
 

  

Abstract Proceedings 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Sempozyumu 

 

Özetler Kitabı 

 

EDİTÖRLER 

Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU, Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. Jale İPEK, Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. Tarık KIŞLA, Ege Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Alev Ateş ÇOBANOĞLU, Ege Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Elif AVCI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Fırat SARSAR, Ege Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Onur DÖNMEZ, Ege Üniversitesi 

Dr. Beril CEYLAN, Ege Üniversitesi 

Öğr. Gör. İlker ÇOBANOĞLU, Ege Üniversitesi 

Arş. Gör. Muhittin ŞAHİN, Ege Üniversitesi 

 

 

 

 

 

 

2-4 Mayıs 2018 

 

 

Özdere İZMİR 

ISBN: 978-605-338-245-4 

 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Kurullar 

Onur Kurulu 

 Prof. Dr. Necdet BUDAK, Ege Üniversitesi Rektörü 
 Prof. Dr. Hülya YILMAZ, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 

Düzenleme Kurulu 

 Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU, Ege Üniversitesi 
 Doç. Dr. Jale İPEK, Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
 Doç. Dr. Tarık KIŞLA, Ege Üniversitesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Alev Ateş ÇOBANOĞLU, Ege Üniversitesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Elif AVCI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Fırat SARSAR, Ege Üniversitesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Dr. Onur DÖNMEZ, Ege Üniversitesi 
 Dr. Beril CEYLAN, Ege Üniversitesi 
 Öğr. Gör. İlker ÇOBANOĞLU, Ege Üniversitesi 
 Arş. Gör. Muhittin ŞAHİN, Ege Üniversitesi 

Danışma Kurulu 

 Prof.Dr. Abdullah KUZU Anadolu Üniversitesi 
 Prof.Dr. Arif ALTUN, Hacettepe Üniversitesi 
 Prof.Dr. Asaf VAROL, Fırat Üniversitesi 
 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU, Çankaya Üniversitesi 
 Prof.Dr. Deniz DERYAKULU, Ankara Üniversitesi 
 Prof. Dr. Ercan AKPINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi 
 Prof.Dr. Feza ORHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi 
 Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi 
 Prof.Dr. Halil İbrahim YALIN, Gazi Üniversitesi 
 Prof.Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Gazi Üniversitesi 
 Prof.Dr. Halil YURDUGÜL, Hacettepe Üniversitesi 
 Prof.Dr. Hasan KARAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
 Prof.Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi 
 Prof.Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC 
 Prof.Dr. Hüseyin Eralp ALTUN, Ege Üniversitesi 
 Prof.Dr. İsmail İPEK, İstanbul Aydın Üniversitesi 
 Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 Prof.Dr. Mukaddes ERDEM, Hacettepe Üniversitesi 
 Prof.Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU, Ege Üniversitesi 
 Prof.Dr. Nurettin ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi 
 Prof.Dr. Petek AŞKAR 
 Prof.Dr. Serçin KARATAŞ, Gazi Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Servet BAYRAM, Yeditepe Üniversitesi 
 Prof.Dr. Soner YILDIRIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
 Prof.Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi 
 Prof.Dr. Şirin KARADENİZ, Bahçeşehir Üniversitesi 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

 Prof.Dr. Tolga GÜYER, Gazi Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Yasemin GÜLBAHAR GÜVEN, Ankara Üniversitesi 
 Prof.Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL, Hacettepe Üniversitesi 
 Prof.Dr. Yaşar ÖZDEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 
 Prof.Dr. Yavuz AKPINAR, Boğaziçi Üniversitesi 
 Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk Üniversitesi 
 Prof.Dr. Zahide YILDIRIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Bilim Kurulu 

 Prof.Dr. Bünyamin ATICI, Fırat Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Erkan TEKİNARSLAN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Hakan TÜZÜN, Hacettepe Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Ozan ŞENKAL, Çukurova Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Ömür AKDEMİR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Selçuk KARAMAN, Atatürk Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Selçuk ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Serçin KARATAŞ, Gazi Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Şirin KARADENİZ, Bahçeşehir Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. T. Volkan YÜZER, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Prof.Dr. Yavuz AKBULUT, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Adile Aşkım KURT, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ahmet TEKİN, Fırat Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Alev ÖZKÖK, Hacettepe Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Aslıhan TÜFEKÇİ, Gazi Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ayfer ALPER, Ankara Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Aynur Kolburan GEÇER, Kocaeli Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Bahar BARAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Cem ÇUHADAR, Trakya Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Diler ÖNER, Boğaziçi Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Engin KURŞUN, Atatürk Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ercan TOP, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Erman YÜKSELTÜRK, Kırıkkale Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ersun İŞÇİOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 
 Doç.Dr. Ertuğrul USTA, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Fezile ÖZDAMLI, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC 
 Doç.Dr. Hasan ÇAKIR, Gazi Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Hatice Sancar TOKMAK, Mersin Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Işıl Kabakçı YURDAKUL, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Jale İPEK, Ege Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Mehmet Barış HORZUM, Sakarya Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Murat Paşa UYSAL, Ufuk Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Mübin KIYICI, Sakarya Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Niyazi ÖZER, İnönü Üniversitesi, TR 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

 Doç.Dr. Necmi EŞGİ, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ömer DELİALİOĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Özlem ÇAKIR, Ankara Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Recep ÇAKIR, Amasya Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Sami ŞAHİN, Gazi Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Selim GÜNÜÇ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Serhat B. KERT, Yıldız Teknik Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Serkan ŞENDAĞ, Mersin Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Sibel SOMYÜREK, Gazi Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Uludağ Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Şerife AK, Adnan Menderes Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Susan PALMER-CONN, Liverpool John Moores Üniversitesi, EN 
 Doç.Dr. Süleyman Nihat ŞAD, İnönü Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Tarık KIŞLA, Ege Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Yalın Kılıç TÜREL, Fırat Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Yasemin DEMİRARSLAN ÇEVİK, Hacettepe Üniversitesi, TR 
 Doç.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Dr. Agah Tuğrul KORUCU, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TR 
 Dr. Ahmet Feyzi SATICI, Marmara Üniversitesi, TR 
 Dr. Alev Ateş ÇOBANOĞLU, Ege Üniversitesi, TR 
 Dr. Alper ŞİMŞEK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Armağan ATEŞKAN, Bilkent Üniversitesi, TR 
 Dr. Ayşegül Bakar ÇÖREZ, Kocaeli Üniversitesi, TR 
 Dr. Berrin DOĞUSOY, Mersin Üniversitesi, TR 
 Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU, Kırıkkale Üniversitesi, TR 
 Dr. Camille DICKSON-DEANE, University of Melbourne, AU 
 Dr. Can GÜLDÜREN, Ufuk Üniversitesi, TR 
 Dr. Celal Murat KANDEMİR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR 
 Dr. Cengiz S. AŞKUN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Daisyane BARRETO, University of North Carolina, USA 
 Dr. Deniz Mertkan GEZGİN, Trakya Üniversitesi, TR 
 Dr. Derya AKLEMAN, Texas A&M Üniversitesi, USA 
 Dr. Devkan KALECİ, İnönü Üniversitesi, TR 
 Dr. Devrim AKGÜNDÜZ, İstanbul aydın Üniversitesi, TR 
 Dr. Duygu Nazire KAŞIKCI, Kocaeli Üniversitesi, TR 
 Dr. Ekrem BAHÇEKAPILI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Elif Buğra KUZU DEMİR, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR 
 Dr. Emin EBİLİ, Aksaray Üniversitesi, TR 
 Dr. Emine CABI, Başkent Üniversitesi, TR 
 Dr. Emine ŞENDURUR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TR 
 Dr. Erhan GÜNEŞ, Ahi Evran Üniversitesi, TR 
 Dr. Erkan ÇALIŞKAN, Niğde Üniversitesi, TR 
 Dr. Erman UZUN, Mersin Üniversitesi, TR 
 Dr. Esra EREN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR 
 Dr. Esra KELEŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

 Dr. Esra TELLİ, Erzincan Üniversitesi, TR 
 Dr. Esra YECAN, Pamukkale Üniversitesi, TR 
 Dr. Eunbae LEE, Georgia Southern Üniversitesi, TR 
 Dr. Evren ŞUMUER, Kocaeli Üniversitesi, TR 
 Dr. Evrim BARAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Fatih ÖZDİNÇ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, TR 
 Dr. Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ, Bartın Üniversitesi, TR 
 Dr. Feray Uğur ERDOĞMUŞ, Amasya Üniversitesi, TR 
 Dr. Ferhat BAHÇECİ, Fırat Üniversitesi, TR 
 Dr. Ferhat Kadir PALA, Aksaray Üniversitesi, TR 
 Dr. Fırat SARSAR, Ege Üniversitesi, TR 
 Dr. Fikret GELİBOLU, Mustafa Kemal Üniversitesi, TR 
 Dr. Funda DAĞ, Kocaeli Üniversitesi, TR 
 Dr. Gamze ABUR, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, TR 
 Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi, TR 
 Dr. Gökhan DAĞHAN, Hacettepe Üniversitesi, TR 
 Dr. Gülfidan CAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Güzin MAZMAN AKAR, Uşak Üniversitesi, TR 
 Dr. Halil ERSOY, Başkent Üniversitesi, TR 
 Dr. Halil İbrahim AKYÜZ, Kastamonu Üniversitesi, TR 
 Dr. Halil İbrahim Muazez HASESKİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, TR 
 Dr. Hamide ŞAHİNKAYASI, Mustafa Kemal Üniversitesi, TR 
 Dr. Hatice YILDIZ-DURAK, Bartın Üniversitesi, TR 
 Dr. İlker YAKIN, Mersin Üniversitesi, TR 
 Dr. İlknur REİSOĞLU, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TR 
 Dr. Kerem KILIÇER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TR 
 Dr. Kürşat ERÜMİT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Levent ÇELİK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, TR 
 Dr. Levent DURDU, Kocaeli Üniversitesi, TR 
 Dr. Mehmet Emin AKSOY, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TR 
 Dr. Mehmet KAHRAMAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, TR 
 Dr. Meltem KURTOĞLU ERDEN, Uşak Üniversitesi, TR 
 Dr. Menderes ALYÖRÜK, Dumlupınar Üniversitesi, TR 
 Dr. Mesut ÜNLÜ, Nişantaşı Üniversitesi, TR 
 Dr. Metin KAPIDERE, İnönü Üniversitesi, TR 
 Dr. Muhammet BERİGEL, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Mustafa Nuri URAL, Gümüşhane Üniversitesi, TR 
 Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TR 
 Dr. Mustafa YAĞCI, Ahi Evran Üniversitesi, TR 
 Dr. Mehmet TEKDAL, Çukurova Üniversitesi, TR 
 Dr. Muzaffer ÖZDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR 
 Dr. Müge ADNAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, TR 
 Dr. Müzeyyen Bulut ÖZEK, Fırat Üniversitesi, TR 
 Dr. Necmettin TEKER, Ankara Üniversitesi, TR 
 Dr. Neşe SEVİM, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TR 
 Dr. Nezih ÖNAL, Niğde Üniversitesi, TR 
 Dr. Nuray GEDİK, Akdeniz Üniversitesi, TR 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

 Dr. Nuray YILMAZ, Uludağ Üniversitesi, TR 
 Dr. Oğuz ÇETİN, Niğde Üniversitesi, TR 
 Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR, Fırat Üniversitesi, TR 
 Dr. Ömer Faruk İSLİM, Ahi Evran Üniversitesi, TR 
 Dr. Onur DÖNMEZ, Ege Üniversitesi, TR 
 Dr. Ozan COŞKUNSERÇE, Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi, TR 
 Dr. Özcan Özgür DURSUN, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Dr. Özcan ÖZYURT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR 
 Dr. Pınar MIHÇI, Aksaray Üniversitesi, TR 
 Dr. Polat ŞENDURUR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TR 
 Dr. Ramazan YILMAZ, Bartın Üniversitesi, TR 
 Dr. Salih BARDAKÇI, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, TR 
 Dr. Salih Zafer DİCLE, Dokuz Eylül Üniversitesi, TR 
 Dr. Sakine ÖNGÖZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Selcan KİLİS, Giresun Üniversitesi, TR 
 Dr. Serpil YALÇINALP, Başkent Üniversitesi, TR 
 Dr. Şemseddin GÜNDÜZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, TR 
 Dr. Serap SAMSA YETİK, Pamukkale Üniversitesi, TR 
 Dr. Serdar ÇİFTÇİ, Adnan Menderes Üniversitesi, TR 
 Dr. Serkan İZMİRLİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TR 
 Dr. Szu-Yueh Justine CHIEN, University of Wisconsin Platteville, USA 
 Dr. Taner ARABACIOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, TR 
 Dr. Tayfun TANYERİ, Pamukkale Üniversitesi, TR 
 Dr. Tuğba TOKEL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Turgay ALAKURT, Dumlupınar Üniversitesi, TR 
 Dr. Türkan KARAKUŞ, Atatürk Üniversitesi, TR 
 Dr. Uğur BAŞARMAK, Ahi Evran Üniversitesi, TR 
 Dr. Vesile Gül BAŞER GÜLSOY, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TR 
 Dr. Veysel DEMİRER, Süleyman Demirel Üniversitesi, TR 
 Dr. Yasemin KARAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Yunus ŞAHİNKAYASI, Mustafa Kemal Üniversitesi, TR 
 Dr. Y. Deniz ARIKAN, Ege Üniversitesi, TR 
 Dr. Zafer GÜNEY, İstanbul Aydın Üniversitesi, TR 
 Dr. Zeynep TATLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Zülfü GENÇ, Fırat Üniversitesi, TR 
 Dr. Beril CEYLAN, Ege Üniversitesi, TR 
 Dr. Can MEŞE, Bozok Üniversitesi, TR 
 Dr. Derya ORHAN GÖKSÜN, Adıyaman Üniversitesi, TR 
 Dr. Fevzi İnan DÖNMEZ, Anadolu Üniversitesi, TR 
 Dr. Mehmet KOKOÇ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR 
 Dr. Ömer ŞİMŞEK, Dicle Üniversitesi, TR 
 Dr. Özge MISIRLI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR 
 Dr. Sadık OLGUN, Indiana University, USA 
 Dr. Serkan ÇANKAYA, Balıkesir Üniversitesi, TR 
 Dr. Tutaleni I. ASINO, Oklahoma State University, USA 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

İçindekiler Tablosu 

Bilgi-İşlemsel Düşünmenin Önemi ve Lise Öğrencilerinin Bilgi-İşlemsel Düşünme Beceri Düzeylerinin 

İncelenmesi ........................................................................................................................................... 23 

Çevrimiçi Akademik Kaynaklarının Kullanımında Göz Davranışlarının Değerlendirmesi ...................... 24 

Çevrimiçi Ödev Gönderme ve Dönüt Alma Sürecinde Öğrenci Katılım Davranışları ............................. 25 

Student Engagement Behaviours in the Process of Online Assignment and Feedback ........................ 25 

Bireylerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı ve Bilgi Okuryazarlığının Aldıkları Hizmetiçi Eğitim 

Açısından İncelenmesi ........................................................................................................................... 27 

Investigation of individuals' digital data security awareness and information literacy in terms of their 

in-service training .................................................................................................................................. 27 

Hem Uzaktan hem Yüzyüze Öğretim Deneyimi Olan Mezunların Gözünden Karşılaştırmalar ............. 29 

Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlük Web Sisteminin Geliştirilmesi .......................................................... 30 

Mobil Uygulama İle Desteklenmiş Teknoloji Tabanlı Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Rolleri ve 

Davranışları ............................................................................................................................................ 31 

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumları ve Alışkanlıkları 

Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış .................................................................... 32 

Üniversite Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi: Bartın 

Üniversitesi Örneği ................................................................................................................................ 33 

Sanal Gerçeklik Ortamlarının Kişilerin Etkileşim ve İzlenme Kaygılarına Etkisi ..................................... 35 

Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Otantik Öğrenme ........................................................... 36 

Authentic Learning in Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments ....................................... 37 

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme ve Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları ....................... 38 

Watching Television and Digital Playing Habits of Primary School 4th Grade Students ....................... 38 

Robot Programlama Öğretiminde Arduino IDE Kullanımı ..................................................................... 40 

Using Arduino IDE in Robot Programming Teaching ............................................................................. 40 

Investigation of Arduino Based Robotics Systems and Their Effects in Educational Learning 

Environments ........................................................................................................................................ 42 

Beacon Teknolojisinin Eğitim Öğretim Ortamlarına Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme ........... 43 

Tasarım Tabanlı Araştırma Sürecinin Öğrenme Deneyimine Yansımaları: Görsel Programlama Dersi 

Örneği .................................................................................................................................................... 44 

Reflections of Design-Based Research Process on Learning Experience: A Case of Visual Programming 

Course .................................................................................................................................................... 44 

Kodlama Eğitimi İçin Yenilikçi bir Eğitsel Yazılımın Altyapısına Yönelik Çerçeve ................................... 46 

A Framework for Innovative Educational Software to Be Developed for Coding Education ................ 46 

Akıllı SQL Öğretici İçin bir Çerçeve Önerisi ............................................................................................ 48 

A framework suggestion for Smart SQL tutor ....................................................................................... 48 

Factors Effecting Mathematics Teachers’ Usage of Information Technologies in Class Environments 49 

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel İletişim Becerilerini Uygulama Düzeyleri .......................................... 50 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Dijital Ebeveynlik Eğitim Ortamının Tasarlanması Süreci ...................................................................... 51 

Design Process of Digital Parenting Education Platform ....................................................................... 53 

Yetişkinlerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi ................. 55 

Ebeveynlerin ilköğretim Kademesindeki Çocuklarının Teknoloji Kullanımı ve Eğitimi Konusunda 

Görüşleri ................................................................................................................................................ 56 

FATİH Projesi Kapsamında Hazırlanan EBA'nın ve Diğer Ülkelerdeki Eğitim Portallarının İncelenmesi 57 

Dijital Kültürün Okul Öncesi Sınıflarındaki Eğitime Etkisi ...................................................................... 58 

Digital Cultural Effectiveness in Preschool Classrooms ......................................................................... 58 

Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretimi’ne Yönelik Bir Derse İlişkin Algıları ve Görüşleri ......... 59 

Perceptions and Suggestions of Pre-Service Computer Teachers about a Course Related Programming 

Teaching ................................................................................................................................................ 59 

Asenkron Tartışma Ortamları İçin Yenilikçi Bir Öğretim Yöntemi ......................................................... 61 

An Innovative Instructional Approach to Design Online Asynchronous Discussions ............................ 61 

Sosyal Medya Bağımlılığının Nedenleri ................................................................................................. 63 

MOOC Tasarımına Yönelik Model İlke ve Prensiplerin Gözden Geçirilmesi .......................................... 65 

Review of Models and Principles for Designing MOOC......................................................................... 65 

Türkiye'de Programlama Eğitimi Araştırmalarındaki Eğilimler: 2010-2018 Dönemi Çalışmaların İçerik 

Analizi .................................................................................................................................................... 67 

Trends on Programming Education Researches in Turkey: Content Analysis of 2010-2018 Period 

Studies ................................................................................................................................................... 67 

Öğretmenlerin Gözünden FATİH Projesi SWOT Analizi ......................................................................... 69 

FATIH Project SWOT Analysis from the Teacher's Point of View .......................................................... 69 

Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyada Sosyallik İle İlgili Görüşleri ........................................................... 71 

Thoughts of the High School Students about Socialization  on the Social Media ................................. 71 

Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma ve Mağdur Olma 

Durumlarının İncelenmesi ..................................................................................................................... 73 

Eş Zamansız Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla İngilizce Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir 

Eylem Araştırması .................................................................................................................................. 74 

An Action Research on Developing English Speaking Skills through Asynchronous Online Learning ... 75 

Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Arduino Geliştirme Kartı Giriş Çıkış Birimlerinin Öğrenilmesine Etkisi .. 76 

The Effect of Educational Computer Games on Learning Input-Output Units of Arduino Development 

Kit ........................................................................................................................................................... 76 

Farklı Programlama Eğitimlerinin Öğretmen Adaylarının Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisinin 

İncelenmesi ........................................................................................................................................... 78 

Yükseköğretim Öğrencilerinin Dijital Ayakizi Farkındalık ve Yaşantılarının İncelenmesi ...................... 80 

An Examination of Digital Footprint Awareness and Digital Experiences of Higher Education Students

 ............................................................................................................................................................... 81 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Öğretmenlerin STEM Öğretimine Yönelimleri ve STEM Alanlarına Yönelik Tutumlarının Farklı 

Değişkenler Açısından İncelenmesi ....................................................................................................... 82 

Investigation of Teachers' Attitudes towards STEM Teaching and Their Attitudes towards STEM Fields 

in Terms of Different Variables ............................................................................................................. 83 

Öğretim Teknolojileri AlanındaTemal Araştırma Alanları ve Araştırma Yöntemleri Problemleri İçin Bir 

Çözüm Önerisi: Bilişsel Etnografi ........................................................................................................... 84 

Öğretmen Adaylarının Davranışsal Tutumlarının Yordayıcılarının ve Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik 

Sağlayıcıların ve Engelleyicilerin Belirlenmesi ....................................................................................... 86 

Sinyal İlkesinin Öğrenme Üzerindeki Etkileri: Bir Göz Hareketleri İzleme Çalışması ............................. 87 

Programlama Dersi Alan Üniversite Öğrencilerin Soyut Düşünme ve Problem Çözme Becerilerinin 

Demografik Özellikler Bağlamında İncelenmesi .................................................................................... 88 

Examining the Abstract Thinking and Problem-Solving Skills of University Students Who Takes 

Programming Courses in the Context of Demographic Characteristics ................................................ 88 

Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi .................... 90 

An Investigation of The Relationship Between Smartphone Addiction and Five Factor Personality 

Traits ...................................................................................................................................................... 90 

Investigating the Relationship between Nomophobia and Self-esteem among University Students .. 92 

Sosyal Ağların Kullanım Amaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi .................................. 94 

Investigation of Social Network Usage Purposes in Terms of Various Variables .................................. 94 

Branş Öğretmenlerinin BT ve Yazılım Dersi Öğretmenleri İle Bir Araya Gelme Nedenleri ve Sıklıkları . 96 

2017’deki Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, ETRD ve ETS Dergileri ......... 98 

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli 

Değişkenlere Göre İncelenmesi ............................................................................................................. 99 

Analysis of Self-Efficacy Level of Teacher Candidates in Terms of Educational Technology Standards 

According to Various Variables ........................................................................................................... 100 

PISA ve TIMMS Sonuçlarına Göre Teknoloji Politikalarına Genel Bir Bakış: Türkiye ve Asya Ülkelerinin 

Karşılaştırılması .................................................................................................................................... 101 

An Overview of the Technology Policy According to PISA and TIMSS Results: A Comparison of Turkey 

and Asian Countries ............................................................................................................................. 102 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Matematik Becerileri Öğretiminde Mobil Uygulamaların 

Etkililiği ................................................................................................................................................ 104 

Görsel Programlar ile Kodlama Dersi Almanın Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme ve Girişimcilik 

Becerilerine Etkisininin İncelenmesi .................................................................................................... 105 

The Effect Of Taking Programming Course with Visual Softwares on The Students’ Computational 

Thinking and Entrepreneurship Skills .................................................................................................. 105 

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımları/Eğilimleri Bilme ve 

Kullanma Durumlarının İncelenmesi ................................................................................................... 107 

Analyzing Pre and Inservice Teachers’ Knowing and Using of New Trends/Approaches in Instructional 

Technologies ........................................................................................................................................ 107 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Tutumların Demografik Faktörler Açısından 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 109 

Investigation on The Demographic Factors of Teachers 'Tutorials For STEM Education .................... 109 

Robotumu Satıyorum: Yazmanın STEM Sınıflarına Entegrasyonu ...................................................... 111 

Selling My Robot: Integrating Writing into STEM Classes ................................................................... 111 

Oyunlaştırılmış E-öğrenme Ortamında Yer Alan Oyun Bileşenlerinin Isı Haritaları Yoluyla Kullanım 

Durumlarının İncelenmesi ................................................................................................................... 113 

An Examination of the Game Elements' Usage Through Heatmaps in a Gamified E-learning 

Environment ........................................................................................................................................ 113 

Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi (Kastamonu Üniversitesi 

Örneği) ................................................................................................................................................. 115 

Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Çevrimiçi Takip, Değerlendirme ve Tavsiye Sistemlerinin 

Karşılaştırılması .................................................................................................................................... 117 

Comparison of Online Monitoring, Evaluation and Recommendation Systems for Book Reading 

Activities .............................................................................................................................................. 117 

Senaryo Tabanlı İngilizce Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin İngilizce Kelime Öğrenmesine Etkisi ... 119 

Öğretim Materyali Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması ......................................... 120 

The Motivational Scale for Instructional Material: A Study for Validity and Reliability ...................... 120 

Öğretmen Adaylarının Mobil Teknoloji Kullanım Tercihleri ve Mobil Öğrenmeye Yönelik 

Hazırbulunuşlukları Arasındaki İlişki .................................................................................................... 122 

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlikleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 123 

Investigation of the Relationship between Learned Helplessness and ............................................... 124 

Problem Solving Skills of University Students ..................................................................................... 124 

Activity Theory as an Instructional Design Model ............................................................................... 125 

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran 

Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi ..................................................................................... 126 

The Effects of Preservice Teachers’ Learning Approaches and Individual Innovativeness 

Characteristics on their Satisfaction towards Peer Instruction ........................................................... 126 

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Siber Aylaklık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 ............................................................................................................................................................. 128 

Yetişkin Eğitiminde Yeni Teknolojilerin Kullanımı ............................................................................... 130 

TAO Bilgisayar Destekli Sınav Platformunda Öğretmen Adaylarının Bilişsel Yüklerinin Ölçülmesi ve 

Bilgisayar Destekli Sınavlara Yönelik Görüşlerinin Alınması ................................................................ 131 

Measurement of Cognitive Loads of Teacher Candidates in TAO Computer Aided Examination 

Platform and Obtaining Opinions Toward Computer Assisted Exams ................................................ 131 

Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışlarının Nomofobik Davranışlara Etkisi ........................ 133 

The Effects of Preservice Teachers’ Cyberloafing Behaviors on Nomophobic Behavior .................... 133 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Okul İklimi ve Akran Grubu Rollerinin İnternet Bağımlılığı 

Üzerindeki Etkisi .................................................................................................................................. 135 

The Impact of University Students' Perceived School Climate and Peer Group Role on Internet 

Dependence ........................................................................................................................................ 135 

Eğitimde Tablet Kullanımı: Öğrencilerin Derslere Yönelik Algıları ...................................................... 137 

The Use of Tablets in Education: Students’ Perceptions of Lessons ................................................... 137 

Yoğun Bilişsel Çaba Gerektiren Video Temelli E-Öğrenme Materyallerinin Kullanım Sürdürülebilirliğine 

Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi ................................................................................................... 138 

Investigation of Variables Ensuring Sustainable Usage of Video Based E-Learning Materials with 

Intensive Cognitive Effort .................................................................................................................... 139 

3B Öğretim Materyali Tasarım ve Üretim Sürecinin BT Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yeteneklerine 

Etkisi .................................................................................................................................................... 140 

Yazılım Profesyonellerinin Web Erişilebilirliği Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma: Türkiye’deki 

Durum .................................................................................................................................................. 141 

A Survey on the Accessibility Awareness of Software Professionals: A Turkish Case ......................... 141 

Gamification in Education: A Systematic Literature Review ............................................................... 143 

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yeni Yaklaşımlar: Açık Çevrimiçi Derslerle İlgili Karşılaştırmalı Bir 

İnceleme .............................................................................................................................................. 144 

New Trends in Online Learning Environment: A Comparative Study Related to Open Online Courses

 ............................................................................................................................................................. 145 

Post-Truth Dünyasında Eğitimcinin Rolü ............................................................................................. 146 

The Role of Educators in the Post-Truth Era ....................................................................................... 147 

Maker’in Özellikleri.............................................................................................................................. 148 

What Makes A Maker? ........................................................................................................................ 148 

Türkiye Bursları Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin Farklı Kültürlerden Kullanıcılar ile Değerlendirmesi

 ............................................................................................................................................................. 150 

Usability Evaluation of Turkey Scholarships Web Site with Users from Different Cultures ................ 150 

Türkiye’deki En Popüler Mobil Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi .................................................. 152 

Review of the Most Popular Mobile Education Apps in Turkey .......................................................... 152 

BÖTE Bölümlerinin Yapılanması ve Geleceğine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin İncelenmesi

 ............................................................................................................................................................. 154 

Opinions of The CEIT Teacher Candidates Towards The Functioning of The FATIH Project in The 

Practice Schools Within The Scope of School Experience Course-2018 ............................................. 155 

Game Based Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review ..................................... 156 

2017’de BÖTE’lere Yerleşen Öğrencilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler ......................................... 157 

Bilgisayar Bilimi Öğrencilerinin Programlama Öğretiminde App Inventor Kullanımı Üzerine 

Görüşlerinin İncelenmesi ..................................................................................................................... 159 

What Motivates Learners in a MOOC: Bilgeİş Case ............................................................................. 161 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Perceptions of Pre-Service Teachers of Designing And Developing Their Own Games with App 

Inventor 2 ............................................................................................................................................ 162 

Web 2.0 Technology Acceptance of Pre-Service Teachers ................................................................. 163 

Teacher Factor in Powerful Technology Integration: Contemporary Approaches for Professional 

Development ....................................................................................................................................... 164 

University Students’ Self-efficacy for and Attitude toward Computer Programming and Their 

Relationship ......................................................................................................................................... 165 

Evaluation of Distance Education Common Courses: Case of a Public University .............................. 166 

Investigation of Math and Psychology Teacher Candidates’ Opinions About the Social Media Use for 

Instructional Purposes ......................................................................................................................... 168 

Moodle Öğrenme Yönetim Sistemindeki Akran Değerlendirme Modülü ve Uygulama Örnekleri ..... 169 

Peer Assessment Module in Moodle Learning Management System and Usage Examples .............. 169 

Sosyal Medya Bağımlılığı: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bağımlılık Düzeylerine Üzerine Tanımlayıcı Bir 

Çalışma ................................................................................................................................................ 170 

Social Media Addiction: A Descriptive Study on the Dependency Levels of Vocational School Students

 ............................................................................................................................................................. 170 

Meaningful Learning with Technology: A Q-Methodology Study ....................................................... 172 

Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerine Yönelik Tanımlayıcı Bir Çalışma .......... 173 

A Descriptive Study on the Internet Addiction Levels of Vocational High School Students ............... 173 

Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Ses Olayları Eğitsel Oyunun Geliştirilmesi ................................................... 175 

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Web Sayfa İçeriklerinin Hetagoji Tabanlı Özelleştirilmesi .............. 176 

Heutagogy-Based Customization of User Generated Web Page Content .......................................... 176 

Paydaşlara göre Değişen Sınıfta Teknoloji Rolleri: Teknolojiyi Sınıfta Kim Neden İstiyor? ................. 178 

Technology Roles in the Class According to Stakeholders: Who Want to Use Technology in the Class 

and Why? ............................................................................................................................................. 178 

Türkiye’de Yapılan Mobil Öğrenme Çalışmaları Bize Ne söylüyor? ..................................................... 180 

What Tells us Mobile Learning Studies Carried out in Turkey? ........................................................... 181 

Kimdir Bu Öğretim Teknoloğu? ........................................................................................................... 182 

Sayısal Ebeveynler ve Eğitim Teknolojisi Oyuncakları ......................................................................... 183 

Digital Parentship and Educational Technology Toys.......................................................................... 183 

Matematik Öğrenme Nesnelerinin Okulöncesi Eğitimindeki Matematik Etkinliklerinde Kullanımı 

(Rakamları Tanıma) ............................................................................................................................. 185 

The Use of Mathematics Learning Components in Mathematics Activities in Preschool Education (The 

recognision of numbers) ..................................................................................................................... 186 

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi .................... 187 

Examining Attitudes of Teacher Candidates Towards Computer Assisted Instruction ....................... 187 

Instructional Technology Teachers’ Experiences of Developing Students’ “Computational Thinking”

 ............................................................................................................................................................. 189 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Erişilebilir Tarih .................................................................................................................................... 190 

Accessible History ................................................................................................................................ 190 

Öğretmenlerin Çocukların Internet Kullanımına İlişkin Kabulünün Yapısal Eşitlik Modellemesi İle 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 192 

Investigating Teachers’ Acceptance of Children’s Internet Use Through Structural Equation Modeling

 ............................................................................................................................................................. 192 

Ön Lisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenme Hazırbuluşluğunun Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 194 

Examining Associate Degree Students’ Mobile Learning Reaadiness According to Smart Phone Use 194 

Ortaokul Öğrencileri Arasında Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (FoMO) İncelenmesi ...................... 196 

Investigating FoMO Among Middle School Students .......................................................................... 197 

Öğretmenlerde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 198 

Eğitimde Sinektik Tekniğinin Kullanımı ................................................................................................ 199 

Sık Kullanılan Çevrimiçi Akademik Kaynakların Ara Yüzlerinin Kullanılabilirlik Değerlendirmesi ........ 200 

Examining in-class technology use with Eye Tracking: E-Teach Project .............................................. 201 

BT Öğretmenlerinin Tartışma Konularının İncelenmesi: Türkiye ve ABD Arasında Kültürel Bir 

Karşılaştırma ........................................................................................................................................ 202 

A Comparative Cross-Cultural Study in Digital Literacy ...................................................................... 203 

Investigating Social Media Usage Purposes of Prospective Teachers on FOMO and Social Media 

Addiction ............................................................................................................................................. 204 

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Geliştirilen Dijital Uygulamaların İncelenmesi ........................... 205 

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Disgrafi Yaşayan Öğrenciler İçin Geliştirilen Mobil Yazma Uygulaması 

Hakkındaki Görüşleri ........................................................................................................................... 206 

The Views of Special Education Teachers about Mobile Writing Application after the Utilization of 

Mobile Writing Application ................................................................................................................. 207 

Akıllı Cihaz ve İnsan Etkileşimi: Nesnelerin İnterneti .......................................................................... 208 

Smart Device and Human Interaction: The Internet of Things ........................................................... 208 

Ortaokul Öğrencilerinin Blok Tabanlı Programlamaya İlişkin Metaforik Algıları ................................. 209 

Secondary School Students’ Metaphorical Perceptions Regarding Block-Based Programming ......... 209 

Öğretmen Adaylarının Yeni Teknolojileri Benimseme Düzeylerinin ve Demografik Değişkenlerin 

İnternet Bağımlılığına Etkisi ................................................................................................................. 211 

The Effects of Prospective Teachers’ Innovativeness of New Technologies Adoption and 

Demographics on Internet Addiction .................................................................................................. 211 

Sanal Gerçeklik İle Algoritma Öğretimine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Farklı Öğrenme Stilleri 

Bağlamında İncelenmesi ...................................................................................................................... 213 

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümü Ünitesi İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulaması İçeren Öğretim 

Materyali Geliştirme Süreci ................................................................................................................. 214 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

The Process of Developing an Instructional Material Designed With Augmented Reality Application 

for The Images Of Objects in Different Orientations .......................................................................... 215 

Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Etkinliklerinin Uzamsal Yeteneğe ve Geometriye Yönelik Tutuma Etkisi

 ............................................................................................................................................................. 217 

The Effect of Augmented Reality Application Activities on Spatial Ability and Attitudes towards 

Geometry ............................................................................................................................................. 218 

“Interactive Learning in The Honeycomb”: Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi .......... 219 

Teknolojiyle Bütünleşme ve Öğretmen Öz Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi .................... 220 

Analysing the Correlation between Technology Integration and Teachers’ Sense of Efficacy ........... 220 

Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ve Teknolojiyle Bütünleşme Durumları Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 222 

The Relationship between Teacher Burnout and Technology Integration ......................................... 222 

Öğretmenlerin BIT Tabanlı Eğitsel Materyal Hazırlamaya Yönelik Yeterliklerinin Geliştirilmesi: Bir 

Eylem Araştırması ................................................................................................................................ 224 

Elektroensefalografi ile Bilişsel Yükün Nesnel Ölçümü ....................................................................... 226 

Objective Measurement of Cognitive Load Through Electroencephalography .................................. 226 

Bilgisayar Destekli Öğrenmede Fiziksel Ortama İlişkin Değişkenlerin Bilişsel Yükle İlişkisi ................. 228 

The Relationship Between Physical Setting Parameters and Cognitive Load in Computer-Based 

Learning Environments........................................................................................................................ 228 

İlköğretimde Dijital Hikaye Anlatımı: Kendi Belgesel Filmimi Yapıyorum ........................................... 230 

TPAB (TPACK) Tabanlı Ders Geliştirme Süreci ..................................................................................... 231 

Development Processes of a TPACK-Based Course ............................................................................. 232 

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ............................................... 233 

Reliability and Validity Study of Technostress Scale for Teachers ...................................................... 233 

Alternatif Ölçme Etkinlikleri İle Elde Edilen Ölçümler Arasındaki İlişki ............................................... 235 

The Correlation among the Scores of Alternative Assessment Activities ........................................... 236 

Changes in Quiz Activities Conducted via Kahoot ............................................................................... 238 

Ortaokul Elektrik Devre Elemanları Ünitesine Yönelik Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları .................. 239 

Yetişkinlerin Riskli Çevrimiçi Davranışları: Alanyazın Taraması ........................................................... 240 

Risky Online Behavior of Adults: Literature Review ............................................................................ 240 

Ergenlerin Nomofobi Düzeylerine Göre Takıntılı Mesajlaşma Davranışlarını Yordama Gücü ve Cinsiyet 

Arasındaki İlişki .................................................................................................................................... 242 

Lisans Seviyesinde Kuantum Fiziği Öğretiminde Akran Öğretimi: Metodolojik Durumların Tartışılması

 ............................................................................................................................................................. 244 

Peer Instruction in Undergraduate Level Quantum Physics Teaching: Discussion of Methodological 

Issues ................................................................................................................................................... 244 

İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması ...... 245 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

The Effect of Computer-based Concept Mapping on Students’                                Understanding of 

Genetic Concepts ................................................................................................................................ 247 

Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeğinin Faktör Yapısına Yeniden Bakış: ...................................... 248 

Bir Açımlayıcı Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması ..................................................................................... 248 

Revisiting the Factor Structure of the Teacher Technology Acceptance Scale: .................................. 248 

An Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM) Approach ....................................................... 248 

Etik İkilemler ve Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Davranışları .......................................... 250 

Ethical Dilemmas and Behaviors of IT Teacher Candidates ................................................................ 250 

Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri ............. 252 

Pre-Service Teachers’ Views on Using a Teacher Training Simulation ................................................ 253 

Kurgu mu? Gerçek mi? ........................................................................................................................ 254 

Eğitim Ortamlarında Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımı .................................................................. 254 

Is it fiction, or real? .............................................................................................................................. 254 

Use of Block-chain Technology in Educational Environments ............................................................ 254 

E-Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenme Materyalleriyle Etkileşim Davranışlarının Motivasyon ve 

Öğrenme Performansı Üzerine Etkileri................................................................................................ 256 

E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenenlerin Etkileşim Önceliklerinin Belirlenmesi .................................. 257 

Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlığı, Sosyal Zeka ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi ............................................................................................................................ 258 

The Investigation of the Relations between SmartPhone Addiction, Social Intelligence and Happiness 

Levels of University Students .............................................................................................................. 259 

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-

Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi ............................................................................................. 260 

Evaluation of Teachers' Lifelong Learning Attitudes in terms of Self- Efficacy towards the Standards of 

Educational Technology ...................................................................................................................... 260 

Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Gözünden Öğretmen 

Yetiştirme Süreci.................................................................................................................................. 262 

Teacher Training Process from Information Technologies Teachers’ Viewpoint in the Digital 

Storytelling Workshop ......................................................................................................................... 263 

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ile Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi ............................................................................................................................ 264 

Eğitsel Bağlamda Robotik Araştırmaları: Neler çalışılmış, nelerin çalışılmasına gereksinim var? ....... 265 

Robotic Studies in the Educational Context: What has been studied and what needs to be studied?

 ............................................................................................................................................................. 266 

Telgisizlik ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: BÖTE Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma ....................... 268 

Phubbing and Fear of Missing Out: A Study on CEIT Departments ..................................................... 269 

Öğrencilerin Siber Güvenlik Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi ... 270 

Examination of Students’ Cyber Security Behaviours in Relation to Big Five Personality Traits ........ 271 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Oyun Platformları ile Oyun Türleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Uyum Analizi ... 272 

Bilgi Çağının Yeni Etik Alanı: Programlama Etiği .................................................................................. 273 

New Ethics of Information Age: Programming Ethics ......................................................................... 273 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Aşırı Yükleme ve Sosyal Ağ Tükenmişliği Ölçeği Uyarlama Çalışması

 ............................................................................................................................................................. 275 

Eğitici Oyuncakların İnterneti .............................................................................................................. 277 

Internet of Educational Toys ............................................................................................................... 277 

Blog Oluşturmanın Çevresel Tutum ve Davranış Üzerine Etkisi: Öğretmen Adaylarının Blog Hazırlama 

ve Kullanma Deneyimleri Üzerine Bir Durum Çalışması ...................................................................... 279 

Dijital Oyun Oynayan Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

 ............................................................................................................................................................. 280 

Determination of Interpersonal Problem Solving Skills of University Students Playing Digital Games

 ............................................................................................................................................................. 280 

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Durumları ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 282 

Examination of University Students' Playing Digital Games Situation and Digital Addiction Levels... 282 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı, Güvenlik Dijital Yeterlik Boyutlarına İlişkin Etkileşimli E-kitabın 

Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi ............................................................................... 284 

Designing, Developing and Evaluating Interactive E-book on Information and Data Literacy, Security 

Digital Competence Dimensions ......................................................................................................... 285 

Web-Tabanlı Elektronik Yanıt Sistemi Destekli Fizik Problem Çözümünde Akran İşbirliği .................. 287 

Peer Collaboration in Physics Problem Solving Supported with a Web-Based Electronic Response 

System ................................................................................................................................................. 287 

Özel eğitimde Mobil Teknolojilerin Potansiyeli ve Varolan Durum .................................................... 288 

Öğretmen Adaylarının Etkileşimli E-Kitap Kabul ve Kullanım Niyetleri ............................................... 290 

Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Dijital Oyunlar Hakkındaki Görüşleri: Kinect Tabanlı Oyunlar ...... 291 

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan PowerPoint Sunu Materyalleri ile İlgili 

Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi .................................................................................... 292 

U-Öğrenme Konusunda Yapılan Çalışmalarda Amaç, Bağlam ve Ortam üzerine Bir İçerik Analizi ..... 293 

A Content Analysis on Purpose, Context and Environment on U-Learning Studies............................ 294 

Özel Eğitimde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Öneriler: Türkiye Adresli Araştırma 

Makaleleri Üzerinden .......................................................................................................................... 295 

Suggestions on the Use of Instructional Technologies in Special Education: Addressing the Research 

Papers over Turkey .............................................................................................................................. 296 

Kitap Okuma Sürecinin Çevrimiçi Takibinde Tavsiye Sisteminin Kuramsal Arka Planı: KİTaS Tavsiye 

Bileşeni ................................................................................................................................................ 297 

Theoretical Background of the Recommendation System in Online Monitoring the Book Reading 

Process: Recommendation Component of the KİTaS.......................................................................... 298 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Pilot Study For The Development Of A Scale Assessing Pre-Service Teachers’ Attitudes Towards 

Technology Use In Early Childhood ..................................................................................................... 299 

Öğretmen Adaylarının Robotik Öğrenim Sürecine Yönelik Deneyimleri ............................................. 300 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye Bakış Açıları İle Problemleri Sınıflandırmaları 

Arasındaki İlişki .................................................................................................................................... 301 

Ön Lisans Öğrencilerinin Bellek, Dikkat, Düşünme ve Zihinsel Faaliyet Hızlarının Değerlendirilmesi 

(Birecik MYO Örneği) ........................................................................................................................... 304 

Bilgisayar Biliminde Soyutlama Öğretiminin Önemi ........................................................................... 306 

The Importance of Abstraction Teaching in Computer Science .......................................................... 306 

Ders Kazanımlarına Robotik Çalışmaları İle Destek Olunması ............................................................. 308 

Robotic Studies Do Support Basic Courses .......................................................................................... 308 

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Dönemde Aldıkları Teknoloji Destekli Eğitimin İncelenmesi: Bir 

Anlatı Çalışması.................................................................................................................................... 310 

Examination of Technology Assisted Education of Teacher Candidates in Pre-Service Period: A 

Narrative Study .................................................................................................................................... 310 

Video Channel Based Content Creation and Foreign Language Education ......................................... 312 

Technology Usage in Specific Learning Disabilities: A Systematic Literature Review ......................... 313 

Öğrenci Bakışıyla Probleme Dayalı Öğrenme: Yüz yüze mi; Uzaktan mı? ........................................... 314 

Problem Based Learning from Point of Undergraduates: Face-to-face or Online? ............................ 315 

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi

 ............................................................................................................................................................. 316 

Programlama Dili Derslerinin İşleniş Sürecinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi ........ 317 

Ebeveyn Arabulucuğu ve Çocukların İnternet Fırsatlarına Erişimi: İlişkisel bir Analiz ......................... 318 

Parental Mediation and Children's Access to Internet Opportunities: A Relational Analysis ............. 319 

Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Akıllı Tahta Kullanım Niyeti Üzerine Bir İnceleme ......................... 321 

E-Değerlendirme Ortamlarında Öğrenenlerin Dönüt Tercihlerinin İncelenmesi ................................ 324 

Investigation of Learner’s Feedback Preferences in E-Assessment Environments ............................. 324 

Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Algıları

 ............................................................................................................................................................. 326 

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Tam Metin Kitabında Yayınlanan 

Bildirilerin ............................................................................................................................................ 328 

Bibliometric Analysis of Proceedings in Full Text Book of the 11th International Computer & 

Instructional Technologies Symposium ............................................................................................... 328 

Investigation of Communication Faculty Students’ Virtual Environment Loneliness Levels in terms of 

Usage Purpose of Social Networks ...................................................................................................... 330 

E-portfolyoların Öğrenenlerin Bilişötesi Farkındalık Durumlarına Etkisi ............................................. 332 

The Effects of E-Portfolios on Learners’ Metacognitive Awareness ................................................... 332 

Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Kaygı Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi ............... 334 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Eğitsel Robotik Uygulamaların 21.yy Becerilerine Etkisi ..................................................................... 335 

The Impact of Educational Robotic Applications on 21st Century Skills ............................................. 335 

Eğitim Alanında Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Kullanımı: İçerik Analizi ................................ 337 

Use of Augmented Reality and Virtual Reality in Education: Content Analysis .................................. 337 

5. Sınıf Kesir Problemlerinde Kişiselleştirmenin Etkisi ......................................................................... 339 

The Effect of Personalized Fifth Grade Fraction Problems on Academical Achievement ................... 339 

Mit App Inventor’ın Öğretim Materyal Geliştirme Araci Olarak Kabulü ............................................. 341 

Acceptance of MIT App Inventor as Material Development Tool ....................................................... 341 

Açık Kaynak Kodlu Eğitsel Yazılımların İncelenmesi ............................................................................ 343 

The Analysis of The Social Network Use on The University Students by Data Mining ........................ 344 

Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 346 

Expectations for the Future: Investigating the Professional Identities of Students in the Computer 

Education and Instructional Technology Program .............................................................................. 348 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Tasarlanan Mobil Teknoloji Tabanlı Öğrenme 

Sürecinin Etkililiği: Pilot Çalışma .......................................................................................................... 349 

Effectiveness of Mobile Technology Based Learning Process Designed for Children with Autism 

Spectrum Disorders: Pilot Study .......................................................................................................... 350 

Bir Eğitsel Dijital Oyun Tasarlama Eğitiminin Performansa Dayalı Olarak Karşılaştırmalı 

Değerlendirilmesi: Öğretmen Adayı Perspektifi .................................................................................. 351 

Investigation of Problem Solving Strategies of University Students in Programming ........................ 353 

Investigation Of The Effects Of Science Education Oriented Mobile Learning Applications On The 

Scientific Thinking Processes of Prospective Teachers ....................................................................... 354 

Programlama Eğitiminin Bilişim Öğretmeni Adaylarının Sözel Olmayan Bilişsel Yeteneklerine Etkisinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 356 

Fen Deneylerinin Öğretimine Destek Amaçlı Mobil Uygulama Geliştirilmesi ..................................... 357 

Artırılmış Gerçeklikle Geliştirilen Üreme Sistemleri Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Artırılmış 

Gerçekliğe Yönelik Tutumlarına Etkisi ................................................................................................. 358 

Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencileriyle Bilgisayar Oyunu Tasarımı: Kodu Game Lab ile Uygulama ..... 359 

Kesir Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin 

Akademik Başarılarına, Bilgisayara ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi ........ 363 

Açık ve Uzaktan Eğitimde Blokzinciri Tabanlı Sertifikasyon Sistemi Modeli ....................................... 364 

Bilgi İşlemsel Düşünme Konulu Araştırmaların Bulgularının İncelenmesi ........................................... 365 

The Investigation of Research Findings on Computational Thinking .................................................. 365 

Öğretmen Adaylarının Bilişimsel Düşünme Öğretimine İlişkin Algıları ve Mesleki Hazırbulunuşluk 

Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ........................................................................................ 367 

E-Öğrenme Sürecinde Aykırı Veriler ve Baş Etme Yolları .................................................................... 368 

Outlier Data in E-Learning Process and Ways of Coping with It.......................................................... 369 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

The Impact of Digital Storytelling On The Individual Innovativeness of Pre-Service Teachers ........... 370 

Böte Öğrencilerinin Hızlı Uygulama Geliştirmeye Yönelik Görüşleri ................................................... 371 

Herkül’ün Hikayesi: Bir Eğitsel Oyun Modeli Önerisi ........................................................................... 372 

Story of Hercules: An Educational Game Model Proposal .................................................................. 372 

Siber Zorbalık Kavramı Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Meta-Sentez Çalışması ........... 373 

A Meta-Synthesis Study on The Concept of Cyber-Bullying Dissertations .......................................... 373 

Görme Engellilere Bilişim Teknolojileri Öğretimi Üzerine Durum Çalışması ....................................... 375 

Case Study on Teaching Information Technology in Visually Impaired .............................................. 375 

Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Seviyelerinin İncelenmesi: Adalet Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri

 ............................................................................................................................................................. 378 

Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Değer Verme Düzeyleri .................. 379 

Dijital ve Somut Materyallerle Oyun Oynama Arasında Öğrenme Farklılıklarının İncelenmesi: Tangram 

Örneği .................................................................................................................................................. 380 

Acceptance of Children’s Internet Use across Preservice and In-Service Teachers ............................ 381 

Senaryo Tabanlı Eğitsel Yazılım Kullanarak 4. Sınıf Öğrencilerine Dörtgenlerin Öğretimi .................. 382 

The Learning of Quadrilateral for 4th Grade Level Students by using Scenario-based Instructional 

Software .............................................................................................................................................. 382 

Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Teknoloji Bağımlılığının Evrimi: Yeni Eğilimler .......................... 384 

Araştırma Süreçlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ..................................................... 385 

Opinions of Public Officers about Design and Development of Cloud-Based Community of Practice 

Platform for Professional Development .............................................................................................. 386 

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Bilişim Güvenliği Alanında Yeterliliklerinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 387 

İnönü Üniversite Kampüsünde Bulunan Eğitim Kurumlarının Elektro Manyetik Kirlilik Değerlerinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 388 

Dijital Oyun, Arkadaş, Mekan: Gençlerin PlayStation Salonlarını Tercihlerinin Nedenleri ................. 389 

Game, Friend, Space: Reasons for PlayStation Halls of Youth Playing Video Game ........................... 390 

E-öğrenme Ortamlarında Ders Videoları: Tasarım ve Analitikler Çerçevesinde Yeni Eğilimler ........... 392 

Adaptation of Youth Digital Citizenship Scale and Implication for Educational Setting ..................... 393 

Ortaokul Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlama Öğretimine Yönelik Görüş ve Deneyimleri 395 

Seamless Learning:An Explorative Content Analysis ........................................................................... 396 

STEM kapsamında Hizmet İçi Robotik Kodlama Eğitiminin Öğretmen Yeterliliklerine Etkisi .............. 397 

The Effects of Robotic Coding In-service Training within the STEM Framework on Teachers’ 

Qualifications ....................................................................................................................................... 397 

Öğretmen Adaylarının 3B Öğretim Materyali Tasarım Deneyimlerinin Problem Çözme, Soyut Akıl 

Yürütme ve Üç Boyutlu Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi ................................................................ 399 

The Effect of Preservice Teachers’ 3D Instructional Material Design Experiences on Their Problem 

Solving, Abstract Reasoning, and 3D Thinking Skills ........................................................................... 400 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Bilgisayar Dersinde Sorgulamaya Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Etkilerinin İncelenmesi

 ............................................................................................................................................................. 402 

Programlama Temelleri Dersi İçin Başarı Testi Geliştirme Çalışması .................................................. 403 

Achievement Test Development Study for Fundamentals of Computer Programming ..................... 403 

Uzaktan Öğrenenlerin Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Stratejileri ........................................................ 405 

Ortaokul 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesine 

Yönelik Öğrenci Ölçeğinin Geliştirilmesi .............................................................................................. 408 

Sosyal Medya Kullanımının Görme Engelliler Üzerindeki Etkileri (Konya İli Örneği) ........................... 409 

Effects of Social Media Usage on Visually Impaired (Konya Province) ............................................... 409 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 410 

Dijital Akıcılık Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ........................................... 411 

Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin 

Belirlenmesi ......................................................................................................................................... 413 

Programlama Eğitimine Yönelik Etkileşimli Eğitsel Bir Sistem Tasarımı ve Geliştirilmesi ................... 414 

Acemi Programcıların Hata Ayıklama Davranışları: Kağıt Üzerindeki İşaretleme Türlerinin İncelenmesi

 ............................................................................................................................................................. 415 

E-öğrenme Ortamlarında Öğrenenlerin Çevrimiçi Etkileşim Verilerinin ve Akademik Performanslarının 

Kişilik Tiplerine Göre Örüntülenmesi ................................................................................................... 417 

How Web 2.0 Tools Can Be Integrated in Early Childhood Education? .............................................. 418 

Programlama Kazanımlarına Yönelik Hazırlanan Scratch Etkinliklerine Ait Bilgi İşlemsel Düşünme 

Beceri Seviyelerinin Araştırılması ........................................................................................................ 419 

Özel Eğitim Alanında Teknoloji Kullanımına Yönelik Bir Alanyazın Taraması ...................................... 420 

Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 421 

Geometer’s Sketchpad Programı ile Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Ortaokul 8. Sınıf 

Öğrencilerinin Performans Düzeyi ile Akademik Başarılarına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri .................. 422 

Computer Assisted Education’s Effects of Learning The Eighth Grade Math Subjects with Geometer’s 

Sketchpad on Students’ Performance Grades and Academical Achievements and Students’ Opinions

 ............................................................................................................................................................. 423 

Dijital Ebeveynlik Yeterliklerine İlişkin Bir Veri Toplama Aracının Yapı Geçerliğinin İncelenmesi ...... 424 

Investigating the Construct Validity of a Measure to Address Digital Parenting Competencies ........ 426 

Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Destek İhtiyaçları ....... 429 

Öznel Normların Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanım Niyetleri Üzerindeki Etkisi: 

Bir Çoklu Grup Çoklu Model Çalışması ................................................................................................ 431 

Çoklu-ortam Tabanlı İçeriklerde Kullanılan Duyuşsal Tasarım Özelliklerinin İncelenmesi .................. 432 

Üç Boyutlu Sanal Gerçeklik Ortamlarındaki Deneyimlere İlişkin Öğretmen Görüşleri ........................ 433 

Views of Teachers Related to Experiences in 3d Virtual Reality Environments .................................. 434 

Lise Öğrencileri ile Dyned Mobil Yazılımının Uygulanması: Öğretmen Görüşleri ............................... 435 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Yükseköğretimde Harmanlanmış Öğrenmeye Yönelik Kullanılan Elektronik Platformların 

Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ...................................................................................................... 438 

Learner Modeling with Ontologies Based on Learning Style Models ................................................. 439 

2013-2017 Yılları Arasında Gerçekleştirilen ICITS ve ITTES Sempozyumlarında Yayınlanan Bildirilerden 

Blok Tabanlı Programlama’yla İlgili Olan Bildirilerin Analizi ................................................................ 440 

Eğitim Bilişim Ağı(EBA)’nın Ortaokul Öğrencileri Tarafından Kullanılabilirliğinin İncelenmesi ........... 442 

Akıllı Saatlerin Benimsenmesi Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması ............................................... 443 

Bir Oyun Tasarım Programı Kodu Açık Dersinin Çokluortam Öğrenme İlkelerine Dayalı İncelenmesi 444 

Programlama Öğretimi Konusundaki Çalışmaların İncelenmesi (2013-2018)..................................... 445 

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi .................................. 447 

Mühendislik Bölümlerindeki Laboratuvar Derslerinde Dijital Öğrenme Materyallerinin Kullanımına 

Yönelik Öğrenci Görüşleri .................................................................................................................... 448 

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme Deneyimlerinin İncelenmesi ............................. 449 

Formal K-12 Eğitiminde Teknolojik Oyuncakların Kullanılması: Sistematik Tarama Çalışması ........... 450 

Bilgisayar Destekli Tasarım Dersinde Dönüştürülmüş Sınıf Yöntemine Yönelik Öğrenci Görüşleri .... 452 

Bilişim Suçları ve Psikolojik Etkileri Açısından Türkiye’de Telefon Dolandırıcılığının Etkin Analizi ...... 454 

Cyber Crimes, Mobile Technologies, Telephone Fraud, Data Mining ................................................. 454 

Disiplinlerarası ve Robotik Destekli Öğretimde Öğretmenlerin Robotik Sistemlerinin Kullanımına 

Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi ....................................................................................................... 455 

İnönü Üniversite Kampüsünde Bulunan Eğitim Kurumlarının Elektro Manyetik Kirlilik Değerlerinin 

İncelenmesi ......................................................................................................................................... 456 

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-

Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi ............................................................................................. 458 

Evaluation of Teachers' Lifelong Learning Attitudes in terms of Self- Efficacy towards the Standards of 

Educational Technology ...................................................................................................................... 458 

Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Kaygı Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi ............... 460 

Yetişkinlerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi ............... 461 

Etkili Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Canlı Ders Yapısı İlkeleri ......................................................... 462 

Live Course Structure Principles of Effective Distance Education Practices ....................................... 462 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Bilgi-İşlemsel Düşünmenin Önemi ve Lise Öğrencilerinin Bilgi-İşlemsel 

Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi 

Mustafa YAĞCI 

mustafayagci06@gmail.com, Ahi Evran Üniversitesi 

 

Özet 

Bilgi-işlemsel düşünmeyi problem çözmenin, sistem tasarlamanın ve temel bilgisayar bilimi 

kavramları yoluyla insan davranışlarını anlamanın bir yolu olarak tanımlamak mümkündür. 

Bilgi-işlemsel düşünme becerileri’nin, içinde bulunduğumuz bilgi çağında okuma, yazma, 

mantık ve matematik gibi herkes tarafından kullanılan temel beceriler arasında yer alması 

beklenmektedir. Bu bağlamda araştırmanın genel amacı bilgi-işlemsel düşünmenin önemi ve 

Lise öğrencilerinin bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeylerinin lise türü, sınıf düzeyi ve cinsiyet 

değişkenlerine göre incelenmesidir. Betimsel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın 

çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı I. Döneminde üç farklı Lisede öğrenim gören 

toplam 445 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında bilgi-işlemsel düşünme becerisi 

ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerde Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri 

yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Lise öğrencileri bilgi-işlemsel düşünme beceri düzeyleri 

açısından kendilerini orta düzeyde yeterli görmektedir. Ayrıca öğrencilerin bilgi-işlemsel 

düşünme beceri düzeyleri, öğrenim gördükleri Lise türüne göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmıştır. Bununla birlikte sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenleri ile öğrencilerin bilgi-

işlemsel düşünme beceri düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme becerisi, algoritmik düşünme, 

programlama 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi akademik kaynak kullanımında göz davranışlarını incelemektir. 

Bu kapsamda ülkemizde en yaygın kullanıma sahip çevrimiçi akademik kaynaklardan olan Web 

of Science, Google Akademik (Google Scholar) ve YÖK Tez Merkezi web sitelerinin 

kullanılabilirlik testi esnasında en çok problem yaşanan görevler belirlenmiş ve kullanıcıların 

bu görevleri gerçekleştirirken sergilediği göz davranışları analiz edilmiştir. En çok problem 

yaşanan görevler, görevlerin tamamlanması gereken süre ile tamamlanma süreleri arasındaki 

farkın yüksek olmasına, görevlerin tamamlanma durumlarına, fare tıklama sayılarına, sabit 

bakış sayılarına, sabit bakış sürelerine, sabit bakış yerlerine ve kullanıcı yorumlarına bakılarak 

belirlenmiştir. Bu işlemler için Tobii Studio 3.4.2 programı kullanılmıştır. Araştırma, çevrimiçi 

akademik kaynakları kullanma konusunda en az 2 yıl tecrübesi olan 21 akademisyen ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada geçerlilik için veri çeşitlemesi sağlanarak nicel ve nitel veriler 

birlikte kullanılmıştır. Bulgular sonucunda ara yüz tasarımındaki sıkıntılardan dolayı 

kullanıcıların yanlış yerlerde ve daha yoğun sabit bakış sergilediği, bu durumun da sabit bakış 

süreleri, fare tıklama sayıları ve görev tamamlama sürelerini olumsuz etkilediği ve 

memnuniyetlerini düşürdüğü belirlenmiştir. Bu problemlerin sebepleri incelenmiş ve çözüm 

için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kullanılabilirlik, göz davranışları, çevrimiçi akademik kaynaklar 
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Çevrimiçi Ödev Gönderme ve Dönüt Alma Sürecinde Öğrenci Katılım 

Davranışları 

Gökhan ÇALIŞKAN 

caliskngokhan@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özden Şahin İZMİRLİ 

osahinizmirli@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Serkan İZMİRLİ 

sizmirli@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmada, çevrimiçi ödev gönderme ve dönüt alma sürecinde öğrenci katılım davranışları 

incelenmiştir. Olgu bilim olarak desenlenen çalışmaya 43 öğrenci katılmıştır. Araştırmacılar 

“Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı” dersi kapsamında Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerden, alan bilgileri çerçevesinde 

belirlenen okuma parçalarını okumalarını ve ilgili konularda yansıtıcı yazılar yazmalarını 

istemişlerdir. Öğrenciler hazırladıkları yansıtıcı yazılarını bir ders yönetim sistemi üzerinden 

dersin öğretim elemanına göndermişlerdir. Öğretim elemanı öğrenci yansıtmalarını 

inceleyerek onlara haftalık dönütler vermiş ve derste de süreç hakkında yüz yüze kısa 

bilgilendirmeler yapıp, öğrenci görüşleri alınmıştır. Toplam yedi okuma parçası okunmuş, 

öğrenciler yansıtmalarını yazmış ve dönüt almışlardır. Gerçekleştirilen araştırmada, öğrenci 

katılım davranışları; yansıtıcı yazılar, gözlem notları ve sistem log bilgileri üzerinden 

incelenmiştir. Öğrenci katılımında sürecin üstün ve zayıf yönleri ise gözlem notları üzerinden 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çevrimiçi ortamında en fazla 

birinci ödev süresince bulunma sıklığı gösterdiği, en düşük bulunma sıklığını ise ikinci yansıtma 

ödevi süresince gösterdiği görülmüştür. Öğrencilerin ikinci yansıtma ödevinden sonraki 

süreçte çevrimiçi ortamda bulunma sıklıklarında artış olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara ek 

olarak, öğrencilerin birinci yansıtma ödevlerinde yansıtıcı bakış açısı sergileme davranışlarının 

(analiz, sentez, değerlendirme, eleştirel bakış, yorum yapma vb.) çok düşük seviyede olduğu 

görülmüştür. Ancak çevrimiçi ödev gönderme ve dönüt alma süreci boyunca öğrencilerin 

yansıtıcı bakış açısı sergileme durumlarında artış olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi öğrenme, yansıtıcı düşünme, dönüt, öğretmen dönütü 

Student Engagement Behaviours in the Process of Online Assignment and 

Feedback 

Abstract 

In this research, student engagement behaviours in the process of online assignment and 

feedback were examined. 43 students were participated in the study designed as 

phenomenology. The researchers asked students from the Department of Computer 

Education and Instructional Technology in the scope of “The Design and Use of Materials in 

Education” course to read the texts specified in their field and to write reflective articles about 

the related topics. The students sent their reflective articles to the instructor through a course 

management system. The instructor examined their reflection and gave them weekly 
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feedback, and received students’ opinions by making briefing about process in the lesson. A 

total of seven readings were read, the students wrote reflections and received feedback. In 

the research, student engagement behaviours were examined through reflective articles, 

observation notes and system log information. The strengths and weaknesses of the process 

in the student participation were determined through observation notes. As a result of the 

research, it was seen that the students showed the highest frequency of engagement 

behaviours in the first assignment period in the online environment and the lowest frequency 

was found during the second assignment. It was determined that the frequency of student 

engagement behaviours in the online environment after the second assignment was 

increased. In addition to these results, it was determined that students' reflective perspective 

behaviors (analysis, synthesis, evaluation, critical review, commenting, etc.) were the lowest 

level during first assignment. However, it was seen that during the process of online 

assignment and feedback, students' reflective perspective behaviors were increased.   

Keywords: Online learning, reflective thinking, feedback, teacher feedback 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Bireylerin Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı ve Bilgi Okuryazarlığının Aldıkları 

Hizmetiçi Eğitim Açısından İncelenmesi 

Ümmühan AVCI 

uavci@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi 

Esin Arslan 

e_esin2007@hotmail.com, Başkent Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın amacı kamuya hizmet veren bir kuruluşta çalışmakta olan bireylerin bilgi 

güvenliği farkındalıkları ve bilgi okuryazarlıklarının adlıkları hizmet içi eğitim açısından 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini kamuya hizmet veren bir 

kuruluşta çalışmakta olan 69 personel oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde 

gerçekleştirilmiştir. 37’si kadın, 32’si erkek olan katılımcıların 47’si daha önce “Bilgi ve Dijital 

Veri Güvenliği” konulu bir hizmet içi eğitim almış olup, 22’si ise almamıştır. Bu çalışmada 

katılımcıların bilgi okuryazarlıklarının belirlenmesine yönelik veriler 29 likert tipi sorudan 

oluşan “Bilgi okuryazarlığı ölçeği” ile dijital veri güvenliği farkındalıklarının belirlenmesine 

yönelik veriler ise 33 likert tipi sorudan oluşan “Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Ölçeği” ile 

toplanmıştır. Ayrıca katılımcıların görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile 

toplanmıştır. Likert tipi sorulardan elde edilen verilerin analizinde basit korelasyon ve 

MANOVA kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler ise içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Yapılan analizler sonucu; katılımcıların dijital veri güvenliği farkındalığı ve bilgi 

okuryazarlığına aldıkları eğitimin anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Bu bulgunun olası 

nedenlerini araştırmak için katılımcıların hem aldıkları hizmet içi eğitimin içeriğine hem de 

veriliş yöntemine ilişkin ayrıntılı görüşleri alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda katılımcılara 

yüz yüze eğitimler dışında çevrimiçi eğitimler de vermek, sanal dünyalar oluşturmak, sosyal 

ağlar üzerinde grup etkinlikleri ve çoklu ortam etkinlikleri oluşturmak gibi farklı eğitim içeriği 

ve yöntemlerine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Dijital veri güvenliği farkındalığı, bilgi okuryazarlığı, hizmet içi eğitim, 

yaşamboyu öğrenme 

Investigation of individuals' digital data security awareness and information 

literacy in terms of their in-service training 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the information security awareness and information 

literacy of individuals working in a public service organization in terms of their in-service 

training. The study carried out in the survey method and the sample of this study consists of 

69 staff, 37 female and 32 male. 47 of the participants had previously received an in-service 

training on "Information and Digital Data Security", while 22 did not. In this study, data were 

collected by using "Information literacy scale" consisting of 29 likert type questions and 

"Digital Data Security Awareness Scale" consisting of 33 likert type questions. In addition, 

participants' opinions were collected through a semi-structured interview form. Pearson 
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Correlation and MANOVA were used in the data analysis. The data obtained from the 

interview forms were analysed by using content analysis. In the results of the study, there was 

a moderately positive and meaningful relationship between participants' information literacy 

and digital data security awareness. However, it was found that the in-service training of the 

participants did not have a significant effect on their digital data security awareness and 

information literacy. In order to examine the possible reasons of this result, detailed views of 

the participants on both the content and the method of in-service training process were 

obtained. In line with these views, some suggestions were given about different educational 

contents and methods such as providing online in-service trainings rather than face-to-face 

trainings, creating virtual worlds, group activities on social networks and creating multimedia 

activities. 

Keywords: Digital data security awareness, information literacy, in-service training, lifelong 

learning 
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Hem Uzaktan hem Yüzyüze Öğretim Deneyimi Olan Mezunların Gözünden 

Karşılaştırmalar 

Mehmet FIRAT 

mfirat@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Alanyazında açık ve uzaktan öğrenme ile yüzyüze öğrenmeyi karşılaştıran çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır. Ancak her iki modda deneyimi olan mezun gözünden bu farklılıkları inceleyen 

araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu araştırmada her iki modda deneyimi olan 33 kişinin 

görüşlerine başvurularak temel farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma amacına 

uygun olarak bu araştırma modeli nitel bir durum çalışması olarak desenlenmiştir. 

Araştırmanın verileri çevrimiçi bir tartışma grubundan alınmıştır. Tümevarımsal içerik analizi 

sonucunda yedi temaya ulaşılmıştır. Farklılıklara ilişkin belirlenen temalar tekrarlanma 

sıklıklarına göre sırasıyla saygınlık, iş yükü, deneyim, ücret, kalite, erteleme ve esneklik olarak 

belirlenmiştir. Beklenilenin aksine belirlenen yedi temadan beşi Açıköğretim lehine çıkmıştır. 

Araştırmanın sonunda ileriye dönük araştırma ve pratik uygulama önerileri sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, yüz yüze öğretim, durum çalışması, 

içerik analizi 
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Açık ve Uzaktan Öğrenme Sözlük Web Sisteminin Geliştirilmesi 

Mehmet FIRAT 
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Özet 

Alanyazında akademik Web sözlüklerinin oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Özellikle tıp ve 

sağlık, mühendislik ve biyoloji alanlarında sözlük çalışmalarıyla sıklıkla karşılaşmak 

mümkündür. Ancak sosyal bilimlerde Web tabanlı gelişmiş akademik sözlük çalışmalarının 

genel olarak yetersiz olduğu, istenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Eğitim teknolojileri, 

bilgisayar ve mühendislik eğitimi alanlarında çeşitli elektronik sözlükler bulunsa da duyarlı 

arama özelliklerine sahip, kapsamlı ve özgün bir Web tabanlı sözlüğünün yeterli sayıda 

olmadığı saptanmıştır. Bu araştırmada ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 

kapsamında, açık ve uzaktan öğrenme alanındaki kavram, tanım ve terimleri kapsayan bir 

sözlük Web sistemini geliştirmek ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda auosozluk.anadolu.edu.tr Web 

sözlüğü geliştirilmiştir. Geliştirme sürecinin üç adımda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İlk 

aşamada sözlük Web sisteminin tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sözlük Web sisteminin 

tasarımında evrensel tasarım ilkelerinden yararlanılmıştır. Geliştirme sürecinin ikinci 

aşamasında Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme sözlüğü Web sisteminin kullanım 

özelliklerinin kodlanması gerçekleştirilmiş ve okuyucu-yazar, editör ve admin rolleri 

tanımlanmıştır. Bu süreçte geliştirilen sisteme alan uzmanları tarafından 955 kavram ve tanım 

eklenmiştir. Sözlük Web sistemi proje başlangıcında olduğu kadar proje süresince de alınan 

sürekli dönütlerle güncellenmiş ve düzenlenmiştir. Yapılan düzeltmeler de anında tasarıma 

uyarlanarak kontrol edilmiştir. Bu sayede sürdürülebilir, yaşayan bir yapıya ulaşılması 

sağlanmıştır. Sözlük Web sisteminin kullanıcı için tanımlanmış üç bölümü bulunmaktadır. 

Bunlar: duyarlı sorgulama, fihrist ve veri ekleme bölümleridir. Duyarlı sorgulama alanında hem 

Türkçe hem de İngilizce kelimelere duyarlı bir yapı oluşturulmuştur. Sözlük sistemi adreste 

sorunsuz olarak çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğrenme sözlük Web 

sistemi açıldığından itibaren otuzbin sayfa görüntüleme sayısına ulaşmıştır. Bu çalışmada 

uygula geliştirme süreçleri, benzer süreçlere yönelik önerilerle birlikte verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Açık ve uzaktan öğrenme, online sözlük, akademik sözlük 
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Mobil Uygulama İle Desteklenmiş Teknoloji Tabanlı Öğrenme Ortamlarında 

Öğrenen Rolleri ve Davranışları 
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Özet 

Teknolojik gelişmeler bugün okul ortamlarının yeniden tasarlanmasında araştırmacılara ilham 

kaynağı olmaktadır. Mobil teknolojilerin hızla yaygınlaşması, teknolojiye erişim olanaklarının 

gün geçtikçe artması ve yeni nesil öğrenenlerin teknoloji ile arasında sıkı bir bağ olması 

öğrenme ortamlarına yeni unsurların katılmasına ve öğrenme bağlamının zenginleşmesine 

katkı sağlamıştır. Aynı zamanda teknolojinin öğrenme ortamı ile etkili birlikteliği öğrenmenin 

insan boyutundaki öğelerinde bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada bir 

internet uygulaması kullanılarak yürütülen programlama dersindeki öğrenen rolleri ve 

davranışları incelenmiştir. Çalışmada repl.it ortamı kullanılmış ve bu ortam Whatsapp 

uygulaması ile desteklenmiştir. Bu çalışma durum çalışması yaklaşımına göre desenlenmiş olup 

9 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcılara repl.it ortamı üzerinden C programlama dili ile ilgili 

20 görev verilecek olup, katılımcıların bu görevler esnasında üstlendiği roller ve 

gerçekleştirdiği davranışlar incelenecektir. 

Anahtar sözcükler: Teknoloji, internet uygulaması, mobil uygulama, programlama, 

öğrenen rolleri, öğrenen davranışları 
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Üniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanma 

Durumları ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Mevcut Durum ve Geleceğe 

Bakış 

Ramazan YILMAZ 

ramazanyilmaz067@gmail.com, Bartın Üniversitesi 

Barış SEZER 

barissezer13@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi 

Halil YURDUGÜL 

yurdugul@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Öğrenme-öğretme ortamlarına teknoloji entegrasyonunu başarılı bir şekilde 

gerçekleştirebilmek, teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarından etkin şekilde 

yararlanabilmek birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden biri de öğrenenlerin mevcut durum ve 

ihtiyaç analizini belirlemektir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişen, güncellenen 

bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarından öğrenenlerin yararlanma ve kullanma alışkanlıklarını 

belirlemek, bu açılardan günümüz öğrencilerini iyi tanımak, bunlarla ilgili güncel istatistiki 

bilgilere sahip olmak, teknoloji destekli öğrenme ortamlarının başarısı için önemlidir. Bu 

araştırmanın amacı üniversite bir ve son sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden yararlanma durumları ve kullanım alışkanlıklarını incelemektir. Araştırma 

Bartın Üniversitesinde bir ve son sınıfta öğrenim görmekte olan 5021 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket 

aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin; kişisel bilgisayara, 

internet bağlantısına, internet bağlantısı olan akıllı telefona sahip olma; İnternet erişiminde en 

çok kullandıkları cihaz türü, bilgisayar ve internet kullanma becerilerini nasıl geliştirdikleri, web 

ile internet arasındaki farkı bilme durumları, internet kullanma sıklıkları, internet kullanım 

amaçları, sosyal ağ kullanım sıklıkları, daha önce e-öğrenme deneyimi yaşama durumları, e-

öğrenmeyi yararlı bulma durumları, gelecekte e-öğrenme ile ders ya da kurs almayı isteme 

durumları, internetteki bilgi kaynaklarını (web sayfaları, videolar vb.) kullanarak kendi kendine 

yeni bilgiler öğrenme durumları ile ilgili güncel istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Araştırmadan 

elde edilen bulgular doğrultusunda eğitime teknoloji entegrasyonu bağlamında günümüz 

öğrencilerinin mevcut durumları göz önünde bulundurularak neler yapılabileceği üzerinde 

durularak çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgisayar, internet, sosyal ağlar, e-

öğrenme, kendi kendine öğrenme 
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Üniversite Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Düzeylerinin 

İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği 
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Barış SEZER 

barissezer13@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi 

Halil YURDUGÜL 

yurdugul@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

E-öğrenmenin 10 alt boyutundan (Planlama, Hazırbulunuşluk, Yönetim, Destek, Pedagoji, 

Teknoloji, Fakülte, Kurum, Değerlendirme, Etik) biri olan e-öğrenmeye hazırbulunuşluk; 

öğrenmenin kalitesini artırmak için öğrenenlerin e-öğrenme kaynakları ve çokluortam 

teknolojilerinden yararlanabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Öğrencilerin e-öğrenme 

sürecinde hangi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirlemek, önleyici/destekleyici müdahalelerin 

yapılması ve bu doğrultuda kurumsal başarının sağlanması adına oldukça önemli 

görülmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Bartın Üniversitesi’nde bir ve son 

sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini ve bunun 

üzerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Bartın Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde üniversite 

bir ve son sınıfta öğrenim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 5021 öğrenci 

oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve altı faktör (bilgisayar öz-

yeterliği, internet öz-yeterliği, çevrimiçi iletişim öz-yeterliği, kendi kendine öğrenme, öğrenen 

kontrolü, e-öğrenmeye yönelik motivasyon) ve 33 maddeden oluşan E-öğrenmeye Hazır 

Bulunuşluk Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin genel Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .94 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda ölçek geneli için öğrencilerin hazırbulunuşluk 

düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, alt boyutlar açısından bakıldığında bilgisayar öz-yeterliği 

ve e-öğrenmeye yönelik motivasyon alt boyutlarında orta, internet öz-yeterliği, çevrimiçi 

iletişim öz-yeterliği, kendi kendine öğrenme ve öğrenen kontrolü alt boyutlarında yüksek 

düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca erkek öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluk 

düzeylerinin kız öğrencilere göre, son sınıf öğrencilerinin birinci sınıftaki öğrencilere göre, 

kişisel bilgisayar sahip olan öğrencilerin olmayanlara göre, internet bağlantısı olan akıllı 

telefona sahip olan öğrencilerin olmayanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteye/yüksekokula 

göre e-öğrenmeye hazırbulunuşluk puan ortalamaları arasında farklılıkların olduğu 

belirlenmiştir. E-öğrenmeye hazırbulunuşluk puan ortalaması en düşük olan fakültenin İslami 

İlimler Fakültesi olduğu görülürken, en yüksek olan fakültenin ise Fen Fakültesi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Araştırma sonucunda, bu bulgular kapsamında öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluk düzeylerinin geliştirilebilmesi için neler yapılabileceği tartışılmış ve gelecek 

araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: E-öğrenme, yükseköğretim, hazırbulunuşluk 
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Sanal Gerçeklik Ortamlarının Kişilerin Etkileşim ve İzlenme Kaygılarına Etkisi 

Seçkin TUNÇ 
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Mustafa YAĞCI 

mustafayagci06@gmail.com, Ahi Evran Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmada, sanal gerçeklik ortamlarından birisi olan Second Life uygulamasının bu 

uygulamayı kullanan bireylerin etkileşim ve izlenme kaygılarına etkileri araştırılmıştır. Verilerin 

toplanması için Mark Leary (1983)  tarafından sosyal kaygının sadece duygusal tarafını ölçmek 

için geliştirilen Sosyal Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Soru cümlelerinde gerekli durumlarda gerçek 

yaşam ile ilgili kelimeler Sanal Gerçeklik ortamındaki karşılıkları ile değiştirilmiştir. Daha sonra 

soru cümleleri Türkçe, Almanca ve Fransızca dillerine çevrilerek anket toplam 4 dilde çevrimiçi 

bir web sitesi aracılığı ile kullanıcılardan toplanmıştır. Ulaşılan 1138 kişiden 640 tanesi anketi 

doldurmuştur. 

Elde edilen verilerle bireylerin etkileşim ve izlenme kaygı düzeyleri ve uygulamanın bireylerin 

yaşam stillerini etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca bireylerin etkileşim ve 

izlenme kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki veya farklılaşma olup olmadığı ve demografik 

özellikler açısından etkileşim ve izlenme kaygısı ile yaşam stilleri arasındaki ilişki de 

incelenecektir. 

Bu çalışma ile Sanal Gerçeklik ortamı kullanarak yapılacak olan araştırma ve çalışmalarda, 

araştırmacılara Second Life örnek uygulaması kullanılarak Sanal Gerçeklik ortamlarında 

bireylerin etkileşim ve izlenme kaygılarının ne düzeyde etkilendiği konusunda fikir 

edinmelerinde yardımcı olmaya çalışılmıştır. Ayrıca Second Life uygulamasını kullanarak 

geliştirilmesi planlanan ortamların tasarlanması sürecinde tasarımcıya ortamı kullanacak olan 

bireylerin etkileşim ve izlenme kaygılarını anlamasında rehberlik etmek amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sanal gerçeklik, etkileşim ve izlenme kaygıları 
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Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Otantik Öğrenme 
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Özet 

Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlar kullanıcıların kendilerini temsil eden sanal bir 

karakter aracılığıyla sesli veya metin tabanlı araçları kullanarak birbiriyle eş zamanlı iletişim 

kurabildikleri genellikle otantik dünyanın yansıması olan üç-boyutlu nesnelerle yapılandırılmış 

platformlardır. Worlds.com, Active Worlds, Traveler, Whyville, Moove, Second Life, There, 

IMVU, Kaneva, vSide, OsGrid, Smeet, Smallworlds, PlayStation Home, Twinity, Blue Mars, 

Onverse üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamların popüler örnekleri olarak gösterilebilir. Bu 

ortamlar, simülasyon ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla otantik öğrenme koşullarının 

sağlanmasında büyük bir potansiyele sahiptir. Otantik öğrenmede öğrenciler özet bilgi yerine 

bağlama göre somutlaştırılan etkinliklerden yararlanmaktadır. Üç boyutlu çok kullanıcılı sanal 

ortamların otantik öğrenme koşulları oluşturma açısından üstünlüklerinin ve sınırlılıklarının 

eğitmen ve yöneticiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan bu çalışmada 

ilgili alanyazına ilişkin kesitsel bir analiz yapılmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının 

benimsendiği çalışmada veriler alanyazına dayalı doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. 

Bu kapsamda sanal dünyalar (virtual worlds) ve otantik öğrenme (authentic learning), üç-

boyutlu dünyalar (immersive worlds) ve otantik öğrenme, Second Life ve otantik öğrenme, 

OpenSimulator ve otantik öğrenme, 3B sanal dünyalar (3D virtual worlds) ve otantik öğrenme 

başlıklarıyla Web of Science veri tabanında indekslenen çalışmalar herhangi bir yıl sınırlaması 

olmaksızın taranmıştır. Tarama sonucunda ulaşılan 92 makaleden ön inceleme sonrası elde 

kalan 21 makale çalışma alanı ya da disiplini, kullanım amacı, öğrenme görevleri ve senaryoları, 

kullanılan ortam ve teknolojiler, uygulama süresi, öğrenmenin dayandırıldığı kuramsal ya da 

pedagojik çerçeve, etkileşim tipleri (ortam-öğrenen-eğitmen), araştırma yöntemi, katılımcı 

özellikleri, veri toplama araçları ve incelenen değişkenler bakımından tematik olarak 

incelenmiştir. Sonuçlara göre, alanyazında üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlar yabancı dil 

eğitimi başta olmak üzere tıp ve mühendislik alanlarında da sıklıkla işe koşulmaktadır. 

Katılımcılar çoğunlukla lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Üç- boyutlu çok kullanıcılı sanal 

ortamlardaki öğrenme sürecinin senaryo ya da görevler içinde şekillendiği belirlenmiştir. 

Çalışmalar etkileşim tipleri açısından incelendiğinde kullanıcı-ortam ve kullanıcı-kullanıcı 

etkileşimlerinin yoğun olduğu görülmektedir. Çalışmalarda kuramsal alt yapıya yeterince 

değinilmemesine rağmen işbirlikli öğrenme pedagojilerinin ve probleme dayalı öğrenme 

senaryolarının yaygın olarak kullanıldığı saptanmıştır. Second Life üç-boyutlu çok-kullanıcılı 

ortam tasarımı için en sık başvurulan platformdur. Çalışmalarda üç-boyutlu çokkullanıcılı sanal 

ortamların genellikle teknolojik ve pedagojik açıdan sağladıklarına odaklanıldığı, bu ortamların 

sınırlılıklarının veya eğitim ortamında kullanımı esnasında karşılaşılan zorlukların yeterince 
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adreslenmediği görülmüştür. Bununla birlikte kullanılan ortamların tasarımında nelere dikkat 

edildiği ve kullanılan pedagojik yaklaşımlara da yeterince değinilmemiştir. 

Anahtar sözcükler: Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlar, MUVE, otantik öğrenme 

 

Authentic Learning in Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments 

Abstract 

Three-dimensional multi-user virtual environments are three-dimensional object-equipped 

platforms that typically mimic to their counterparts in the authentic world, where users can 

synchronously communicate with each other using voice or text-based tools through a virtual 

character that represents them. Worlds.com , Active  Worlds , Traveler, Whyville, Moove, 

Second Life, There, IMVU, Kaneva, vSide, OsGrid, Smeet, Smallworlds, PlayStation Home, 

Twinity, Blue Mars, Onverse are popular examples of three-dimensional multi-user virtual 

environments. These environments have great potential in providing authentic learning 

conditions through simulation and various activities. In authentic learning, students benefit 

from context-specific activities rather than summary information. This study aims to provide 

better understanding of the advantages and limitations of threedimensional multi-user virtual 

environments by instructors and administrators in terms of creating authentic learning 

conditions. Therefore, a cross-sectional analysis of the literature is conducted in the study. In 

this study, in which the qualitative research approach was adopted, the data were collected 

through document review. In this context, the studies indexed in the Web of Science database 

with virtual worlds and authentic learning, threedimensional worlds and authentic learning, 

Second Life and authentic learning, OpenSimulator and authentic learning, 3D virtual worlds 

and authentic learning topics were searching without any year limitation. The remaining 21 

articles after the preliminary review of 92 articles reached as a result of searching were 

examined thematically in terms of the study area or discipline, intended use, learning tasks 

and scenarios, the media and technologies used, implementation time, theoretical or 

pedagogical framework, research method, participants, data collection tools and variables 

under-investigated examined. According to the results, three-dimensional multi-user virtual 

environments are frequently used in foreign language education, medical and engineering 

fields. Participants mostly consist of undergraduate students. It has been determined that 

learning process in a threedimensional multi-user virtual environment occurs within learning 

scenarios or tasks. It is often seen that there are user-media and user-user interaction in the 

studies. Collaborative learning pedagogies and problem based learning scenarios were widely 

used, although the theoretical background was not adequately addressed in the studies. 

Second Life is the most frequently used platform for three-dimensional multi-user 

environment design. It has been observed that studies are generally focused on technological 

and pedagogical opportunities of three-dimensional multi-user virtual environments. 

However, the limitations or difficulties of these environments during educational usage are 

not adequately mentioned. Also, the design principles and pedagogical approaches has been 

poorly emphasized in those studies. 

Keywords: Three-dimensional multi-user virtual environments. MUVE, authentic learning 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Televizyon İzleme ve Dijital Oyun Oynama 
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tarabacioglu@adu.edu.tr, Adnan Menderes Üniversitesi 

Özet 

Bilgi ve İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, toplumun tüm kesimlerini ve tüm bilim 

dallarını etkilemektedir. Söz konusu değişim sonucunda çocukların oynadıkları oyunlar ya da 

izledikleri televizyon dizileri değişmekte ve medya araçları ile geçirdikleri süreler artmaktadır. 

Bu durumun, toplumun en küçük bireylerini olumsuz etkileyebileceği düşünülmekte ve 

çocuklar üzerindeki etkisi dikkatle incelenmesi gereken bir nokta olarak değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda çocukların televizyon izleme ve dijital oyun alışkanlıklarının belirlenmesi 

araştırmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Temel amaç doğrultusunda ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin televizyon izleme ve dijital oyun oynama dağılımlarının nasıl olduğu sorularına 

cevap aranmıştır. Tarama modelinde tasarlanan çalışmanın örneklemini, Denizli ili Merkez 

İlçelerinde bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeye (düşük, orta, yüksek) sahip ailelerin 

çocuklarının eğitim aldıkları 6 ilkokulda öğrenim gören 302 ilkokul 4. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 30 

maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda tüm öğrencilerin 

evlerinde televizyon, %81’nin evinde bilgisayar, %76’nın evinde tablet ve %34’nün kendine ait 

akıllı telefonu olduğu görülmüştür. Evlerde internet erişimine sahip olma oranı ise %88 olarak 

belirlenmiştir. Örneklemin %70’i her gün televizyon izlerken, sadece %29’u her gün bilgisayar 

kullandıklarını ifade etmiştir. Diğer bir önemli nokta ise örneklemin %88’nin düzenli olarak 

izlediği bir televizyon dizisinin olduğu ve %92’nin oynadığı dijital bir oyunun olduğudur. Sonuç 

olarak ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarına yüksek oranlarda 

erişim sağladığı ve söz konusu araçlarla oyun oynamanın önemli bir etken olduğu söylenebilir. 

Bunun yanında dizi izleme ve dijital oyun oynama dağılımları sosyo-ekonomik düzeye göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir.  

Anahtar Sözcükler: Televizyon, dijital oyun, ilkokul 4. Sınıf 

Watching Television and Digital Playing Habits of Primary School 4th Grade 

Students 

Abstract 

Rapid change in information and communication technologies affects all segments of society 

and all branches of science. As a result of this change, children's plays or watches television 

serials are changing and the time spent with media tools is increasing. It is thought that this 

situation may negatively affect the smallest individuals in the society and the effect on 

children is regarded as a point to be examined carefully. In this context, the main purpose of 

the research is to determine the television watching and digital game habits of children. In 
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accordance with the main objective, the answer was asked about the distribution of the 

television watching and digital game play of the 4th grade students in primary school. The 

study designed in the survey model. The sample is composed of 302 primary school 4th grade 

students who are educated in 6 primary schools where children of different socio-economic 

levels (low, middle, high) in Denizli province central districts. A questionnaire developed by 

the researchers and consisting of 30 items was used as data collection tool. As a result of the 

analysis of the collected data, it was seen that all the students had television in their homes, 

81% computer, 76% tablet and 34% had their own smart phone. The rate of having internet 

access in houses is determined as 88%. 70% of the sample watches television every day and 

only 29% uses computers each day. Another important point is that 88% of the sample 

watches television serials regularly and 92% plays digital game. As a result, it can be said that 

primary school students have high access to information and communication technology tools 

and digital games is an important factor. Besides, distribution of watching tv series and playing 

digital games do not show a significant difference according to socio-economic level. 

Keywords: Television, digital game, primary school 4th grade. 
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Robot Programlama Öğretiminde Arduino IDE Kullanımı 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim bilgisayar bilimi dersinin robot programlama ünitesinde 

kullanılabilecek metin tabanlı eğitsel robot programlama ortam ve dillerden biri olarak 

Arduino IDE (Integrated Development Environment – Bütünleşik Geliştirme Ortamı)’yi 

uygulama örnekleriyle tanıtmaktır. Bu amaçla çalışmanın ilk aşamasında Ortaöğretim 

Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi (Kur 2) Öğretim Programı incelenmiştir. 

Programdan beklenen öğrenme çıktıları ve alan yazındaki çalışmalar incelenerek bu dersin 

öğrenme-öğretme sürecinde kullanılabilecek metin tabanlı eğitsel robot programlama ortam 

ve dillerden biri olarak Arduino IDE’nin kullanılıp kullanılamayacağı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışma yapılırken geliştirilmeye açık bir sisteme sahip olması, açık kaynak donanım ve 

yazılım desteği sağlanması, bütünleşik bir geliştirme ortamı olması, tercihen Türkçe dil 

desteğinin bulunması, tercih edilebilecek farklı programlama donanımları için kullanılabilmesi 

gibi ayrıntılar da dikkate alınmıştır. İncelemeler sonucunda Arduino IDE’nin bu ders için 

kullanılabilecek metin tabanlı eğitsel robot programlama ortam ve dillerinden biri olabileceği 

tespit edilmiştir. Bütünleşik geliştirme ortamının kısa tanıtımı yapılmış,  çalışmanın sonraki 

aşamasında bu ortam ve dilin programlama yapısı ve kullanım şekilleri geliştirilen uygulama 

programları ile gösterilmiştir. Bu amaçla robot programlama çalışmalarında temel 

uygulamalardan olan döngü, koşul yapıları, fonksiyon, değişken, liste ve dizi yapısını öğretmeyi 

amaçlayan örnek programlar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu programlar mBot eğitsel robot 

üzerinde denenmiştir. Elde edilen bulgular Arduino IDE’nin robot programlama öğretiminde 

kolayca kullanılabileceğini; döngüler, koşul yapıları, fonksiyonlar, değişkenler, listeler ve diziler 

gibi programlamanın temel kavramlarını içeren uygulamaların hızlı ve kolayca oluşturulup test 

edilebileceğini göstermektedir. Çalışmanın sonunda bu geliştirme ortamın kısa bir 

değerlendirilmesi yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca çalışmanın robot 

programlamak için metin tabanlı programlama ortam ve dillerini kullanmak isteyen kişiler, 

özellikle robot programlama dersini vermeyi düşünen ve derste kullanılacak metin tabanlı 

eğitsel robot programlama ortam ve dilini seçmek isteyen öğretmeler ile dersi seçmek isteyen 

öğrenciler için yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Eğitsel robot programlama, eğitsel robot programlama ortam ve dilleri, 

arduino IDE 

Using Arduino IDE in Robot Programming Teaching 

Abstract 

The aim of this study is to introduce the Arduino IDE (Integrated Development Environment) 

as one of the text-based educational robot programming environments and languages that 
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can be used in the robot programming unit of the computer science lesson of secondary 

school. For this purpose, the curriculum of the secondary school computer science teaching 

robot programming course (Unit 2) has examined during the first phase of the study. The 

learning outcomes expected from the curriculum and the studies in the literature have been 

examined to whether the characteristics of the text-based educational robot programming 

environment and a language that could be used in the learning-teaching process. Some 

criteria’s such as having an open development system, using for different programming 

hardware, providing open source hardware and software support, preferably Turkish 

language support and using for different programming hardware have been effective in 

determining the platform. As a result, it has been determined that Arduino IDE can be one of 

the text based educational robot programming environments and languages that could be 

used for this course. The integrated development environment has been briefly introduced, 

and the environment and language programming structure and modes of use have been 

demonstrated in developed application programs at the next stage of the study. For this 

purpose, sample programs aiming to teach loop, conditional construct, function, variable, list 

and sequence structure from basic applications in robot programming studies have been 

prepared. These programs have been tested on the mBot educational robot. The findings 

show that Arduino IDE can be used easily in robot programming teaching; it demonstrates 

that applications containing basic concepts of programming such as loops, conditional 

constructs, functions, variables, lists and arrays can be created and tested quickly and easily. 

At the end of the study, a short evaluation of this development environment was made and 

various suggestions were make recommendations.  

Keywords: Educational robot programming, educational robot programming environment 

and languages, arduino IDE 
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Investigation of Arduino Based Robotics Systems and Their Effects in 

Educational Learning Environments 
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Abstract 

The Purpose of the study is to investigate Arduino based robotic applications and studies in 

STEM activities. This study reviewed of 50 studies published between the years 2000-2016 by 

using the indexes of Educational Research Information Center (ERIC), Academic Search 

Complete, Directory of Open Access Journals (DOAJ), IEEE/IEL, Science Direct, Scopus, 

ProQuest, Google Scholar and Web of Science. Findings showed that Arduino based robotics 

activities in STEM education has two folds. One approach examined design, development and 

implementation process of robotic systems. Second approach investigated the 

implementation of robotic systems in educational environments. Results showed that Arduino 

based robotic systems seemed to widespread into many disciplines and influenced many 

people from different fields. This study argued that Arduino based robotic activities make it 

ideal, understandable and concrete platform for STEM education. This literature review 

presented an extended review of Arduino based robotics in terms of flexible system and 

embedded microcontroller and handled the subject with STEM, IoT and Maker Movement 

aspects including coding teaching and prototyping of robotics systems. 

Keywords: Arduino, robotics, STEM, IoT, maker movement 
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Özet 

Bu araştırmada beacon, düşük enerjili bluetooth (Bluetooth low energy - BLE) teknolojisinin 

tanımı yapılarak, eğitim öğretim ortamlarına entegre edilebilmesinin gerekliliği, 

kullanılmasının önemi, sağladığı kolaylıklar ve hedefleri üzerinde durulmuştur. Belirtilen 

amaçların ortaya çıkması için eğitim öğretim ortamlarındaki tüm paydaşların ortaya yeni çıkan 

teknolojileri takip etmeleri, kullanma durumları ile ilgili tutumları ve sürekli olarak kendini 

güncelleyen teknolojinin bilgi çağında eğitim ortamlarına entegre edilmesinin gerekliliğini 

değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu nedenle değişen ve gelişen teknolojinin eğitim öğretim 

ortamları ile ilişkisine atıfta bulunulmuş, eğitim öğretim ortamlarındaki kişilerin var olan 

teknolojileri kullanması, algılamaları ve yorumlamalarının nasıl olması gerektiği üzerinde 

durulmuştur. Sonuç olarak aktif, kalıcı ve süreç odaklı bir eğitim ve öğretim sağlayabilmek için 

ortaya yeni çıkmış olan beacon teknolojisinin nasıl kullanılması gerektiği üzerine bir 

değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Eğitim-öğretim, öğrenme, öğretme, teknoloji, beacon, konum, etkileşim, 

bluetooth, mesaj 
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Özet 

Tasarım tabanlı araştırma yönteminin özellikle kuram, e-öğrenme materyal ve yazılım 

geliştirme çalışmalarında etkin bir biçimde kullanılabileceği ön görülmektedir. Tasarım ve 

geliştirme sürecini içeren bir çalışmanın tüm evreleri bu yöntem sayesinde ayrıntılı bir biçimde 

ortaya konabilmektedir. Bu çalışmada yazılım mühendisliği bölümü dersi olan görsel 

programlama dersinde tasarım tabanlı araştırma sürecinin takip edilmesi ile ortaya çıkan 

öğrenme çıktılarına odaklanılmıştır. Çalışma 2017-208 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü 3. sınıf toplam 15 öğrencinin 

katılımı ile bir özel durum çalışması olarak yürütülmüştür. 12 haftalık çalışma boyunca 

öğrenciler kendi belirledikleri yazılım projelerinin yazılım yaşam döngüleri bağlamında 

tasarımını ve geliştirmesini yapmışlardır. Bu süreçte ders sorumlusu ve diğer öğrenciler 

tasarım ve geliştirme süreçlerinde müdahalelerde bulunmuş ve beyin fırtınası şeklinde 

tartışmalar yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda öğrencilerle mülakat yapılmıştır. Mülakatlar 

ile bu sürecin öğrencilerin öğrenme deneyimleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğrencilerden elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlar tasarım tabanlı araştırma yöntemine uygun olarak yürütülen sürecin öğrencilerin 

öğrenme deneyimleri üzerinde olumlu yönde önemli etkiler yaptığını ortaya koymuştur. 

Olumlu yönde sonuçların yanında sınırlı sayıda da olsa olumsuz görüşlerin ortaya konulduğu 

söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Tasarım tabanlı araştırma, görsel programlama, yazılım mühendisliği, 

öğrenci görüşleri 

Reflections of Design-Based Research Process on Learning Experience: A Case 

of Visual Programming Course 

Abstract 

It is anticipated that the design based research method can be used especially in theory, e-

learning material and software development studies effectively. All the stages of a study 

involving the design and development process can be demonstrated in detail through this 

method. This study focuses on the learning outcomes emerged with the follow-up of the 

design based research process in the visual programming course in software engineering 

department. The study was conducted as a case study with the participation of a total of 15 

students in the third year of the Software Engineering Department at the Karadeniz Technical 

University in the fall semester of 2017-2018 academic year. Throughout the 12-week study, 

students have been designing and developing their own software projects in the context of 
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software life cycles. During this process, the lecturer and other students were intervened in 

the design and development process and brainstorming debates were conducted. At the end 

of the study, students were interviewed. Interviews have attempted to determine the impact 

of this process on students' learning experiences. Qualitative data obtained from students 

were subjected to content analysis. The results obtained from the study show that the process 

managed in accordance with the design-based research method had a significant positive 

effect on students’ learning experiences. It can be said that, besides the positive results, the 

negative opinions are put forward in a limited number of cases. 

Keywords: Design-based research, visual programming, software engineering, student 

views 
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Özet 

Günümüz teknolojisinin en önemli bileşenlerinden biri olan yazılım teknolojisi her geçen gün 

gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Yazılım teknolojilerindeki bu çeşitleme ve değişikliğe rağmen, 

işin temelinde yatan programlama kavramı aslında büyük ölçüde aynı kalmaktadır. Son yıllarda 

yazılım teknolojileri alanında üretken ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi ülkelerin temel 

hedefleri arasına girmiştir. Günümüz gelişmiş toplumlarında kodlama öğrenimine erken 

yaşlarda başlanmasına ilişkin önemli adımlar atılmış ve çeşitli faaliyetler hayata geçirilmiştir. 

Ülkemizde de son yıllarda bu alana önem verilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma 

kapsamında ortaokul seviyesindeki öğrencilerin kodlamaya ilişkin temel kavramları 

öğrenebilecekleri senaryo/problem tabanlı, oyunlaştırma bileşenlerinin kullanıldığı zeki 

dönütlerle desteklenmiş yerli bir öğretim yazılımı için bir çerçeve geliştirilmiştir. Bu çalışmada 

altyapısı ve mimarisi ortaya konmuş olan ve OynaKodla adı verilen bu ortam basit sözdizimi, 

görev tabanlı ortam ve oyunlaştırma ile motivasyon sağlama gibi özellikleri barındıracak 

şekilde tasarlanmıştır. OynaKodla’nın geliştirilmesi ve hataya geçirilmesi ile kodlama öğrenimi 

alanında özgün bir yazılımın öğrencilerin kullanımına sunulması sağlanacaktır.  

Anahtar sözcükler: Kodlama eğitimi, kodlama öğrenme ortamı, oyun temelli öğrenme, 

yazılım geliştirme 

A Framework for Innovative Educational Software to Be Developed for Coding 

Education 

Abstract 

Software technology, one of the most important components of today's technology, is 

developing and diversifying day by day. Despite this variation and variation in software 

technologies, the underlying programming concept remains largely the same. In recent years, 

the cultivation of productive and creative individuals in the field of software technologies has 

become one of the main targets of countries. In today's developed societies, important steps 

have been taken to start coding learning at an early age, and various activities are passed on. 

In our country, too, this area has gained importance in recent years. In this context, a 

framework was developed for a local teaching software supported by intelligent feedbacks, 

using scenario / problem-based, game-based components in which students at secondary 
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school level can learn the basic concepts of coding. In this study, the infrastructure and 

architecture of the environment called PlayCode are revealed. It is designed to accommodate 

features such as simple syntax, task-based environment, and motivation and gamification. The 

development of this environment and the passing of the imagination will provide a unique 

software for the use of the students in the field of coding learning. 

Keywords: Coding education, coding learning environment, game based learning, software 

development 
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Özet 

Günümüzde verilerin bilgisayarda saklanması ve yönetilmesinde ilişkisel veri tabanı çözümleri 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu veri tabanlarını kullanabilmek ve yönetebilmek için yapısal 

sorgulama dili (SQL) hala etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada SQL’ in öğrenimi için 

uyarlanabilir zeki öğrenme ortamı için bir altyapı ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda öğrencilere bireysel bir öğrenme ortamı sunulması hedeflenmiştir. Akıllı SQL 

öğretici olarak adlandırılan bu sistem bir akıllı öğrenme ortamı özellikleri taşıyacaktır. Bu 

ortamda öğrencilerin verilen görevlere ilişkin SQL sorgularını yazmaları istenecektir. 

Öğrencinin yazdığı sorgudaki -varsa- hatalar tespit edilecek ve bunların giderilmesine yönelik 

öğrencilere zeki ipuçları verilecektir. Ayrıca öğrencinin cevaplarına göre aynı türden 

problemler için farklı seviyelerde sorgular da yazdırılarak öğrencinin konu üzerinde pekiştirme 

yapması sağlanacaktır. Akıllı SQL öğreticinin hayata geçirilmesi ile bireysel veya bir eğitimci 

gözetiminde kullanılabilecek bir öğrenme platformu ortaya çıkacaktır. 

Anahtar sözcükler: Akıllı SQL öğretici, bireysel öğrenme, zeki öğretim sistemi 

A framework suggestion for Smart SQL tutor 

Abstract 

Today, relational database solutions are widely used to store and manage data in a computer. 

Structured Query Language (SQL) is still being used effectively in order to be able to use and 

manage these databases. In this study, it is aimed to provide an infrastructure for an adaptable 

intelligent learning environment for  learning SQL . For this purpose, it is aimed to present an 

individual learning environment to the students. This system, called the intelligent SQL 

tutorial, will feature a smart learning environment. In this environment, students will be asked 

to fill out SQL queries for the assigned tasks. Errors in the query written by the student - if any 

- will be identified if there is evidence, and intelligent tips will be given to the students to 

correct them. In addition, depending on the student's answers, questionnaires will also be 

printed at the different levels for the same kind of problems so that the student will be able 

to reinforce the subject. The smart SQL tutor will lead to a learning platform that can be used 

either individually or under the supervision of an educator. 

Keywords: Smart SQL tutor, individual learning, intelligent tutoring system 
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Abstract 

This study investigates the usage of information technologies (IT) of mathematics teachers by 

using the factors of gender, age and ethnicity. The participants were 50 mathematics teachers 

actively working in providence of Ankara, capital of Turkey. Researchers developed a 

Mathematics Teachers’ Confidence of Information Technologies (MTCIT) scale and 

administrated to participants. The study used 3-way ANOVA (analysis of variance) to analyze 

the data in SPSS program. The study results showed that there is a significant difference 

between the gender, age and ethnicity parameters and mathematics teachers’ confidence on 

using IT in class environment. Results clearly showed that mathematics teachers differed by 

their use of and their confidence and knowledge about IT technologies. Teachers with high 

age group were very skeptical and had low confidence while younger teachers favored using 

IT technologies efficiently. This study argues the future of using IT technologies in 

mathematics classrooms and gives valuable insights regarding teachers’ perception of IT 

technologies. 

Keywords: Confidence, teachers, IT, perception, technology 
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Özet 

Bilimsel iletişim, bilimsel bir konunun, bir araştırmanın basılı ya da elektronik ortamda bulunan 

kitaplar, dergiler, makaleler, raporlar aracılığıyla bireylerle buluşmasıdır.  Bilimsel iletişim 

bireylerin yaşam boyu öğrenmelerine olanak sağlayan “bilgi becerilerini”, diğer bir deyişle 

bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, düzenleme, etkili bir şekilde kullanma ve iletme 

becerilerini içermektedir.  Bilimsel iletişim becerileri öğrenenlerin sahip olmaları beklenen 

önemli 21. yy becerileri arasında gösterilmektedir (Hurd, 2000).  Yapılan çalışmalarda bilgiye 

yönelik becerilerin bireylere erken yaşlarda kazandırılması gerektiği vurgulanmaktadır 

(Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2001; Oliver ve Oliver, 1997).  

Bu çalışmada 2016 – 2017 öğretim yılında altıncı sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen bilimsel 

iletişim öğretim programında yer alan becerilerin kalıcılığını belirlemek amacıyla bir yıl sonra, 

2017 – 2018 öğretim yılında yedinci sınıfa devam eden öğrencilerin söz konusu becerileri 

uygulama düzeyleri incelenmiştir. Bu amaçla yedinci sınıfta öğrenim gören 20 öğrencinin 

okulun bilim şenliği için hazırladıkları posterler araştırmacı tarafından hazırlanan rubrik 

yardımıyla değerlendirilmiştir. Rubrik, bilimsel iletişim becerilerini değerlendirmeye yönelik 

yedi ölçütten meydana gelmektedir: konunun organizasyonu, dil ve anlatım, sentez, farklı 

kaynaklardan yararlanma, kaynakça yazma, güvenilir kaynakları kullanma ve görselleri 

kullanma. Poster çalışmaları iki araştırmacı tarafından rubrikte yer alan her bir ölçüt 

bakımından 1 (yetersiz) ile 5 (örnek gösterilebilir) arasında puanlanmış, daha sonra 

puanlayıcılar arası ortalama puan hesaplanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre öğrenci 

posterleri konunun organizasyonu ile dil ve anlatım ölçütleri bakımından örnek gösterilebilir 

düzeydedir. Sentez, kaynakça yazma, güvenilir kaynaklardan yararlanma ve görselleri 

kullanma ölçütleri bakımından başarılı düzeyde olan posterlerin farklı kaynaklardan 

yararlanma ölçütüne göre yeterli düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenciler farklı bilgi 

kaynaklarını yeterli düzeyde kullanmalarına rağmen internet üzerinde yer alan blog 

sayfalarının öğrencilerin en fazla başvurdukları bilgi kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Değerlendirme sonuçları öğrencilerin önceki yıl hazırlamış oldukları bilim şenliği posterleri ile 

karşılaştırılarak tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Bilgi arama davranışı, bilimsel iletişim, öğretim programı, bilgi 

okuryazarlığı, ortaokul öğrencileri 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler toplumlarda dönüşümlere yol 

açmakta, bu durum ebeveyn rollerindeki değişimleri de beraberinde getirmektedir. 

Teknolojideki gelişmeler paralelinde çocuklar dijital ortamları gittikçe artan oranlarda 

kullanmaktadır (EU Kids Online, 2010). Çocukların bu ortamlarda siber zorbalık, uygunsuz 

cinsel içerikler, şiddet içerikli oyunlar, yabancılarla tanışma gibi tehditlerle karşı karşıya 

kaldıkları bilinmektedir (Hasebrink, Livingstone, Haddon, and Olafsson, 2009; Livingstone ve 

Bulger, 2013; Clark, 2013). 

Dolayısıyla çocukların dijital ortamlardaki iyi oluşlarını sağlamak; dijital ortamların sunduğu 

fırsatlardan yararlanırken karşılaşabilecekleri tehditlerden korumak ailelerin görev tanımları 

arasına eklenmiş (Clark, 2011; Appel, Stiglbauer, Batinic, and Holtz, 2014) ve bu doğrultuda 

ebeveynlerin, çocuklarının olumlu internet kullanım deneyimlerine ortak olarak, onların 

internet güvenliğine katkıda bulunmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır (Vidgor ve Ladd, 2010; 

Palfrey ve Gasser, 2013; Livingstone ve Bulger, 2014). Çocukların, dijital ortamlarda 

güvenliğinden sorumlu ebeveynlerin dijital becerilerinin zayıf olduğunu yapılan çalışmalardan 

görmek mümkündür. Yapılan çalışmalarda çocukların, internette bir sorunla karşılaştıklarında 

ebeveynlerinden önce arkadaşlarından yardım aldıkları görülmektedir. Bu durum 

ebeveynlerin dijital becerileri geliştirmesi gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Ebeveynlerin 

dijital becerilerini geliştirmek için eğitimler düzenlenebilir. 

Ebeveynlerin eğitimine odaklanılan Anne Destek Programı, Aile Eğitimi Programı gibi AÇEV, 

UNICEF ve MEB’in desteğiyle çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Bu gerçekleştirilen 

projelerde genellikle, çocukların dönemsel gelişim özellikleri, eğitim ve ihtiyaçları, ebeveynler 

ile çocukların sağlıklı ve etkili iletişim kurmaları, ebeveynlerin şiddet içeren davranışlarını 

                                                           
1 Bu çalışma 115K479 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilmiştir. 
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değiştirme, ebeveynlerin anne-babalık becerilerini geliştirme amaçlarına yönelik 

gerçekleştirildiği dikkat çekmektedir (Şahin ve Kalburan, 2009; Kılıç, 2010). 

Ayrıca, engelli çocukların engel durumlarına göre ebeveyn eğitimlerinin şekillendirildiği ve bu 

eğitimlerin belirli zaman aralıkları ile gerçekleştirilen seminerler, bilgilendirme toplantıları ve 

özel eğitimi destekleyici uygulamalar şeklinde yürütüldüğü görülmektedir (Berbercan ve Tavil, 

2012; Cavkaytar vd., 2012). Bunun yanında, dijital ortamlar, internet kullanım becerileri gibi 

konularda ebeveynler için çeşitli özel kuruluşlar tarafından eğitici girişimler de bulunmaktadır. 

Vodafone, Campos ve McAfee gibi internet servisi sağlayıcı kurumlar, çocukların dijital 

ortamlarda karşılaşabilecekleri riskler ve bu ortamların güvenli kullanımına ilişkin ebeveynlere 

yönelik öneriler ve yönergeler sunduğu çalışmalar mevcuttur (Vodafone Digital Parenting, 

2013; Campos Incorporation ve WQED, 2012; Kim, 2013; Hargittai, 2010). Bu tür çalışmalarda, 

ailelerin dijital ortamları ve interneti aktif kullanan çocuklarının olası tehditler karşısında 

çocukları ile ortak dilde nasıl iletişim kuracakları, çeşitli dijital platformların güvenlik ayarlarının 

nasıl yapılacağını gösteren rehber niteliğindeki eğitsel içerikler oluşturulmuştur. Ayrıca, 

Türkiye’de ebeveynlerin dijital yeterliliklerine odaklanan “Bilgi Toplumunda Aile Seminerleri” 

yapılmıştır (Bilten, 2010). Bu seminerler, anne babalar ve çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan 

içeriklere sahiptir. Özellikle ebeveynlere yönelik gerçekleştirilen seminerlerde, bilgisayar-

çocuk-aile, sosyal paylaşım ağları, bilgisayar oyunları ve bilgisayarda güvenlik ayarları başlıkları 

ele alınmıştır. Yapılan çalışmalara ek olarak, ebeveynlerin internet kullanım becerilerinin hangi 

seviyede olduğunu ve çocuklarının internet kullanım becerileri ile kıyaslandığında 

ebeveynlerin hangi durumda olduğunu ortaya koyan tarama çalışmalarının olduğu da 

görülmektedir (EU Kids Online, 2010; Kaşıkçı vd., 2014). Ayrıca, çocukların veya genç 

yetişkinlerin dijital teknolojileri kullanım durumları ve amaçları bağlamında ebeveynlerin 

eğitim düzeyleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin etkilerine odaklanan çalışmalar da mevcuttur 

(Clark, Demont-Heinrich and Webber 2005; Livingstone ve Helsper, 2007; Hargittai, 2010). 

İncelenen çalışmalar doğrultusunda, ebeveynlerin eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerini 

konu alan ve etkililiği değerlendirilen eğitim programlarının sınırlı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Genellikle bu çalışmalarda, internetin ve dijital teknolojilerin çocuklara sağlayabileceği yararlar 

ve bu ortamlarda karşılaşabilecekleri problemler konusunda farkındalık yaratma, ebeveynlerin 

internet kullanım seviyelerini belirleme ve BİT kullanma becerisi kazandırma boyutuyla sınırlı 

kaldığı görülmektedir. Dijital çağda bir birey yetiştirmek için sadece teknoloji edinimini 

sağlamak ve teknoloji kullanım becerilerini kazanmak, dijital vatandaşlık boyutları ele 

alındığında, dijital ebeveynlik yetkinliklerinden birkaçını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 

ebeveyn özelliklerini temel alan, ebeveynlerin bilgi ve iletişim teknolojileri konusundaki 

gelişmeleri takip edebildiği ve bu teknolojilerin kullanımında yetkinlik kazanıp çocuklarına 

destek olabilecekleri eğitim etkinliklerine ve yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda bu çalışmada ebeveynlerin dijital çağa ayak uydurmaları için temel becerilerini 

geliştirmeye yönelik bir eğitim ortamının hazırlanması amaçlanmıştır. Dijital ebeveynlik eğitim 

ortamının tasarlanması için Türkiye genelinde 7100 ebeveynden (3908 baba, 3242 anne) dijital 

ebeveynlik ölçeği ile toplanan verilerin analiz sonuçları dikkate alınmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda ebeveynlerin dijital güvenlik, dijital okuryazarlık ve dijital iletişim becerileri 

boyutlarında sorun yaşadıkları hususlar belirlenmiştir. Belirlenen bu sorunlara yönelik olarak 

14 modülden oluşan bir eğitim ortamı hazırlanmasına karar verilmiştir. Geliştirilmesi planlanan 
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eğitim ortamında her modülde en az iki senaryo (Örnek Senaryo 1) bulunmaktadır. Senaryolar 

farklı illerde bulunan araştırmacıların üzerinde ortak çalışabilecekleri belgeler (Google 

Documents) üzerinde oluşturulmuştur. Senaryoların yazımı tamamlandıktan sonra her 

senaryo için story boardlar hazırlanmıştır. Story Boardların hazırlanmasının sebebi 

senaryoların görsel olarak çizimi için kolaylık sağlamasıdır. Her senaryonun story boarduna 

göre hazırlanan görseller video formatına dönüştürülmek üzere senaryoların seslendirmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Görseller ve sesin birleştirilmesi için seçilen ortamda video formatına 

dönüştürülen senaryolar, hazırlanan web sitesinde yayınlanmak ve ebeveynlerin kullanımına 

sunulması için tasarlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Dijital ebeveynlik, dijital ebeveynlik eğitim ortamı 

Design Process of Digital Parenting Education Platform 

Abstract 

Developments in information and communication technologies lead to transformations in 

societies, which in turn brings about changes in parental roles. In parallel with the 

developments in technology, children are increasingly using digital media (EU Kids Online, 

2010). It is known that children are exposed to threats such as cyber bullying, inappropriate 

sexual content, violent games, and acquaintances (Hasebrink, Livingstone, Haddon, and 

Olafsson, 2009; Livingstone ve Bulger, 2013; Clark, 2013). Therefore, to ensure well-being of 

children in the digital environment and to protect children from the threats they may 

encounter when using opportunities in digital environments is added between the roles of 

parents (Clark, 2011; Appel, Stiglbauer, Batinic, and Holtz, 2014). It turns out that parents need 

to ensure their children's security in the digital world as an intermediary for them to gain 

positive internet usage experiences (Vidgor ve Ladd, 2010; Palfrey ve Gasser, 2013; 

Livingstone ve Bulger, 2014). It is possible to see in the literature that parents who are 

responsible for the safety of children in digital environments are weaker in their digital skills. 

It is observed that children have been helped by their friends before their parents when they 

have encountered a problem on the internet. This raises the need for parents to develop 

digital skills. Trainings can be organized to improve the parents' digital skills.  

Various projects are being carried out with the support of AÇEV, UNICEF and MoNE, such as 

the Mother Support Program, Family Education Program, which focuses on the education of 

parents. These projects often draw attention to the characteristics of children's periodic 

development, their education and needs, the healthy communication of parents and children, 

the changing of violent behaviors of parents, and the development of parents' parenting skills 

(Şahin ve Kalburan, 2009; Kılıç, 2010). It is also seen that parental education is shaped 

according to the disabilities of children with disabilities and these trainings are conducted in 

seminars, informative meetings and special education supportive practices with specific time 

intervals (Berbercan ve Tavil, 2012; Cavkaytar vd., 2012). In addition, there are also 

educational initiatives by parents of various private organizations on issues such as digital 

media, internet use skills. Internet service providers such as Vodafone, Campos and McAfee 

have suggestions and guidelines for parents about the risks that children may face in digital 

environments and the safe use of these environments (Vodafone Digital Parenting, 2013; 
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Campos Incorporation ve WQED, 2012; Kim, 2013; Hargittai, 2010). In such studies, guide-level 

educational content was created to show how parents can communicate with their children 

who are actively using digital media on a common level of potential threats and how security 

settings of various digital platforms can be done. In addition, parents in Turkey focusing on 

digital competence "Family Seminars in the Information Society" was held (Bilten, 2010). 

These seminars have individualized content for parents and children. Particularly in parents' 

seminars, the topics of computer-child-family, social networking, computer games and 

computer security settings are discussed. In addition to the work done, it appears that there 

are screening studies that show parents at what level of internet use skills they are and where 

their parents are when compared to their children's internet use skills (EU Kids Online, 2010; 

Kaşıkçı vd., 2014). There are also studies in which children or young adults focus on the effects 

of parents' educational levels and socio-economic levels in terms of digital technology use 

cases and purposes (Clark, Demont-Heinrich and Webber 2005; Livingstone ve Helsper, 2007; 

Hargittai, 2010). In terms of the studies examined, it turns out that there are limited training 

programs that assess the effectiveness and effectiveness of information and communication 

technologies in parents' education. It is often seen in these studies that the Internet and digital 

technologies are limited to the benefits of providing children with awareness about the 

benefits and problems they may encounter, the ability of parents to determine their level of 

internet use and the ability to use ICT. When digital citizenship dimensions are addressed, 

providing access to technology and gaining skills to use technology constitute a few of the 

digital parenting competencies. In this direction, there is a need for educational activities and 

new approaches, based on parental characteristics, in which parents can follow the 

developments in information and communication technologies and gain competence in using 

these technologies and support their children. 

In this study, it was aimed to prepare an educational environment for parents to improve their 

basic skills in keeping up with the digital age.  For the design of the digital parenting education 

platform, the results of the analysis of data were used that collected from 7100 parents (3908 

father, 3242 mother) using digital parenting scale. According to these results, it has been 

determined that parents have problems in the dimensions of digital security, digital literacy 

and digital communication skills. It has been decided that a training platform consisting of 14 

modules should be prepared for these identified problems. At least two scenarios (Sample 

Scenario 1) were created for each module in the training platform planned to be developed. 

The scenarios are based on documents (Google Documents) that can collaborate on 

researchers in different provinces. Storyboards were prepared for each scenario after the 

writing of the scripts was completed. The preparation of the storyboards makes it easy to 

visualize the scripts. The visuals prepared according to the story board of each scenario were 

made relevant voices to convert them to video format. The scenarios transformed into video 

format in the selected environment for combining images and sound are designed to be 

published on the prepared web platform and made available to parents. 

Keywords:  
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Özet 

Yetişkin eğitimi programları bazen bir kurumun isteği üzerine çalışanlarına verilen bir sertifika 

eğitimi olabileceği gibi, bazen öğrenimlerini tamamlayamamış bireylere verilen kurslar, bazen 

de kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla yetişkin bireylere sağlanan uzmanlık veya 

lisansüstü eğitimler olabilmektedir. Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla yetişkinlerin 

mesleki ve bireysel becerilerini geliştirmeleri yönündeki talepleri çevrimiçi öğrenme ortamları 

aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Yetişkinlerin farklı özellikleri dolayısıyla çevrimiçi 

öğrenme ortamlarındaki davranışları farklılaşabilmektedir. Bu çerçevede yetişkinlerin 

çevrimiçi öğrenme ortamlarıyla ilgili öğrenme beklentileri, ortamlara karşı hazır bulunuşluk 

durumları ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, bu bireyler için ortam tasarımcılarına yol 

gösterici olabilecektir. Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın amacı; tezsiz yüksek lisans 

programıyla mesleki gelişim çerçevesinde eğitim alan yetişkinlerin, öğrenimleri süresince 

kullanmış oldukları çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki memnuniyet durumlarını incelemektir. 

Çalışma bir devlet üniversitesinde tezsiz yüksek lisans programına devam eden çoğunluğu 

öğretmen 19 öğrenciyle çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinde özel durum çalışması olarak 

yürütülmüştür. Dersler senkron iletişimin gerçekleştiği sanal sınıflar (Adobe Connect) 

üzerinden düz anlatım, grup tartışmaları, zaman zaman da proje tabanlı öğretim 

gerçekleştirilecek şekilde işlenmiştir. Süreç sonunda Memnuniyet ölçeği uygulanmış ve 8 

öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ölçekten elde edilen veriler 

betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Mülakat verileri üzerinde de betimsel analiz 

teknikleri kullanılmıştır. E- öğrenme ortamına yönelik memnuniyet ölçeğinden alınan puanlar 

incelendiğinde iletim ve kullanışlılık, öğretim süreci, öğretim içeriği ve ortamın etkileşim ve 

değerlendirilmesi faktörlerinin “iyi düzeyde” değerlendirildiği görülmektedir. Yapılan 

mülakatlardan elde edilen veriler süreç, içerik ve iletişim bağlamında öğrencilerin yetişkin 

olma özellikleri ve öğretmenlik mesleğinin doğası çerçevesinde tartışılmıştır. Sonuç olarak 

yetişkinler için düzenlenen eğitimlerde sanal sınıf gibi çevrimiçi öğrenme ortamlarının 

öğrenenlerin deneyimlerini paylaşabilmeleri, iletişimlerini sağlayabilmeleri ve hızlı dönüt 

alabilmeleri; detaylardan arındırılmış ve uygulamaya yönelik içerikleri barındırabilmesi gibi 

ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırıldığında öğrenen memnuniyetinin artabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Çevrimiçi öğrenme, yetişkin eğitimi, memnuniyet 
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Ebeveynlerin ilköğretim Kademesindeki Çocuklarının Teknoloji Kullanımı ve 

Eğitimi Konusunda Görüşleri 
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Özet 

Dijital okuryazarlık İlk ve orta öğretimde var olan seçmeli ve zorunlu dersler ile kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Bu dersleri alan öğrencilerin ebeveynleri ise çocuklarının bu derslerde aldıkları 

eğitime farklı açılardan bakmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarının teknolojiyi doğru ve etkili 

kullanabilmesini sağlayacak bu derslerden beklentileri de farklılaşabilmektedir. Bu çalışmada, 

bilgisayar dersi verilen bir özel ilköğretim okulundaki ebeveynlerin, çocuklarının teknoloji 

kullanımları konusundaki endişeler, algıları ve derslerden beklentileri anket yolu ile 

belirlenmeye çalışılmıştır. Ebeveynlerin ortak soruları literatür taraması ile cevaplanmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca teknoloji okuryazarlığı alanındaki güncel fırsatlar da vurgulanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Teknoloji okuryazarlığı dersleri, ilköğretim 
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Özet 

Teknolojinin yaygınlaşması, eğitim-öğretim sürecinde de teknolojinin kullanılmasını 

sağlamıştır. Eğitim politikaları da bu süreçten etkilenmiş ve yeni eğitim projeleri geliştirilmeye 

başlanmıştır. Türkiye’de 2013 yılında uygulama konulan FATİH Projesi (Fırsatları Artırma 

Teknolojiyi İliştirme Hareketi), Brezilya’da “Um Computador por Alumno (UCA)” (her çocuğa 

bir dizüstü bilgisayar) projesi, Avustralya’da Dijital Eğitim Devrimi Projesi, Portekiz’de Macellan 

Projesi, Finlandiya’da Mobiluck Projesi Türkiye’de ve dünyada teknolojinin eğitimde yeni 

yönelimlere gidildiğinin bir göstergesidir (Tekin ve Polat, 2014; Doğan, Çınar ve Seferoğlu, 

2014). Geleneksel eğitim politikalarının günümüz çocukları üzerinde kullanılmaya çalışılması 

sonucunda çocukların öğrenme kapasiteleri azalır ve ihtiyaçlarına karşılık bulmakta zorlanırlar. 

Bunun sonucunda çocuklarda okula karşı ilgisizlik meydana gelebilir, bu yüzden teknolojinin 

eğitim sistemine ve politikalarına entegre edilmesi gerekmektedir. Maalesef ki ülkemizde 

milyarlar harcanarak uygulamaya konulmaya çalışılan teknolojiyi eğitim sistemine entegre 

etme projesinde de öğretmenlerin uygulamalar sırasında eksik kaldıkları ortadadır. Tabi ki her 

öğretmen teknoloji okur-yazarı olarak dünyaya gelmedi fakat öğretmenlere teknoloji eğitimi 

verme konusunda da eğitim sisteminin eksikleri yer almaktadır. Bu türde projeler uygulamaya 

konulmadan önce öğretmenlere öncelikli olarak hizmet içi eğitimin verilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca teknik altyapının ve sınıfların mevcut durumlarının da göz önünde bulundurulmadan 

akıllı tahtaların yerleştirilmesi ve her öğrenciye bir tablet dağıtılması gibi Brezilya’daki 

uygulamaya benzer bir uygulamanın ülkemize entegre edilmeye çalışılması plansız bir 

uygulama olduğunun göstergesidir. Bu uygulamanın yararlı olabilmesi için öncelikle tabletlerin 

projenin amacı dışında kullanılmayacak şekilde uyarlanması ve öğrencilerin kullanım 

konusunda bilinçli hale gelmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmada farklı ülkelerde kullanılan eğitim 

portalları incelenmiştir. Ülkemizde de kullanılan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) da incelemeye dahil 

edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: FATİH Projesi, EBA, eğitim portalları 
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Özet 

Son yirmi yılda hayatımıza giren teknoloji kültürümüzü ve günlük yaşantımızı yakından 

etkilemektedir. Dijital kültür denildiğinde sadece bilgisayar ve internet kavramını anlamak 

yanlış olacaktır. Çünkü dijital kültür, mobil teknolojiyi, mobil telefonları, kablosuz bilgi iletişim 

teknolojilerini, e-kitapları ve oyunları da kapsamaktadır (Miller, 2011). Eğitimde meydana 

gelen değişikler ve yeni neslin değişimi sonucunda eğitim ve öğretimde kullanılan yöntem ve 

teknikler de buna bağlı olarak değişmelidir. Öğretmenlerin sadece teknoloji kullanımından 

ziyade süregelen eğitim yöntem ve teknikleri konusunda da kendilerini yenileyebilmeleri 

gerekmektedir. Çocuklar bilgisayarlar sayesinde çevreleri ile etkileşime girecek ve deneyim 

kazanabileceklerdir. Günümüz çocukları teknolojiyi çok sık kullanmakta ve bu yüzden de 

öğrenmeye farklı bakabilmektedirler. Dijital ortamda oynadıkları bir oyunda İngilizce kelimeler 

öğrenebilmekte, farklı beceriler geliştirebilmekte ve yaşantısına uyarlayabilmektedirler. 

Teknolojinin çocukların bütün gelişim alanlarını etkilediğini görmekteyiz ama önemli olan 

teknolojiyi etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Öğretmenlerin bu konuda 

yönlendirici olmaları gerekir ki bunun için de teknoloji okur-yazarı olmaları gerekmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, teknolojinin sınıflarda ve özellikle okul öncesi sınıflarında öğretmenler 

tarafından nasıl kullanıldığını incelemektir. 

Anahtar sözcükler: Alan yazın taraması, okulöncesi sınıfları, teknoloji 

Digital Cultural Effectiveness in Preschool Classrooms 

Abstract 

The technology that has entered our lives in the last two decades has had a profound impact 

on our culture and everyday life. When it comes to digital culture, it's just wrong to understand 

the concept of computer and internet. Digital culture includes, mobile technology, mobile 

phones, wireless information communication technologies, e-books and games (Miller, 2011). 

As a result of changes in education and the change of new generation, the methods and 

techniques used in education and training must change accordingly. Teachers need to be able 

to renew themselves on the ongoing training methods and techniques of using technology. 

Children will be able to interact with the environment through computers and gain 

experience. Today's children use technology very often and therefore they can look at learning 

differently. While children play an online game, they can learn new English words, develop 

different skills and adapt them to their lives. We see that technology affects all areas of 

development of children, but it is important to ensure that they use technology effectively 

and efficiently. Teachers must be guiding their students in this regard, so the teachers need 

to be technology readers and writers. The purpose of this study is to examine how technology 

is used by teachers in the classroom, and especially in pre-school classes. 

Keywords: Kindergarten classrooms, literature review, technology 
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Özet 

İlk ve orta öğretim kurumlarında programlama derslerini veren öğretmenler, ülkelerin bu 

alandaki öğretmen yetiştirme politikalarıyla ilişkili olarak; bilgisayar bilimi eğitim düzeyleri, 

öğretmenlik pedagojik bilgileri ve programlama öğretimine ilişkin pedagojik bilgileri açısından 

farklılık göstermektedirler. Çeşitli araştırmalarda, öğretmenlerin programlama öğretimine 

ilişkin daha fazla eğitim almalarının hem pedogojik becerilerini geliştirmelerine hem de 

programlama öğretimine yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesine etkisi olabileceği 

vurgulanmıştır. Bu sebeple, programlama öğretiminde öğretmenlerin öğretim becerilerini 

etkili biçimde ortaya koyabilmeleri için programlama bilgilerinin yanı sıra programlama 

öğretimine yönelik araç ve ortamlara ilişkin alan bilgilerini de geliştirmeleri önemlidir. 

Bu araştırmada; cinsiyet, algıladıkları programlama bilgi düzeyleri, programlamaya ilişkin öz 

yeterlilikleri ve genel özyeterlilikleri açısından, programlama öğretimine yönelik seçmeli bir 

dersin öğretmen adayları tarafından nasıl algılandığı ve öğretmen adaylarının programlama 

öğretimine ve derse ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Ulaşılan bulgular, programlama öğretimine 

ilişkin öğretmen yetiştirme programlarında verilecek benzer ders ve kurslar için yol gösterici 

olabilir.  

Betimsel araştırma türünde tekil tarama modelinin uygulandığı araştırmada ulaşılan ön 

bulgulara göre; öğretmen adaylarının “Kodlama Öğretimi” dersini bir bütün olarak olumlu 

algıladıkları; bu derste kazandıkları alan bilgisini ve dersin kendilerine katkısını, bu dersin 

programlama öğretimi alanına ilişkin yeni bilgi ve becerileri kazandırma düzeyini ve bu dersin 

mesleki gelişimlerine katkısını olumlu buldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Programlama özyeterliliklerini ve genel özyeterliklerini yeterli olarak yorumlayan öğretmen 

adaylarının "Kodlama Öğretimi" dersine ilişkin algılarının cinsiyet, ders başarıları, algıladıkları 

programlama bilgi düzeyleri, programlama özyeterlilikleri açısından farklılaşmadığı fakat genel 

özyeterliklerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, nitel verilerin 

analiziyle ulaşılan bulguların nicel analiz bulgularıyla tutarlılığı ve araştırmanın tüm 

bulgularının ilgili literatür ile tutarlığı tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Kodlama eğitimi, seçmeli ders, özyeterlik, scratch 2, small basic, alice 3 

Perceptions and Suggestions of Pre-Service Computer Teachers about a 

Course Related Programming Teaching 

Abstract 

Teachers who teach IT courses in primary and secondary education institutions differ in terms 

of educational levels of computer science education, teaching pedagogical knowledge, and 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

pedagogical knowledge of teaching programming in relation to the teacher training policies in 

the countries. In various studies it has been emphasized that teachers take more training in 

programming teaching may have an effect on both improving their pedagogical skills and 

improving their attitudes towards programming teaching. For this reason, it is important for 

computer teachers to improve their programming knowledge as well as develop their 

knowledge with regard to the tools and environments for programming teaching in order to 

reveal effectively their programming teaching skills. 

In this study; how an elective course on programming teaching is perceived by pre-service 

teachers (PSTs) is explored. Accordingly, PSTs’ opinions on the teaching of programming and 

on the course were searched in terms of gender, perceived level of programming knowledge, 

self-efficacy in programming and general self-efficacy. The research findings may provide 

guidance for similar courses in teacher training programs for programming instructions. 

This research was applied to a single screening model of descriptive research. According to 

preliminary findings of the research, it has been found out that PSTs perceived positively the 

"Teaching of Coding" course as a whole. It is pointed out that the information was gained in 

this course contributed to their domain knowledge concerning teaching programming. Also, 

this course was perceived as contribute new knowledge and skills in the domain of 

programming teaching and positively contributed to their professional development. It has 

been revealed that PST’s perceptions of the "Coding Teaching" course was not differentiated 

in terms of gender, course success, perceived level of programming knowledge and 

programming self-efficacy but also their perceptions were differentiated with regards to their 

general self-efficacy. However, the consistency of the findings obtained by the analysis of 

qualitative data with the findings of the quantitative analysis and also the consistency of the 

research’ findings with regard to the related literature were discussed and some suggestions 

for future researches were presented. 

Keywords: Programming teaching, elective course, self-efficac, scratch 2, small basic, alice 

3. 
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Özet 

Çevrimiçi kursların daha başarılı şekilde düzenlenmesi konusunda alanyazında öğrenci 

katılımının önemine yer verilmektedir (Baldwin, Ching, & Hsu, 2017; Dennen, 2005; Hsiao, 

Chen, & Hu, 2013; Norton & Kuruvilla, 2013; Palloff & Pratt, 2007; Rovai, 2007). Alanyazındaki 

bu önemli faktörleri göz önünde bulundurarak oluşturulan çevrimiçi iletişim kuralları asenkron 

tartışma ortamlarında karşılaşılan bilindik bazı sorunları çözümleyebilir (McDonald, Zydney, 

Dichter, & McDonald, 2012). Bu çalışmada, çevrimiçi iletişim kurallarının asenkron tartışma 

ortamlarında kullanılmasının etkisi incelenmiştir. Çevrimiçi iletişim kurallarının uzaktan eğitim 

ile ders veren öğretim elemanları için yenilkçi bir öğretim yöntemi olabileceği bulunmuştur. 

Geliştirilen çevrimiçi iletişim kurallarının açık ve net basamaklar ile düzenli bir formatta öğrenci 

ve öğretim elemanlarının rahatça takip etmelerini ve görevlerini bilmelerini sağlar. Böylelikle, 

çevrimiçi iletişim kuralları öğretim elemanının iş yükünü hafifletir çünkü öğrenciler rollerini 

bildiği için kendi kendilerine tartışmaya katılım sağlar ve tartışmayı yöneten ya da kontrol eden 

birine ihtiyaç duyulmaz. Bunun yanı sıra, kullanılan çevrimiçi iletişim kuralları öğrenciler arası 

iletişimi gerektirdiği için tartışmanın kalitesini de artırır. Son olarak, öğretim elamanlarının 

tartışmaya katılım sıklığı konusundaki endişeleri açısından da, çevrimiçi iletişim kuralları aşırı 

derecede katılım gerektirmeden öğretim elamanları için rahat bir ders ortamı sağlamış olur.  

Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, öğretim tasarımı ve geliştirilmesi, 

iletişim kuralları, asenkron tartışma ortamları 

An Innovative Instructional Approach to Design Online Asynchronous 

Discussions 

To design a successful online course, the literature focuses on critical elements in online 

discussions for student participation (Baldwin, Ching, & Hsu, 2017; Dennen, 2005; Hsiao, Chen, 

& Hu, 2013; Norton & Kuruvilla, 2013; Palloff & Pratt, 2007; Rovai, 2007). Online protocols 

which are designed based on the critical elements of online asynchronous discussion may 

overcome some of the typical issues faced in online discussions (McDonald, Zydney, Dichter, 

& McDonald, 2012). In this study, we investigated the effectiveness of the use of online 

protocols within asynchronous discussion forums. It is found that the online protocols provide 

an innovative instructional approach for online instructors to design and facilitate online 

discussions. The protocols provide a structural format with clear steps which students and 

instructor follow easily and know their roles. In this way, the protocols reduce instructor’s 

workload because there is no need for a specific facilitator, as the participants facilitate the 

discussion themselves. Moreover, protocols can increase the quality of discussion because the 

protocols require interaction between students. Lastly, concerning the instructor’s frequency 
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of participation in online discussions, the protocols may provide comfortable learning 

environments without excessive instructor posting. 

Keywords: Distance education, instructional design, protocols, asynchronous discussions 
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Özet 

Çalışmanın amacı kendilerini sosyal medya bağımlısı olarak tanımlayan bireylerin bağımlılık 

nedenlerinin daha net ve somut bir biçimde belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için 

kendilerine daha önce bir bağımlılık testi uygulanmış ve uygulanan ölçeğe göre kendilerini 

bağımlı olarak algılayan 25 üniversite öğrencisi ile birlikte çalışılmıştır. Araştırma bulguları 

katılımcıların sosyal medyayı kullanma sebeplerini arkadaş eksikliği, sosyal medyanın bir sosyal 

ihtiyaç olması, görev yerine getirme hissi, gündemi kaçırma, sosyal medyanın günlük hayata iç 

içe geçmesi gibi nedenler olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışma sosyal medya bağımlılığın bir 

başlangıç ve bir süreklilik aşaması olduğunu işaret etmiştir. Başlangıç aşamasında bulunan 

bireylerin daha çok arkadaş bulamama, sosyal olma eksikliği, hayatın tekdüzeliği gibi 

nedenlerle sosyal medyaya yöneldiklerini göstermiştir. Bireyler bağımlılığın süreklilik 

aşamasında ise başlangıç aşamasındaki sebeplerin üzerine, bir görevi yerine getirme hissi, 

sahip olduğu sosyal ilişkileri koruma gibi nedenlerle sosyal medyayı kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Bağımlılık nedenlerinden biri olan sosyal olma ihtiyacı erkek bireylerde daha 

çok yeni arkadaş edinme biçiminde görülürken, bayanlarda ise daha çok gerçek hayattaki 

arkadaşları ile iletişim kurma isteği olarak ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sosyal medya, bağımlılık, nedenler 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the causes of social media addiction of individuals, 

who define themselves as social media addicts, in a clearer and more concrete way. In order 

to achieve this aim, participants have been tested with an addiction test, and 25 university 

students who perceive themselves as social media addicts were selected for the study. The 

findings of the research showed that participants' reasons for using social media were lack of 

friends, social necessity of social media, feeling of fulfillment, fear of missing out, intertwining 

of social media and daily life. The study also pointed out that social media addiction has a 

beginning and a continuity phase. It has been shown that the individuals who were in the 

beginning phase tended to start using social media for reasons such as not being able to find 

friends, lack of socialization, and monotony of life. In the continuity stage of individual 
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addiction, they stated that they use social media for reasons such as, fulfilling a duty, and 

protecting social relations that they had. One of the reasons for addiction was the need to 

socialize, while male participants were more interested in acquiring new friends, female 

participants were more interested in communicating with their real life friends. 

Keywords: Social media, addiction, reasons 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
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Özet 

Çevrimiçi ortamlarda çok büyük sayıda katılımcıların (kitle) belirli konularda eğitimi görevini 

üstlenen MOOC’ lar (Massive Open Online Course), son yıllarda popülerliği gittikçe 

artmaktadır. Öncülüğünü Stanford, Harvard, MIT gibi dünyanın saygın üniversitelerinin çektiği 

bütün dünyanın erişimine açık bir şekilde sürdürülen bu eğitimler genelde sertifikasyon 

eğitimleri şeklinde sürdürülmektedir. Aynı zamanda bazı üniversitelerin açmış olduğu 

eğitimleri başarı ile bitirenlere bu üniversitelerde kredi olarak kabul edilmesi imkânı da 

sağlanmaktadır. Böylelikle MOOC platformlarının formal eğitime entegrasyonu gün geçtikçe 

artmaktadır. Diğer taraftan düşük bitirme oranı ise MOOC ların en büyük problemleri arasında 

yer almaktadır. Bu nedenle MOOC ların etkililiğinin arttırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu bağlamda MOOC derslerinin tasarımı süreci merak edilen konulardan birisidir. Özellikle 

kitlesellik (Massive) ve açıklık (Open) özellikleri MOOC tasarımlarının diğer uzaktan öğretim 

dersleri tasarımından ayrı olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 

yayımlanmış MOOC tasarımına yönelik model, ilke ve prensipler incelenmiştir. Bu çerçevede 

“Google Scholar ve Web of Science” gibi bilimsel veri tabanlarında “MOOC Design; MOOC 

Principles; MOOC Design Principles” gibi anahtar kelimeler kullanılarak etkili MOOC tasarımı 

konusunda ilgili çalışmalara ulaşılmıştır. Makale seçiminde ölçüt olarak makalelerin “etkili 

MOOC tasarımına yönelik prensipleri ortaya koyması” teması belirlenmiştir. Etkili MOOC 

tasarımı konusunda bazı yazarların yayımlamış oldukları güncel modeller, ilke ve prensipler 

öğrenci, içerik, ortam ve yönetim bağlamında incelenmiştir. Bazı yazarlar öğrenci merkezli 

yaklaşımı benimseyerek (örn. Chen, Woolcott ve Sweller, 2017; Guardia, Maina ve Sangra, 

2013) öğrenme stratejileri ve bilişsel yük kapsamından değerlendirdiği, bazı yazarların ise e-

öğrenme içeriği ve ortamları bağlamındaki tasarım prensiplerini MOOC’ lara yordadıkları 

görülmektedir (örn. Conole, 2015; Hew 2016). Bazı yazarlar etkili MOOC ortam tasarım 

prensipleri ortaya koymuşlardır (örn. Drake, O'Hara ve Seeman, 2015; Warbuton ve Yishay, 

2015). Bazı yazarlar ise çevrimiçi uzaktan eğitim kapsamında MOOC ile değişen anlayış, ilke ve 

prensiplere değinmiştir (örn. Andrade, 2016). Bu çalışma, etkili MOOC tasarımı konusunda 

çalışma yapan araştırmacılara yol göstermesi amaçlanmaktadır.  

Anahtar sözcükler: MOOC tasarımı; kitlesel açık çevrimiçi dersler; çevrimiçi eğitim 

Review of Models and Principles for Designing MOOC 

Abstract 

MOOC (Massive Open Online Course), which has undertaken the training of a large number of 

participants (Massive) on specific topics in the online environment, has become increasingly 

popular in recent years. Pioneered by Stanford, Harvard, and MIT, , such training is usually in 
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the form of continued certification training. At the same time, some of the universities have 

successfully opened their training courses, and these universities provide opportunity for the 

participants transfer MOOC credits as on-campus course credits. Thus, MOOC platform’s 

integration into formal education increases every day. On the other hand, low completion 

rates are also one of the biggest problems of MOOCs. Therefore, ongoing studies that 

improving effectiveness of MOOCs have been continuing effort. In this context, the design 

process of MOOCs is one of the topics that is still in need of investigation. In particular, the 

Massive and Open features reveal that MOOC designs should be considered separately from 

other distance learning course design. In this study, models, procedures and principles for the 

published MOOC designs are examined. In order to accomplish this, the keywords such as 

“MOOC Design, MOOC Principles, MOOC Design Principles” were searched in scientific 

databases “Google Scholar and Web of Science”. As a criterion in the selection of articles, it 

has been determined that the articles put forward the principles for effective MOOC design. 

The current models, procedures and principles that some authors have published on effective 

MOOC design have been examined in the context of student, content, environment and 

management. Some authors have considered learning strategies and cognitive load by 

adopting a student-centered approach (Chen, Woolcott and Sweller, 2017; Guardia, Maina 

and Sangra, 2013), and some authors have predicted that MOOCs have found design principles 

in the context of e-learning content and environments (Conole, 2015, Hew 2016). Some 

authors have established effective MOOC media design principles (Drake, O'Hara and Seeman, 

2015, Warbuton and Yishay, 2015). Some authors have addressed changing perspectives, 

procedures and principles with MOOC as part of online distance education (Andrade, 2016). 

The findings of this study is intended to guide researchers working on effective MOOC design. 

Keywords: MOOC design; massive open online courses; online education 
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Özet 

Problem çözme, iletişim, işbirliği, yaratıcılık ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerinin 

kazandırılmasında programlama eğitiminin önem arz etmesi araştırmacıları son yıllarda bu 

alana yönlendirmiştir. 

Bu çalışmanın amacı; ülkemizde programlama eğitimi alanında Türkiye adresli çalışmaları 

çeşitli değişkenlere göre inceleyerek alandaki eğilimi belirlemektir. Bu nedenle,  ülkemizde 

programlama eğitimi alanında 2010-2018 yılları arasında örneklemin okul öncesi, ilkokul, 

ortaokul veya lise olarak seçildiği makale ve tezleriçerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Çalışmada; programlama eğitimi, programlama öğretimi, kodlama öğretimi, learning 

programming, teaching programming, programming education, coding education anahtar 

kelimeleri kullanılarak Google Akademik ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Akademik arama 

sistemleri kullanılmış, bunun dışında SSCI dergileri ve YÖK tez veri tabanı incelenmiştir. Bu 

aramalar sonucunda toplamda32 makale ve 24 tez çalışmasına ulaşılmıştır.Veri toplama aracı 

olarak, “Eğitim Teknolojileri Yayın Sınıflama Formu”bu çalışmaya uyarlanmış ve uyarlanan bu 

form ile çalışmalar; yıl, yayın dili, üniversite, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, örneklem 

düzeyi, veri analiz yöntemi, çalışma konusu, kullanılan programlama dili/aracı ve araştırma 

sonuçları bağlamında kodlanmıştır. Veriler,  betimsel istatistik yöntemlerle grafik ve tablolar 

halinde sunulmuştur.  Elde edilen bulgulara göre;en fazla makale 2017 yılında, tez ise 2014 ve 

2017 yıllarında yapılmıştır. İncelenen 18 tezden 15’i yüksek lisans düzeyinde olup 32 

makaleden de 15 i uluslararası düzeydedir.Makale ve tezlerde benzer şekilde örneklem düzeyi 

olarak en fazla ortaokul en az okul öncesi ve ilkokul seçilmiş, araştırma yöntemi olarak daen 

fazla nicel yöntem kullanılmıştır. Programlama dili/araç bağlamında makalelerde Scratch 

yazılımı tezlerde ise yazarların kendi geliştirdikleri uygulamalar ön plana çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Programlama eğitimi, kodlama eğitimi,  içerik analizi, eğilim 

Trends on Programming Education Researches in Turkey: Content Analysis of 

2010-2018 Period Studies 

Abstract 

The importance of programming education in gaining 21st century skills such as, problem 

solving, cooperation, creativity, and critical thinking has directed researchers to this field. 

The purpose of this study is deciding the trends in the field by investigating the Turkey based 

studies on programming education field in our country considering various variables. Thus, 

the articles and thesis in programming education field in our country between the years of 
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2010-2018, whose samples were chosen as pre-school, elementary school, secondary school, 

high school were investigated by using article and thesis content analysis method. In the study, 

by using programming education, programming teaching, coding teaching, learning 

programming, teaching programming, programming education, coding education keywords, 

Google Scholar and The Council of Higher Education searching systems were used, and apart 

from that, SSCI journals and The Council of Higher Education database were researched. As a 

result of these researches, 32 articles and 24 thesis works were reached in total. As data 

collecting tool, ‘’Education Technologies Publishing  Classification  Form’’ was adapted to the 

study and with this adapted form, the studies were coded in the context of year, publishing 

language, university, research method, data collecting tool, sample level, data analysis 

method, study subject, used programming language/tool and research results. Data were 

presented with descriptive statistical methods, diagrams and tables. In respect to obtained 

findings, maximum numbers of articles were written in 2017; theses were written in 2014 and 

2017. Out of 18 theses researched, 15 of them were in post graduate level, while out of 32 

articles, 15 were in international level. In the articles and thesis, similarly, as sample level, at 

most secondary school; at least pre-school and elementary school was chosen, and as 

research method quantitative operation was used. In respect to programming language/tool 

context; in thesis Scratch software, in thesis applications developed by writers themselves 

came into prominence. 

Keywords: Programming education, coding education, context analysis, trends 
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Özet 

FATİH Projesinin amacı eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması olarak ifade edilmektedir. Ancak 

MEB 2016 Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporu verileri dikkate alındığında hedeflerin 

beklenen seviyeye ulaşamadığı görülmektedir. YEĞİTEK tarafından projeyle ilgili çeşitli 

değerlendirme çalışmaları yapılmakla birlikte bu çalışmaların sonuçları hakkında bilgi paylaşımı 

çok kısıtlı düzeyde kalmıştır. Bu çapta bir proje için veri temelli değerlendirmeler yapmak 

beklenen faydanın sağlanması açısından önemlidir. Bu bağlamda bu bildiriye temel olan 

araştırmada öğretmenlerin penceresinden FATİH projesinin bir SWOT analizi 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel ve nitel verilerin kullanıldığı karma bir ölçme modeli 

benimsenmiştir. Araştırma örneklemini Ankara ilinde farklı branşlarda görev yapan ve gönüllü 

katılım sağlayan 174 öğretmen oluşturmuştur (%46,6’sı kadın, %53,4’ü erkek). Veri toplama 

aracı olarak, SWOT analizi kapsamında nicel ve nitel soruları içeren bir form oluşturulmuştur. 

Ayrıca demografik özellikleri içeren sorulara da formda yer verilmiştir. Araştırmanın nicel 

verileri betimsel istatistikler (frekans, ortalama ve standart sapma) ve test istatistikleri (t-testi 

ve ANOVA) ile analiz edilmiştir. Formda bulunan açık uçlu sorulardan elde edilen sözlü veriler 

ise nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda nitel 

verilere içerik analizi uygulanmış ve FATİH projesinin güçlü ve zayıf yönlerine ve projeye ilişkin 

fırsat ve tehditlere dair bulgular elde edilmiştir.  Bulgular öğretmenlerin %81,6’sının teknoloji 

veya bilgisayar destekli bir eğitim faaliyeti yürüttüğünü ve %94,3’ünün eğitimde yaşanan 

teknolojik gelişmeleri takip ettiğini göstermiştir. Proje bileşenleri içerisinde en düşük puanı 

hizmetçi eğitimler ve en yüksek puanı ise bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı almıştır. Ayrıca 

öğretmenler SWOT analizi kapsamında görüşlerini ve projenin başarıya ulaşabilmesi için 

önerilerini belirtmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen, Fatih Projesi, SWOT analizi 

FATIH Project SWOT Analysis from the Teacher's Point of View 

Abstract 

The aim of the FATİH Project is expressed as the provision of equal opportunity in education. 

However, considering the data of the “MEB 2016 Secondary Education Monitoring and 

Evaluation Report”, it can be seen that the targets have not reached the expected level. 

YEĞİTEK has made various evaluation studies about the project however the sharing of the 

information about the results of these studies is very limited. Data-driven evaluations for a 

project of this size is important to ensure the expected benefit. In this study, a SWOT analysis 

of the FATIH project was conducted by taking the opinions of the teachers. A mixed 

measurement model using quantitative and qualitative data was used in the study. The 
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research sample consisted of 174 teachers (46.6% female, 53.4% male) who participated in 

the study voluntarily. They have different study areas in school of Ankara. A form including 

quantitative and qualitative questions was used as a data collection tool within SWOT analysis. 

In addition, questions including demographic characteristics are included in the form. 

Quantitative data of the study were analyzed by descriptive statistics (frequency, mean and 

standard deviation) and test statistics (t-test and ANOVA). The data obtained from the open-

ended questions were examined in the context of the Phenomenological methods used in 

qualitative research. In this context, content analysis was applied to qualitative data and 

findings about the strengths and weaknesses, opportunities and threats of the FATİH project 

were obtained. According to findings, 81.6% of the teachers conducted a technology or 

computer-assisted education and 94.3% of them followed the technological developments in 

education. In the project components, the lowest score is for in-service trainings and the 

highest score is for the effective use of information technologies. In addition, teachers 

expressed their views in the SWOT analysis and presented proposals for the success of the 

project. 

Keywords: Teacher, FATİH project, SWOT analysis 
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Özet 

Günümüzde insanlar artık sosyal medya üzerinden iletişim kurmakta, paylaşımlar yapmakta, 

sosyalleşmektedirler. Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş 

gösteren sosyal medya, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu 

araştırma lise öğrencilerinin sosyal medyada sosyalleşme, sosyalleşirken özel alanların koruma 

ve arkadaş edinme ilgili düşüncelerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Nitel Araştırma yönteminin 

kullanıldığı bu araştırmada, Bursa ve İzmir illerinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında lisede 

öğrenim gören öğrencilerden ölçüt örneklem yoluyla seçilen 100 öğrenciye açık uçlu 

sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Açık uçlu anket sorularından alınan cevaplara içerik 

analizi uygulanmıştır, elde edilen veriler şu şekildedir: Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece 

%2’sinin sosyal medyada hiç zaman geçirmediği, %32’sinin 1 saatten az, %20’sinin 1-2 saat 

arası, %22’sinin 2-3 saat arası, %12’sinin ise 3 saatten fazla sosyal medyada zaman geçirdiği, 

öğrencilerin en çok “Sosyal Siteler” ve “Fotoğraf Paylaşım Siteleri” sosyal medya sitelerinde 

zaman geçirdiği, öğrencilerin sosyal medyanın sosyalleşme konusunda zararları olduğunu 

düşündüğü buna rağmen kullanmaya devam ettiği görülmektedir.  Sosyal medyanın 

öğrencilerin özel alanlarına etkileri ile ilgili görüşleri incelendiğinde öğrencilerden bir kısmı 

sosyal medyada kendilerine ait özel alan oluşturduklarını, arkadaşlarını daha iyi tanıyıp buna 

göre daha samimi olduklarını bu yüzden sosyal medyanın özel alanlarını olumlu etkilediğini 

düşünürken, öğrencilerin bir kısmı ise sosyal medyada başkalarının kendi hayatları hakkında 

bilgi sahibi olması ve bu bilgilerin zararlı yönlerde kullanılabilecek olması gibi nedenlerle sosyal 

medyanın mahremiyet ve özel alanı olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir, Öğrencilerin 

büyük çoğunluğu sosyal medyada insanların iyi tanınamayacağını bu yüzden sosyal medya 

üzerinden yeni arkadaşlar edinmediğini belirtirken, öğrencilerin bir kısmı ise sosyal medyada 

yeni insanlarla tanışmakta, onlarla arkadaş olmakta sakınca görmemektedir. Öğrencilerin 

büyük çoğunluğu sosyal medyada yeni tanıdığı insanlara güvenmediği için onlarla özel alanını, 

bilgilerini paylaşmadığını söylerken, öğrencilerin bir kısmı ise tanışılan kişiye göre paylaşım 

durumunun değiştiğini, küçük bir kısmı ise sosyal medyada yeni tanıdığı insanlara güvendiğini 

bu yüzden özel alanını, bilgilerini paylaşmakta sakınca görmediğini belirttiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Sosyal medya, sosyallik, lise öğrencileri 

Thoughts of the High School Students about Socialization  on the Social Media 

Abstract 

Nowadays, humanity communicate, share and socialize through social media, which is 

increasingly used by young people,  is adding a new meaning to socialization . This research is 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

aiming to determine how high school students socialize, protect their private life and making 

new friend on social media. In this research which is made by qualitative research methods, 

100 students, who have been chosen by criterion exemplification, have been asked a survey 

which has open ended question. The answers analyzed and the inputs show that %32 of the 

students spend less than 1 hour, %20 of them spend 1-2 hours, %22 of them spend 2-3 hours, 

%12 of them spend more than 3 hours on social media. The students mostly spend time on 

social and photo share websites according to the answers. When the effects of the social 

media on privacy of the student is investigated, some of the student think they create their 

own space, know their friends much more and be close to them according to this therefore 

they think social media effect their own space positively however some of the students think 

social media impact their life negatively as their own life is known by the others and the 

information may be used in bad ways. Most of the students think they cannot know the people 

enough on social media therefore they don’t make new friend on social media but some of 

the students don’t see any problem to make new friend on social media. Most of the students 

think they don’t trust people who they recently met therefore they don’t share their privacy 

and information with them, some of the students think depends on the person who they met 

however a small amount of the students don’t see any problem to share their privacy with the 

new people. 

Keywords: Social media, socialization, high school students 
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Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Zorbalık Farkındalıkları ile Sanal Zorbalık Yapma 

ve Mağdur Olma Durumlarının İncelenmesi 

Fatma Gölpek SARI 
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Süleyman Sadi SEFEROĞLU 

sadi.seferoglu@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Gelişen ve değişen teknolojiler toplumsal yaşamın her alanına girmiş durumdadır. Bu süreçte 

özellikle çocuklar ve gençler en aktif konumdaki kullanıcılar olmaktadırlar. Teknolojinin yoğun 

kullanımının öğrenme-öğretme süreçlerine önemli katkıları olmaktadır. Ancak çeşitli olumsuz 

durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu olumsuz durumlara örnek verilebilecek 

durumlardan birisi sanal zorbalıktır. Geleneksel zorbalığın sanal ortamdaki karşılığı olan sanal 

zorbalık günümüz okullarında üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Bu bağlamda bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin sanal zorba farkındalık durumlarının, sanal 

zorbalık yapma ve sanal mağduriyet durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

ayrıca; öğrencilerin sanal zorba farkındalık durumları, sanal zorbalık yapma ve sanal 

mağduriyet durumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu Ankara’daki merkezi bir ortaokulda öğrenim görmekte olan ve bilişim teknolojileri ve 

yazılım dersi kapsamında sanal zorba farkındalık eğitimleri almış olan 111 öğrenci 

oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında veriler; araştırmacılar tarafından geliştirilen 

demografik bilgi formu, Ayas ve Horzum (2010) tarafından geliştirilen “Sanal Zorba/Mağdur 

Ölçeği” ve Ayas, Horzum ve Aydın (2015) tarafından geliştirilen “Sanal Zorbalık Farkındalık 

Ölçeği” olmak üzere üç veri toplama aracı ile toplanmıştır. Verilerin analizi sürecinde bilgisayar 

tabanlı bir istatistik programından faydalanılmıştır. Demografik bilgiler ile sanal zorba/mağdur 

olma ve sanal zorba farkındalık durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Mann Whitney-

U testi ile Kruskall Wallis H-Testi kullanılmıştır. Sanal zorbalık yapma, sanal mağduriyet ve sanal 

zorba farkındalık durumları arasındaki ilişki ise spearman korelasyon yöntemiyle belirlenmiştir.  

Araştırma bulguları sanal zorba farkındalık eğitimi almış öğrencilerin sanal zorbalık yapma 

oranlarının ve sanal mağduriyet oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Bulgular ayrıca, 

sanal zorbalık farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Sanal zorba 

farkındalık ve sanal zorbalık yapma düzeyleri arasında negatif bir korelasyon; zorbalık ve sanal 

mağduriyet düzeyleri arasında ise pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Ancak, sanal zorba 

farkındalık ve sanal mağduriyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bu 

bağlamda okullarda bu konuyla ilgili eğitimlerin verilmesinin sağlıklı bir toplum açısından 

önemli olduğu söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Sanal zorba, sanal mağdur, sanal zorba farkındalık 
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Eş Zamansız Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla İngilizce Konuşma Becerilerinin 

Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması 
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Nilay T. BÜMEN 

nilay.bumen@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Özet 

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının hazırlık okullarında İngilizce dil becerilerini bir 

akademik yılda öğrencilere kazandırmak oldukça zorlu bir süreçtir. Özellikle üretici bir beceri 

olan konuşma becerilerinin öğretiminde önde gelen sorunlardan biri, İngilizce konuşma 

kaygısıdır. Bu çalışmanın amacı, hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için zorlayıcı bir 

durum olan yabancı dil konuşma kaygısını gidermeye ve konuşma performansını geliştirmeye 

yönelik bir eylem planı geliştirmektir. Bu nedenle çalışmada, “Eş zamansız çevrimiçi İngilizce 

konuşma grubunun hazırlık öğrencilerine ve ilgili öğretim programına katkıları nelerdir?” 

sorusuna yanıt aranmıştır.  

Çalışma grubunu, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda CEFR-A1 seviyesinde 

İngilizce hazırlık eğitimi alan 19 Kimya Mühendisliği öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma, 2015-

2016 akademik yılının güz döneminde gerçekleştirilmiş ve eylem planının uygulanması 12 

hafta sürmüştür. Katılımcılar diledikleri akranlarıyla WhatsApp üzerinden dört-beş kişilik 

gruplar kurmuş; araştırmacılar dokuz hafta boyunca bu gruplara yazılı ya da sesli mesaj olarak 

çoğunlukla görsel ya da video destekli İngilizce konuşma görevleri göndermiş; katılımcılar da 

bu görevleri sesli mesaj olarak gerçekleştirip kendi gruplarına yollamışlardır. Araştırmada veri 

toplamak için Woodrow (2006) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçeye 

uyarlanan İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği uygulanmış, yarı-yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmış, öğrencilerin konuşma becerileri sınavından aldıkları puanlar ve araştırmacı-öğretim 

elemanının çalışma boyunca tuttuğu yansıtıcı günlükler kullanılmıştır. Wilcoxon işaretli sıralar 

testinden elde edilen bulgular, öğrencilerin kaygı seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

düşüşe işaret etmektedir (z=-2.660, p=.008, r= -.84). Ayrıca, öğrencilerin konuşma sınavından 

aldıkları puanların ortalaması 15 üzerinden 12.68 olarak bulunmuştur (başarı oranı %84.56). 

Nitel bulgular ise, eş zamansız öğrenme sürecinin katılımcıların konuşma kaygısını azalttığını 

ve konuşma performanslarını artırdığını düşündüklerini, sürecin esneklik sağladığını, paydaşlar 

arası iletişimin öğrenme sürecinde etkili olduğunu, motivasyonun katılımda belirleyici bir rol 

oynadığını, sürecin öğrenci merkezli işletilmesinin oldukça büyük önem taşıdığını ve konuşma 

becerilerinin gelişimini takip etmek için araştırmacı dönütlerinin vazgeçilmez bir unsur 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, eş zamansız çevrimiçi İngilizce konuşma grubunun 

öğrencilerin İngilizce konuşma kaygısını azaltma ve konuşma performanslarını artırmada işe 

yaradığına işaret etmektedir.  

Anahtar sözcükler: Hazırlık sınıfı, yabancı dil konuşma kaygısı, İngilizce konuşma becerileri, 

eş zamansız öğrenme, mobil destekli dil öğrenme 
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An Action Research on Developing English Speaking Skills through 

Asynchronous Online Learning 

Abstract 

It is quite a tough process to help students acquire English language skills in merely one 

academic year at university preparatory schools. Specifically, one of the most outstanding 

problems in teaching speaking skills, which are productive skills, is English speaking anxiety. 

The purpose of this research is to develop an action plan to alleviate foreign language speaking 

anxiety, which is a challenging issue for prep (Preparatory Class) students, and to improve 

speaking performance. Therefore, the researchers sought an answer to the question “What 

contributions would asynchronous online English speaking group make to the students and 

related curriculum?”  

This action research was carried out by the teacher-researchers of 19 prospective Chemical 

Engineering students at CEFR-A1 level at Ege University School of Foreign Languages. The 

research took place over a 12-week period in the fall term of 2015-2016 academic year. The 

participants created WhatsApp groups of 4-5 people with the peers they chose; the 

researchers sent them either written or voice messages with English speaking tasks almost 

always supported by images and videos; and they performed these tasks and sent their voice 

messages to their groups. Data were gathered through English Speaking Anxiety Scale by 

Woodrow (2006), semi-structured interviews, participants’ speaking exam grades and 

teacher-researcher’s reflective journal. The Turkish version of scale was administered as 

pretest and posttest; six students were interviewed; the speaking exam was administered; the 

teacher-researcher kept a reflective journal. The Wilcoxon signed-rank test elicited a 

statistically significant change in English speaking anxiety of students (z=-2.660, p=.008, r=-

.84); that is, their anxiety level decreased. Also, the students’ speaking exam grade average 

was found 12.68 out of 15 (with 84.56% success rate). According for the qualitative data, these 

results were obtained: the students’ speaking anxiety decreased, their speaking performance 

increased, asynchronous learning provided flexibility, interaction among stakeholders was of 

importance in the learning process, motivation played a determining role in participating, 

fostering student-centered learning was vital, and feedback from the researcher was 

indispensable to monitor the development of speaking skills. These results indicate that the 

asynchronous online English speaking group worked well to alleviate students’ English 

speaking anxiety and to enhance their speaking performance. 

Keywords: Preparatory class, foreign language speaking anxiety, English speaking skills, 

asynchronous learning, mobile assisted language learning 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Arduino Geliştirme Kartı Giriş Çıkış Birimlerinin 

Öğrenilmesine Etkisi 

Salman ÇAKIR 

salmancakir@hotmail.com, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Lisesi 

Yeşim SÜRMELİOĞLU 

ysurmelioglu@sinop.edu.tr, Sinop Üniversitesi 

Hasan ÇORUK 

hasancoruk@beun.edu.tr, Bülent Ecevit Üniversitesi 

Mehmet AYDIN 

mehmetaydin40@gmail.com, Kırşehir Osman Yalçınkaya Anadolu Lisesi 

Gülay ÖZTÜRE 

gulayozture@hacettepe.edu.tr, Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi 

Hakan TÜZÜN 

htuzun@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Oyun tabanlı bir öğrenme ortamının arduino geliştirme kartı giriş çıkış birimlerinin öğrenilmesi 

üzerine etkisini incelemek amacıyla yürütülen araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilindeki 

bir mesleki teknik anadolu lisesinde 11. sınıf düzeyinde temel programlama dersini almakta ve 

ArduinoUno geliştirme kartını daha önce kullanmamış olan 15 ortaöğretim öğrencisi 

oluşturmaktadır. Çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel 

araştırma yöntemi olarak tek gruplu ön-test son-test deneysel desen kullanılmıştır. Nitel 

araştırma yöntemi olarak ise görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel veri sonuçları, 

öğrencilerin arduino geliştirme kartı giriş çıkış birimlerine yönelik bilgilerinde anlamlı derecede 

artış olduğunu göstermiştir. Nitel veri sonuçlarına göre ise öğrenciler oyun destekli öğrenme 

ortamını eğlenceli, öğretimsel, zor, motive edici ve sürükleyici bulmuşlardır. Araştırma, oyun 

tabanlı öğrenme ortamının arduino geliştirme kartının giriş çıkış birimlerinin öğrenilmesi 

üzerine olumlu yönde etkileri olduğunu ve iyi kurgulanmış eğitsel bir bilgisayar oyununun 

öğrencilerin motivasyonlarına olumlu yönde etki ettiğini göstermiştir. 

Anahtar sözcükler: Eğitsel bilgisayar oyunu, oyun tabanlı öğrenme, arduino, scratch 

The Effect of Educational Computer Games on Learning Input-Output Units of 

Arduino Development Kit 

Abstract 

The research group of the research conducted to determine the effect of the game-based 

learning environment on the learning of the input and output units of the Arduino 

development card is composed of 15 secondary school students, who were taking 11th grade 

basic programming lessons in a vocational technical school in Malatya and who have not used 

the Arduino Uno development card previously. Quantitative and qualitative research methods 
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were used together in the study. A single group pre-test post-test experimental design was 

used as the quantitative research method. Interviews were followed as a qualitative research 

method. The quantitative data results from the study showed that there was a significant 

increase in the academic achievement of the students. According to the qualitative data 

results, the students found the game-supported learning environment as fun, educational, 

difficult, motivating, and immersive. The study showed that the game-based learning 

environment was positively influential on learning the input and output units of the Arduino 

development card, and that a well-designed educational computer game positively influenced 

the motivation of the students. 

Keywords: Educational computer game, game based learning, arduino, scratch 
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Farklı Programlama Eğitimlerinin Öğretmen Adaylarının Bilgi İşlemsel 
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Özet 

Bu çalışmada iki farklı programlama eğitiminin öğretmen adaylarının bilgi işlemsel düşünme 

becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir üniversitenin, Eğitim 

Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 2. sınıfında öğrenim gören 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde, 

Programlama Dilleri I dersi kapsamında, derse devam eden 33 (17 Erkek, 16 Kadın) öğretmen 

adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında dönemin başında ve sonunda bilgisayarca düşünme ölçeği uygulanmıştır. 

Öğretmen adayları dönemin başında gönüllülük esasına göre C/C++ Programlama dili (6 Proje 

grubu) ve Arduino Platformu (6 proje grubu) olarak 12 proje grubuna ayrılmıştır. Her proje 

grubu temel kodlama eğitimini dönem boyunca Pyhton dilinde almış, daha sonra ait oldukları 

gruba göre (C/C++ veya Arduino platformu) özelleşmişlerdir. Öğretmen adaylarının bilgi 

işlemsel düşünme becerilerinin belirlenmesi amacıyla Bilgisayarca Düşünme Ölçeği 

kullanılmıştır. Bilgisayarca Düşünme Ölçeği yaratıcılık, algoritmik düşünme, işbirliklilik, eleştirel 

düşünme ve problem çözme olmak üzere beş alt boyuttan oluştuğundan bilgisayarca düşünme 

becerileri ölçeği hem toplam puan, hem de alt boyut puanları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Öğretmen adaylarının puanları nonparametrik istatistiksel yöntemlerden Mann Whitney U ve 

Kruskal Wallis ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucuna göre öğretmen adaylarının hem 

gruplar arası hem de grup içi bilgi işlemsel becerileri arasında anlamlı bir farkılılık 

bulunamamıştır. Ancak, ağırlıklı bilgisayarca düşünme becerisi dikkate alındığında öğretmen 

adaylarının alt boyutlara yönelik ağırlıklı puanlarında farklılaşmalar olduğu belirlenmiştir. 

Örneğin, C/C++ programlama dili grubunda olan öğretmen adaylarından çoğu farklı alt 

boyutlardan Yaratıcılığa geçerken; Arduino Platformu grubunda olan öğretmen adaylarından 

çoğu farklı alt boyutlardan İşbirliklilik alt boyutuna geçmiştir. Ancak, C/C++ programlama dili 

grubunda üç öğretmen adayının ağırlıklı puanı değişim göstermezken Arduino Platformu 

grubunda ise on öğretmen adayının ağırlıklı puanı değişim göstermemiştir. 

Anahtar sözcükler: Bilgi işlemsel düşünme becerisi, programlama, Arduino, C/C++ 

 

Abstract 

In this study, the effects of two different programming education on the students' 

computational thinking skills were investigated. The study group of the research consist of the 

sophomore teacher candidates who study at the Computer Education and Instructional 

Technology Department, Faculty of Education, in a University. The research was conducted in 
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the fall semester of 2017-2018 academic year with the participation of 33 (17 males, 16 

females) teacher candidates who attend the Programming Language - I course. Quasi-

experimental design was used in the research. In the context of the study, the scale of 

computational thinking skills was applied at the beginning and end of the semester. Teacher 

candidates were divided into 12 project groups at the beginning of the semester as volunteer, 

C/C++ programming language (6 project groups) and Arduino platform (6 project groups). Each 

project group took basic coding education in the Pyhton language during the semester, and 

then they were specialized according to the group they belonged to (C / C ++ or Arduino 

platform). The Computational Thinking Skill Scale was used to determine the skills of teacher 

candidates. Since The Computational Thinking Skill consists of five sub-dimensions including 

Creativity, Cooperativity, Algorithmic Thinking, Critical Thinking and Problem Solving, the 

computational thinking skills scale was calculated by taking into account both total scores and 

sub-dimension scores. Teacher candidates' scores were analyzed by nonparametric statistical 

methods Mann Whitney U and Kruskal Wallis. As a result of the analyses, there was no 

significant difference between teacher candidates’ computational thinking skills, both inter-

group and intra-group. However, when the subscale score of computational thinking skills is 

taken into account, it is determined that the teacher candidates differ in their sub- dimension 

score. For example, many of the teacher candidates in the C/C++ programming language 

group migrated from different sub-dimensions to Creativity dimension; many of the teacher 

candidates in the Arduino platform group migrated from different sub-dimensions to 

Cooperativity dimension. However, the sub-dimension score of the three teacher candidates 

in the C / C ++ programming language group did not change, whereas the sub-dimension score 

of the ten teacher candidates did not change in the Arduino Platform group. 

Keywords:  
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Özet 

Toplumsal değişmenin en önemli güçlerinden birisi olan bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde 

yaşamda hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bu yeni durumun, yeni araç ve uygulamaların 

kullanılmaya başlanması şeklinde yansımaları olmaktadır. Bu süreçte kullanıcıların çevrim-içi 

ortamlarda gerçekleştirdikleri etkinliklerin türü ve içeriğiyle yakından ilgili olan dijital kimlikler 

oluşmaya başlamıştır. Bu kimlikler kullanıcıların çevrim-içi ortmlarda gerçekleştirdikleri 

eylemlerle ilişkilendirilmektedir. Başka bir ifadeyle dijital ortamda gerçekleştirilen bütün iş ve 

işlemlerin kayıtları tutulmaktadır. Bu kayıtların tutulmasıyla birlikte dijital ayakizi 

oluşmaktadır. Bu kayıtların tutulmasının bilincinde olma durumu kullanıcılar açısından dijital 

ayakizi farkındalığı ve bu kayıtlarla ilgili herhangi bir yaşanmışlığın olması durumu da dijital 

ayakizi yaşantısı olarak tanımlanmaktadır. Dijital ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla, 

dijital ortamlarda yapılan işlemler ve paylaşımlar da giderek artmaktadır. Bu nedenle de dijital 

araçların ve ortamların güvenli kullanımı ve bununla ilgil farkındalık durumlarının incelenmesi 

ayrı bir önem kazanmaktadır. Öte yandan çevrim-içi ortamları en yoğun kullanan gençlerin bu 

konuyla ilgili durumlarının öncelikle incelenmesinin yararlı olduğu söylenebilir.  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı yükseköğretim öğrencilerinin dijital ayakizi farkındalık ve 

dijital ayakizi yaşantı durumlarını belirlemektir. Bu amaca ulaşma sürecinde araştırmacılar 

tarafından “dijital ortamları kullanma durumları anketi” başlıklı bir veri toplama aracı 

geliştirilmiştir. Katılımın gönüllü bir şekilde gerçekleştirildiği veri toplama sürecinde 41 

üniversitedeki 508 yükseköğretim öğrencisinden veriler toplanmıştır.  

Araştırmanın bulguları öğrencilerin dijital ayakizi farkındalığının yüksek ( =4,251), dijital ayakizi 

yaşantılarının ise düşük düzeyde ( =1,907) olduğunu göstermektedir. Yükseköğretim 

öğrencilerinin dijital ayakizi farkındalığı, yaş, sınıf düzeyi, en uzun süre yaşanılan yer, çevrim-

içi araçları kullanma konusunda kendilerini yeterli hissetme düzeyi ve öğrenim gördükleri 

birime göre farklılaşmaktadır. Yükseköğretim öğrencilerinin dijital ayakizi yaşantıları ise 

cinsiyet ve dijtal ortamda günlük harcanan süreye göre değişmektedir. En fazla dijital ayakizi 

bırakılan çevrim-içi araçlar sırasıyla; çevrim-içi sohbet araçları, sosyal ağlar ve e-posta iken en 

az dijital ayakizi bırakılan çevrim-içi araçlar sırasıyla ağ günlüğü, wiki ve öğrenme yönetim 

sistemleridir. 

Anahtar sözcükler: Dijital ayakizi, dijital ayakizi farkındalığı, dijital ayakizi yaşantıları, 

yükseköğretim öğrencileri 
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An Examination of Digital Footprint Awareness and Digital Experiences of 

Higher Education Students 

Abstract 

Rapid changes are occurring in life owing to information and communication technologies, 

one of the most important powers of social change. This new situation has some reflections 

in the form of use of new tools and applications. In this process, digital identities have begun 

to emerge, which are closely related to the type and content of the activities performed by 

the users in on-line environments. These identities are associated with actions that users 

perform in on-line environments. In other words, records of all operations and transactions 

performed in the digital environment are saved and stored. A digital footprint is formed with 

these records. The awareness of these records is defined as the digital footprint awareness in 

terms of users, whereas any experience related to these records is defined as digital footprint 

experience. Transactions and sharing performed in the digital media are gradually increased 

as the time spent in digital media are increased. Therefore, the safe use of digital tools and 

media and the examination of awareness stage therefor are of particular importance. On the 

other hand, it can be said that it is useful to examine firstly the situation of the young people 

who happen to be the intensive users of online environments. 

In this context, the purpose of this study is to determine the digital footprint awareness and 

digital footprint experiences of the higher education students. In order to collect data for the 

study, researchers developed a data collection tool titled "A survey for digital media use." The 

study group consisted of 508 higher education students from 41 Turkish universities. Data 

were collected through an online-form where participation was on a volunteer basis. 

The findings of the research show that students have high level of digital footprint awareness 

( =4,251) and low levels of digital footprint experience ( =1,907). Digital footprint awareness 

of higher education students differs depending upon the age, class level, place where they 

have lived for the longest time, the level of self-sufficiency for using on-line tools, and their 

department in the university. The digital footprint experience of higher education students 

varies according to the gender and the time spent in the digital platform per day. Among on-

line tools where the maximum digital footprints are left are on-line chat tools, social networks, 

and e-mail, whereas on-line tools where the least digital footprints are left are the blogs, wiki, 

and learning management systems. 

Keywords: Digital footprint, digital footprint awareness, digital footprint experiences, 

higher education students 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Aydın ilindeki öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik farkındalıklarını 

geliştirmek için yapılan bir eğitim sonunda öğretmenlerin STEM öğretimine yönelimlerinin ve 

STEM alanlarına yönelik tutumlarının cinsiyet, branş, hizmet içi eğitim ve kıdemlerine göre 

farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Çalışmaya, 43 hizmet öncesi ve 109 görevde 

olmak üzere toplam 152 (100 kadın ve 52 erkek) öğretmen katılmıştır. Çalışmada betimsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için Entegre STEM Öğretimi Yönelim Ölçeği ve 

STEM Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin STEM Öğretimi 

Yönelim ve STEM alanlarına yönelik tutum puanları yönünden, hizmet içi eğitim alma 

durumlarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark yoktur. İnceleme meslekteki kıdem 

yönünden yapıldığında; Öğretmenlerin STEM Öğretimi Yönelim ve STEM alanlarına yönelik 

tutum puanları yönünden kıdemlerine göre anlamlı farkın olduğu görülmüştür. Farkların 

kaynağı gruplar yönünden incelendiğinde; hizmet öncesindeki (M=135.21) ve 1-5 yıl arası 

deneyime sahip görevdeki (M=138.22) öğretmenlerin STEM Öğretimi Yönelim puanlarının 15 

yıldan daha fazla deneyime sahip öğretmenlerin STEM Öğretimi Yönelim puanlarından 

(M=124.66) anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, 1-5 yıl arası deneyime sahip 

öğretmenlerin STEM alanlarına yönelik tutum puanlarının (M=159.78) hizmet öncesindeki 

(M=142.42) ve 15 yıldan fazla deneyime sahip (M=139.26) öğretmenlerin STEM alanlarına 

yönelik tutum puanlarından anlamlı şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ek olarak, STEM 

Öğretimi Yönelim ve STEM alanlarına yönelik tutum puanlarının öğretmenlerin branşlarına 

göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre; Fen bilimleri (M=136.8) ve Bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinin (M=139.75) STEM Öğretimi Yönelim puanlarının, Matematik (M= 

125.26) ve sözel alanlar (122.47) öğretmenlerinin STEM Öğretimi Yönelim puanlarından 

anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Sözel alanlar öğretmenlerin STEM alanlarına 

yönelik tutum puanlarının, (M=126.27) Fen bilimleri (M=150.27), Matematik (145.65), Temel 
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eğitim (147.48), Bilişim teknolojileri (148.25 ve FKB (fizik, kimya ve biyoloji) lise (M=152.15) 

öğretmenlerinin STEM alanlarına yönelik tutum puanlarından anlamlı şekilde düşük olduğu 

bulunmuştur. Öğretmenlik deneyimi 1-5 yıl arasında olan öğretmenlerin STEM öğretimine ve 

STEM alanlarına tutumlarının daha yüksek olduğu, Fen ve Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 

STEM öğretimine daha yatkın oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: STEM tutum, stem öğretimi yönelim, hizmet içi eğitim, öğretmen 

Investigation of Teachers' Attitudes towards STEM Teaching and Their 

Attitudes towards STEM Fields in Terms of Different Variables 

Abstract 

The aim of this study is to examine whether teachers' attitudes towards STEM teaching and 

their attitudes towards STEM fields differ according to gender, branch, in-service training and 

seniority after a training to improve awareness of STEM teachers in Aydın province. A total of 

152 teachers (100 female and 52 male), including 43 pre-service teachers and 109 in-service 

teachers, participated in the study. The descriptive survey method was used as a research 

method. Integrative Stem Teaching Intention Questionnaire and STEM Attitude Scale were 

used to collect data. According to the findings; there is no significant difference between 

teachers' attitude scores towards Stem Teaching Intention and STEM fields, according to 

gender difference and in-service training situations. Teachers' attitudes towards STEM 

Teaching Intention and STEM fields were significantly different according to their seniority. It 

was found that the STEM Teaching Intention scores of teachers who were pre-service (M = 

135.21) and those who had 1-5 years of experience (M = 138.22) were found to be significantly 

higher than STEM Teaching Intention scores (M = 124.66) of teachers with more than 15 years’ 

experience. In addition, it was found that teachers with 1-5 years of experience had a 

significantly higher attitude scores towards STEM fields (M = 159.78) than pre-service teachers 

(M = 142.42) and in-service teachers with more than 15 years’ experience (M = 139.26). Also, 

it was seen that there was a significant difference between the teachers' attitude scores 

towards STEM Teaching Intention and STEM fields according to their teachers’ branches. STEM 

Teaching Intention scores of Science teachers (M = 136.8) and Computer Education and 

Instructional Technology teachers (M = 139.75) were significantly higher than STEM Teaching 

Intention scores of teachers of Mathematics (M = 125.26) and Social fields teachers (122.47). 

The Social fields teachers (M = 126.27) had less attitude scores towards STEM fields than 

Science (M = 150.27), Mathematics (145.65), Elementary education (147.48), Computer 

Education and Instructional Technology (148.25) and PCB (physics, chemistry and biology) 

teachers' attitudes towards STEM fields. In conclusion, teachers with 1-5 years of experience 

had higher attitudes towards STEM Teaching Intention and STEM fields, and science teachers 

and Computer Education and Instructional Technology teachers were more likely to teach 

STEM.  

Keywords: STEM attitude, stem teaching intention, in-service training, teacher 
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Özet 

Öğretim teknolojileri alanı 1960’lı yılların başında kendisini akademik çalışma alanı olarak 

tanıttığında en önemli dayanak noktalarından birisi öğretim teknolojilerinin eğitimde 

kullanılan görsel işitsel araçlarla sınırlı olmadığı ve hatta bu araçların kullanımının ötesinde en 

verimli ve etkili öğrenme ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi olduğu gerçeğiydi. Bu 

nedenle Öğretim Teknolojisinin erken dönemlerinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin 

anlaşılabilmesi ve buna uygun öğretim tasarımı modellerinin geliştirilmesi araştırma ve 

uygulama alanında çok önemli yere sahipti. Ancak yıllar içinde öğretim teknolojisinin çalışma 

alanı tekrar eğitimde kullanılan teknolojilerin incelenmesine yönelmiştir. Bu dar ve kısıtlı balış 

açısı ne alana anlamlaı bir katkı yapabilmiş ne de güncel öğrenme sorunlarına pratik çözümler 

önermiştir. Öğretim Teknolojisinin temel araştırma alanları içinde yer alan “Öğrenme” ve 

“Öğretim” olgularının araştırılmasında kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri de Öğretim 

Teknolojileri alanındaki bu kısır döngünün yerleşmesinde katkı yapmkatadır. Bu nedenle, 

Öğretim Teknolojisi alanının temel araştırma konuları ve alanda kullanılan araştırma 

yöntemleri belkide hiç olmadığı kadar tekrar tartışılmaya ve geliştirilmeye açık hale gelmiştir. 

Özellikle öğrencilerin nasıl öğrendiklerini, hangi noktalarda problemler yaşadıklarını ve ne tür 

hatalar yaptıklarını belirlemek ve yaşanan problemle ilgili öğrencinin zihinsel sürecini 

incelemek daha etkin çözümler üretmenin en akılcı yöntemi olarak görülmektedir. Bu noktada 

Bilişsel Etnografi araştırma yönteminin Öğretim Teknolojileri alanına ne katkılar yapabileceğini 

anlamak ve açıklamak gerekmektedir. 

Bilişsel etnografinin temelinde; varolan bir görev ya da problem için öğrencinin zihinsel 

sürecinin derinliklerine inmek ve sürece ait basamakları sorgulamak vardır. Bilişsel etnografi 

yöntemi kullanılarak araştırma yapılırken gözlem, görüşme, video kayıtları, döküman analizi, 

retrospektif incelemeler ve sesli düşünme araçları öğrencinin mental sürecine dair 

derinlimesine bilgi edinmede yardımcı olabilir. Özellikle video kayıtları ve retrospektif 

incelemeler öğrencinin kendi sürecini izleyerek kendisini sorgulayabileceği önemli veri 

toplama araçlarındandır. Bu çalışmanın amacı, bilişsel etnografi yönteminin öğretim 

teknolojileri alanında nasıl kullanılacağı ve yapılan çalışmalara nasıl katkı sunacağını ortaya 

koymaktır. 
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Özet 

Günümüzde teknolji ilerledikçe ve hayatımızda daha fazla yer edindikçe eğitimde teknoloji 

kullanımı da daha fazla önem arz etmeye başlamıştır. Bu çalışma Teknoloji Kabul ve Kullanım 

Birleştirilmiş Modeli çerçevesinde öğretmen adaylarının eğitimde akıllı tahta kullanımlarına 

yönelik niyetlerini yordayıcı faktörleri ve kullanımlarına sebeb olan ya da engel olan nedenleri 

açıklamaya yönelik bir tarama çalışmasıdır. Çalışmada anket ve mülakat soruları kullanılarak 

veri toplamak için iki araç kullanılmıştır. Nicel veriler 2014-2015 yaz akademik döneminde bir 

devlet üniversitesinde okuyan ve eğitim fakültesinde kaytlı altı bölümde kayıtlı olan 153 

öğretmen adayından toplanmıştır. Nitel veri yine aynı dönemde 10 öğretmen adayından 

mülakatlar ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda teknoloji kullanımına yönelik tutum, sosyal 

etki, performans ve çaba beklentileri, öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanımlarındaki 

niyetlerini yordayıcı ya da belirleyen faktörler olmuştur. Buna ek olarak çalışmadaki nitel veri 

analizi, öğretmen adaylarının akıllı tahtayı ilgi çekmek, aktif katılım, gelişmiş görsellik ve 

interaktiflik, ek kaynak sağlaması ve etkin olması nedenlerinden dolayı kullandıklarını ortaya 

çıkarmıştır. Ayrıca, öğretim üyelerinin tavsiyesi, gelecekte kullanma isteği ve teknoloji ile 

geleneksel öğretim yöntemlerini dengeli kullanma da onların akıllı tahta kullanımlarını 

destekleyen öğeler olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte, dikkate alınması gereken bazı 

hususlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar bu teknolojinin doğru şekilde ve amacına uygun 

kullanılmaması, yanlış kullanılması ve suistimal edilmesi, çeşitli problemlerle karşılaşma, 

kullanmak istememe, kendini kullanım konusunda yetersiz görme şeklinde bulunmuştur. Buna 

ek olarak, öğretmen adaylarının; teknolojinin mevcut olması, verilen eğitim ve destekleyici ek 

kaynaklar, teknik destek ve özel okul-devlet okulu arasındaki lojistik farklar gibi kaygıları konu 

ile ilgili olan engeller olarak nitelendirmiştir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının bu teknolojiyi 

gelecekte kullanmaları muhtemel olup dikkate alınması gereken bazı konuların olduğu göz ardı 

edilmemelidir. 

Anahtar sözcükler:  
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Özet 

Sinyal ilkesinin öğrenme üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda, genel olarak görüşme, 

başarı testleri ve sesli düşünme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, bu çalışmalarda nitel 

verileri destekleyecek nicel veriler kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, sinyal ilkesinin öğrenme 

üzerindeki etkisini göz hareketi verileriyle destekleyerek incelemektedir. Bu amacı 

gerçekleştirmek için deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünden 34 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. 

Katılımcılar kontrol ve deney grubuna rasgele atanmıştır. Deney grubuna katılan öğrencilere 

önemli noktalar üzerinde vurgulamalar yapılarak sinyal ilkesi uygulanmış MS Power Point 

sunumları gösterilirken kontrol grubuna aynı sunumların üzerinde vurgulamalar yapılmamış 

hali gösterilmiştir. Veri toplamak için ön test, son test, hatırlama testi ve göz hareketleri verileri 

(sabitleme süresi, sabitleme sayısı ve ilk sabitleme süresi) kullanılmıştır. Deney ve kontrol 

gruplarının ön testteki sonuçları ilişkisiz/bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda gruplar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 

Bu grupların çalışmaya başlamadan önce konu ile ilgili ön bilgilerinin benzer olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test ve hatırlama 

testlerindeki sonuçları ANOVA kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçta önemli bir fark 

bulunmamıştır. Ancak, testlerin ortalama puanları incelendiğinde, deney grubundaki 

öğrencilerin daha yüksek puanlar aldıkları bulunmuştur. Göz izleme verilerinin analizine göre 

ise, vurgulanan önemli kelimeler üzerindeki ilk sabitleme süresi deney grubunda kontrol 

grubuna göre daha azdır. Başka bir deyişle, sinyal ilkesinin kullanılması, öğrencileri dikkatini 

ilgili kelimelere yöneltmiştir. Böylece öğrencilerin ilgili kelimeleri yakalarken harcadıkları 

bilişsel yükün daha az olduğunu yorumu yapılabilmektedir. İlk yakalama süresine ek olarak, 

öğrencilerin vurgulana önemli kelimeler üzerindeki ve bütün sunum sayfası üzerindeki 

sabitleme süreleri ve sabitleme sayıları, ilişkisiz/bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak 

karşılaştırılmış ve önemli bir fark bulunamamıştır. Son olarak, başarı test sonuçlarından ve göz 

izleme verilerinden elde edilen bulgular birbiriyle paralel sonuçlar ortaya koymuşlardır. Başak 

bir deyişle, göz izleme verileri başarı test sonuçlarını destekler bulgular ortaya koymuştur. 

Anahtar sözcükler: Çoklu ortam öğrenme kuramı, sinyal ilkesi, göz hareketleri izleme 

yöntemi 
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Özet 

Gündelik hayatta kullandığımız birçok teknolojik ürün yazılım içermektedir. Bu yazılımları 

üreten bilgisayar programcıları üniversitelerin programlama eğitimi veren bölümlerinden 

mezun olmaktadır. İyi bir yazılımcı olmak için bazı bilişsel becerilere sahip olmak gerektiği 

varsayılmaktadır. Bu becerilerden bazıları soyut düşünme, problem çözme, algoritmik 

düşünme vb. becerileridir. Bu araştırmada, programlama dersi alan üniversite öğrencilerinin 

soyut düşünme ve problem çözme beceri durumlarının bölüm, cinsiyet ve sınıf seviyesi ile 

ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların soyut düşünme ve problem çözme becerileri 

arasındaki ilişki durumu da incelenmiştir. Katılımcılar, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 

Amasya Üniversitesi EEM ve BÖTEbölümlerinde eğitim gören 3. ve 4. sınıf öğrencisi 105 kişiden 

oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak soyut düşünme ölçeği ve problem çözme ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet ve bölümün soyut düşünme becerisi 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Ancak sınıf seviyesine göre 

bakıldığında 3. sınıf öğrencilerinin soyut düşünme becerisi 4. sınıf öğrencilerine göre 

istatistiksel olarak daha fazladır. Problem çözme beceri sonuçlarına göre cinsiyet ve sınıf 

seviyesinin problem çözme becerisi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yarattığı, 

bölümün ise bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Ayrıca problem çözme ve soyut düşünme 

arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

Anahtar sözcükler: Programlama, yazılım, bilgisayar programlama, soyut düşünme becerisi, 

problem çözme becerisi 

Examining the Abstract Thinking and Problem-Solving Skills of University 

Students Who Takes Programming Courses in the Context of Demographic 

Characteristics 

Abstract 

Many technological products we use in everyday life contain software. Computer 

programmers who produce these softwares are graduated from the departments of 

universities that give programming education. It is assumed that one needs to have some 

cognitive skills to be a good software developer. Some of these skills include abstract thinking, 

problem solving, algorithmic thinking, and so on. In this research, the abstract thinking and 

problem-solving skills of university students who took programming courses were examined 
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in relation with their department, gender and grades. The relationship between participants' 

abstract thinking and problem-solving skills was also examined. Participants of this study are 

105 students from 3rd and 4th grade students who study in the Electrical and Electronic 

Engineering and Computer Education and Instructional Technology departments of Amasya 

University during the 2017-2018 academic year. Abstract thinking scale and problem-solving 

scale were used as data collection tools. According to the results of the research, there was 

no statistically significant effect of the gender and the department on the abstract thinking 

ability. However, the abstract thinking ability of 3rd grade students is statistically higher than 

that of 4th grade students in terms of their grade level. According to the results of problem 

solving skills scale, it was observed that gender and grade level made a statistically significant 

difference on problem solving skill, while the department had no effect. Also, there was no 

significant difference between problem solving and abstract thinking. 

Keywords: Programming, software, computer programming, abstract thinking skills, 

problem solving skills 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; “dışa dönüklük, duygusal dengesizlik (nevrotizm), yumuşak başlılık,  

sorumluluk ve deneyime açıklık” boyutlarından oluşan beş faktör kişilik özellikleri ile “akıllı 

telefon bağımlılığı” arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Böylece, araştırmada kişilik 

özelliklerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisi incelenerek literatüre özgün bir katkı 

sağlamak ve benzer alanlarda çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılar için öneriler sunmak 

hedeflenmektedir. Bu çalışma enlemsel (cross-sectional) ve nicel (quantitative) araştırma 

desenine sahip nedensel bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini, üniversitede öğrenim gören 18-

24 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenimlerine devam eden 300 öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme (convenience sampling) 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Büyük Beş Envanteri (Big Five 

Inventory, BFI) ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Smartphone Addiction Inventory, SPAI) 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin toplam Cronbach α değeri sırasıyla 0,72 ve 0,93 

bulunmuştur. Beş faktör kişilik özellikleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki nedensel ilişki 

yapısal eşitlik modellemesi (Structural Equation Modeling, SEM) ile incelenmiştir. Sonuçlar, 

nevrotizm (duygusal dengesizlik) ile akıllı telefon bağımlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermektedir (β = 0,15; t = 1,98; p < .05). Diğer taraftan, yumuşak 

başlılık/uyumluluk (agreeableness) ile akıllı telefon bağımlılığı arasında negatif ve anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (β = -0,27; t = -3,15; p < .01). 

Anahtar sözcükler: Akıllı telefon bağımlılığı, büyük beşli, yapısal eşitlik modellemesi 

An Investigation of The Relationship Between Smartphone Addiction and Five 

Factor Personality Traits 

Abstract 

This study aims to investigate the relationship between “smartphone addiction” and “five 

factor personality traits” including “extraversion, neuroticism, openness, agreeableness, and 

conscientiousness.” Thus, it aims to contribute to the literature by investigating the effect of 

personality traits on smartphone addiction. This study is a causal research with a cross-

sectional and quantitative research design. The population of this study is young adults who 

are studying at a university and between the 18-24 age group. The sample of the research 

includes 300 teacher candidates who continue their study at Gaziosmanpaşa University. 
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Convenience sampling method was used in the selection of the study subjects. Big Five 

Inventory (BFI) and Smartphone Addiction Inventory (SPAI) were used as data collection tools 

and the total Cronbach α values of the scales used in the study were .72 and .93, respectively. 

The causal relationship between five factor personality traits and smartphone addiction was 

examined by employing Structural Equation Modeling (SEM). The results show that there is a 

positive and significant relationship between neuroticism (emotional imbalance) and 

smartphone addiction (β = 0.15; t = 1.98; p <.05). On the other hand, there is a negative and 

significant relationship between agreeableness and smartphone addiction (β = -0,27; t = -3,15; 

p <.01). 

Keywords: Smartphone addiction, big five, structural equation modeling 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between nomophobia and self-

esteem among university students. Data of the study were collected from 1303 university 

students in a public university. Correlational research method was employed. Nomophobia 

scale (20 items-Likert scale) and self-esteem scale (10 items-Likert scale) were used to collect 

data. The factor structure of the scales was confirmed with Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Pearson correlation analysis was conducted to analyze the relationship between both total 

nomophobia scores and factor scores and self-esteem. The results showed that there was no 

significant correlation between nomophobia scores and self-esteem scores of university 

students (p > .05). Moreover, there was no significant correlation between nomophobia factor 

scores (not being able to access information, losing connectedness, not being able to 

communicate, and giving up convenience) and self-esteem scores of university students (p > 

.05). Considering the effect of self-esteem on technological addictions, self-esteem should be 

investigated as a mediator variable in nomophobia related research. 

Keywords: Nomophobia, self-esteem, university students 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the university students' Fear of Missing Out (FoMO) 

behaviors in terms of specific demographics, namely, gender, age, grade level, department, 

daily average Internet usage time, daily average mobile phone usage time, and daily average 

social media usage time. Data were gathered from 1226 university students in Ankara, Turkey 

through using FoMO scale with employing convenience sampling method. The scale was 

originally developed by Przybyiski et al. (2013) and then it has been adapted into Turkish 

culture by Gokler et al. (2016). There were 10 items in a 5-point Likert-type scale. Independent 

samples t-test and correlation analyses were conducted to analyze the data. The results 

indicated that there was no significant mean difference between female and male university 

students with respect to FoMO behaviors. In addition, while there was a significant positive 

relationship between FoMO and daily average mobile phone usage time and daily average 

social media usage time of university students, there was a significant negative relationship 

between FoMO and age of university students. 

Keywords: Fear of missing out, fomo, fomo behaviors, university students, social media 
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Özet 

Teknolojide yaşanan değişimler, çeşitli alanları etkilemekle birlikte eğitim ortamlarında da 

etkili olmaktadır. Bu açıdan gerek eğitim ortamlarında kullanılan araçları gerekse de 

öğrencilerin kullandıkları araçların teknolojideki değişime bağlı olarak çeşitlilik kazandığı 

görülmektedir. Yirmi birinci yüzyılda öğrenen bireyin özellikleri temel alındığında; güncel 

teknolojilerin öğrencilerin günlük hayatlarında yer aldığı görülmektedir. Bu teknolojilerden biri 

olan ve Web 2.0’ın sahip olduğu olanakları kullanan sosyal paylaşım ağları, son yıllarda genç 

nesiller tarafından çeşitli biçimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin 

sosyal paylaşım ağlarını kullanım amaçlarının ve bu amaçları etkileyebilecek nedenlerin 

belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmanın sosyal paylaşım ağlarının öğrenme 

ortamlarında kullanılması ile ilgili kullanım amaçlarını belirlemek suretiyle eğitimcilere katkı 

sunacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada sosyal paylaşım ağlarını kullanan lisans 

öğrencilerinin sosyal paylaşım ağlarını kullanma amaçlarını belirleyen değişkenlerin 

anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veri toplamak için Usluel, Demir ve Çınar 

(2014) tarafından geliştirilen ve 26 maddeden oluşan sosyal paylaşım ağları kullanım amaçları 

ölçeği kullanılmıştır. Bu veri toplama aracının Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .92 olarak 

belirtilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama süreci devam etmektedir. Veri toplama 

sürecinde Bozok Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri çalışma 

grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada katılımcılar tarafından ölçek maddeleri yanıtlanırken 

eksik veri bırakılmaması için veriler, Google Forms aracılığıyla elektronik ortamda toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, çeşitli demografik özellikler çerçevesinde regresyon 

yöntemiyle analiz edilecektir. Araştırmanın bulgularının sosyal paylaşım ağlarıyla ilgili 

yapılacak çalışmalarda ve eğitim ortamlarının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken 

değişkenler açısından alanyazına katkı sunması beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Sosyal paylaşım ağları, sosyal paylaşım ağ kullanım amacı, regresyon 

Investigation of Social Network Usage Purposes in Terms of Various Variables 

Abstract 

The changes that are experienced in technology are influencing the various fields as well as in 

the educational environments. From this point of view, it is seen that the tools used in 

educational environments, as well as the tools used by the students, are diversified depending 

on the change in technology. Based on the characteristics of the individual who learns in the 

twenty-first century; it is observed that current technology takes part in students’ daily lives. 

As one of these technologies, which use the possibilities of Web 2.0,, social networks have 

been widely used by young generations in various forms in recent years. For this reason, it is 
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important to understand the purpose of the students' social networking and the reasons that 

may affect them. In this study, it is expected that social networking will be used in learning 

environments by the way of guiding educators. It is thought that this study will contribute to 

the educators in terms of learning environments by determining the purpose of use of social 

networking. In this research, it is aimed to understand the variables that determine the 

purpose of using social network in undergraduate students using social network. For this 

purpose, social networking purpose scale consisting of 26 items was developed by Usluel, 

Demir and Çınar (2014) was used to collect data. The Cronbach alpha reliability coefficient for 

this data collection tool is stated as .92. The data collection process is continuing within the 

scope of the research. During the data collection period, undergraduate students studying at 

various faculties of Bozok University were identified as study group. The data were collected 

electronically via Google Forms in order to avoid missing data while responding to scale items 

by participants in the study. The data obtained in the research will be analyzed by regression 

method in the context of various demographic characteristics. Findings of the research are 

expected to contribute to the literature in terms of the variables to be considered in the work 

to be done on the social networks and in the arrangement of the educational environments. 

Keywords: Social networks, purpose of social network usage, regression 
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Özet 

İlgili alanyazın, Bilişim Teknolojisi (BT) ve Yazılım dersi öğretmenlerinin tanımlı görev ve 

sorumluluklarının dışında birçok işle ilgilenmek zorunda kaldıklarını, okullarda üstlendikleri 

farklı roller doğrultusunda kendilerinden öğretmenlik dışında da görevler beklendiğini 

göstermektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, özellikle branş öğretmenleri ve okul 

yöneticilerinin BT öğretmenlerinden program kurma, bilgisayar tamiri, web sayfası hazırlama 

gibi donanımsal ve yazılımsal sorunlara yönelik çözümler bekledikleri ya da BT’ni kullanma 

konusunda onlardan yardım istedikleri anlaşılmaktadır. Bu yardım ve destek taleplerinin hangi 

başlıklar altında toplandığı ve sıklığı bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Ek olarak bu 

taleplerin sebepleri arasında branş öğretmenlerinin BT ortam ve araçlarını kullanma 

konusundaki yetersizliklerinin olup olmadığı da araştırılması gereken bir nokta olarak 

görülmüştür.  

Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapmakta olan branş öğretmenlerinin BT ve Yazılım dersi 

öğretmenleri ile bir araya gelme nedenleri ve sıklıkları ile BT ortam ve araçlarına yönelik 

yeterliklerinin anlaşılması amaçlanmıştır.  

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul Beylikdüzü ilçesindeki 

devlete ait ve özel ortaokullarda görev yapan 1426 öğretmen oluşturmaktadır. Tabakalı 

örnekleme yoluyla belirlenen 15 farklı ortaokula ulaşılarak, 203’ü kadın ve 108’i erkek olmak 

üzere toplamda 311 öğretmen ile çalışılmıştır. Veriler 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci 

döneminde yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Geliştirilen birinci veri toplama aracı branş 

öğretmenlerinin BT ortam ve araçlarına yönelik yeterliklerini anlamaya yönelik, üçlü Likert 

tipinde ve 20 maddelik, beş alt boyuttan oluşan bir ölçektir. Bu ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı .893 olarak hesaplanmıştır. Branş öğretmenlerinin BT öğretmenleri ile bir araya 

gelme nedenlerini belirleyen ikinci ölçek ise beşli Likert tipinde, yine beş alt boyutlu ve 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .925 olan 20 maddelik bir ölçektir. Veriler üzerinde 

betimleyici istatistikler, faktör, kümeleme ve Mann Whitney analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın bulguları; öğretmenlerin kendilerini ‘sosyal ağları kullanma’, ‘sınıf ve okullardaki 

donanımı kullanma’ ve ‘hazır materyal arama ve öğrenciye dijital ortamda sunma’ 

konularında, tek başlarına kullanacak düzeyde yeterli gördüklerini göstermektedir. Aynı 

öğretmenler ‘kelime işlemci ve elektronik tablolama programlarını’ ve ‘materyal geliştirme 

yazılımlarını’ ise yardım alarak kullanabilmektedirler.  

Bulgular branş öğretmenlerinin, okullarındaki BT ve yazılım dersi öğretmenleri ile “sınıftaki 

donanımla ilgili yardım alma” konusunda ‘zaman zaman’; okuldaki donanımlara ve tören 
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hazırlıklarına yönelik yardım almak, BT hakkında ve meslekle ilgili sohbet etmek içinse 

‘nadiren’ bir araya geldiklerini göstermektedir. 

Yapılan kümeleme analizi, branş öğretmenlerinin BT ortam ve araçlarını kullanma yeterlikleri 

açısından iki farklı kümeye ayrıldıklarını göstermiştir. Buna göre ilk kümedeki daha az sayıda 

öğretmen (%26) donanımlarla kendi kendine başa çıkabileceğini düşünen, sosyal ağları ve EBA 

gibi hazır materyal havuzlarını yardımla kullanabilen ancak kelime işlemci gibi araçları ve 

sunum yazılımları gibi materyal geliştirme araçlarını kullanamayan öğretmenlerden 

oluşmaktadır. Diğer kümedeki öğretmenler (~%75) ise kendilerini ilgili alt boyutların tamamı 

için tek başına kullanabilecek yeterlikte görmektedirler. İki kümede yer alan branş 

öğretmenleri arasında yapılan Mann Whitney analizleri, yaş ve kıdem açısından birinci 

kümedeki branş öğretmenleri lehine anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. 

Branş öğretmenlerinin BT öğretmenleri ile bir araya gelme nedenleri ile ilgili yapılan diğer bir 

kümeleme analizinin sonuçları birinci kümedeki öğretmenlerin (%33) BT öğretmenleri ile her 

konuda ‘zaman zaman’ bir araya geldiklerini göstermiştir. İkinci kümede yer alan branş 

öğretmenlerinin (%67) ise BT öğretmenlerinden farklı konularda yardım almak üzere ‘nadiren” 

bir araya geldiklerini, mesleki sohbet ya da BT konularında sohbet içinse ‘hiç bir zaman bir 

araya gelmediklerini’ göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: BT ve yazılım dersi, branş öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, BT 

yeterlikleri 
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Özet 

Eğitimde paradigma değişimiyle birlikte, kullanılan eğitim teknolojilerinin çeşitliliği her geçen 

gün artmakta ve yapılan araştırmalar uzaktan eğitim, sanal gerçeklik veya teknoloji 

entegrasyonu gibi farklı konuları kapsamaktadır. Bu araştırma ile 2017 yılında eğitim 

teknolojileri alanındaki çalışmaların taranması amacıyla SSCI (Social Sciences Citation Index) 

kapsamında yer alan AJET, BJET, ETRD ve ETS dergilerindeki yayınlar incelenmiştir. Göktaş vd. 

(2012) tarafından geliştirilmiş ve Kılıç-Çakmak vd. (2013) tarafından düzenlenen “Makale 

İnceleme Formu” ile (1) araştırmanın yapıldığı konu alanı, (2) araştırmanın yöntemi, (3) 

kullanılan veri toplama araçları, (4) veri analiz yöntemleri, (5) kullanılan istatistiki testler ve (6) 

örneklem özelliklerinin saptanması amaçlanmaktadır. İçerik analizi yöntemi ile 323 makaleden 

toplanan veriler sıralanan altı kriter kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan ön analizler 

neticesinde, eğitim teknolojileri alanında yapılan çalışmaların uzaktan eğitim konusuna 

odaklandığı, bunu eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), öğrenmede oyunlar (sanal 

dünyalar, ciddi oyunlar, simülasyonlar) ve mobil öğrenmenin takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

İncelenen makalelerde yöntem olarak çoğunlukla karma yöntem çeşitlerinden çeşitleme’nin 

kullanıldığı, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olayın ve nicel araştırma yöntemlerinden 

yarı-deneysel araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Veri toplama araçlarından anket en çok 

kullanılan araç olup bunu sırasıyla başarı testleri, görüşme formları (yarı yapılandırılmış, 

yapılandırılmış, yapılandırılmamış) ve sistem kayıtları takip etmiştir. Betimsel istatistikler 

(frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, grafik) en çok kullanılan veri analizi yöntemidir. 

Kestirimsel istatistik olarak ANOVA/ANCOVA, korelasyon ve t-test en çok tercih edilen 

istatistiklerdendir ve faktör analizi ile regresyon bunları izlemektedir. Nitel veri analiz 

yöntemlerinden ise içerik analizi, betimsel analizlere nazaran daha fazla tercih edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarının eğitim teknolojisi alanında gelecekte yapılacak çalışmalara ön-veri 

oluşturma potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Eğitim teknolojisi, araştırma, içerik analizi 
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Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik 

Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi 
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Özet 

Son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda bireylere 21. yüzyıl 

becerilerinin kazandırılmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Bu bireyleri yetiştirecek olan 

nitelikli öğretmenlerde aranan özelliklerden en önemlisinin öğretmenlerin teknolojik anlamda 

birtakım yeterliklere sahip olmaları olduğu söylenebilir. Bu bağlamda yetiştirilen 

öğretmenlerde bulunması gereken temel özellikler açısından birtakım standartlar 

belirlenmiştir. Bu standartlar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve öğretme 

süreçlerinde etkin bir biçimde kullanılmasıyla ilgilenen ISTE standartları öne çıkmaktadır.  

Öte yandan öğretmen adaylarının yetiştirildiği programlarda uygulanan eğitim programlarının 

da bu standartlara uygun olup olmadığının sorgulanması gerekir. Bunun yollarından birisinin 

öğrencilerin çeşitli açılardan değerlendirilmesi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışmanın 

amacı, öğretmen adaylarının eğitim teknoloji standartlarına yönelik öz-yeterlik durumlarını 

incelemektir. Araştırma ile hizmet öncesi eğitim sürecinde öğretmen adaylarına verilen eğitim, 

eğitim teknolojisi standartları açısından değerlendirilmiştir. 

Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları açısından öz-yeterliklerini incelemeye 

yönelik yapılan bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubu, 2017-2018 öğretim yılı Güz döneminde bir Eğitim Fakültesinin çeşitli programlarında 

öğrenim görmekte olan 239 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımın gönüllü olduğu bu 

çalışmada verileri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve katılımcıların 

demografik bilgilerinin toplandığı “Kişisel Bilgi Formu” ile ISTE standartları kullanılarak 

geliştirilen “Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-yeterlik Ölçeği” başlıklı bir ölçek 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde, dağılımın normallik varsayımını karşılamaması nedeniyle 

Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi 

standartlarına yönelik öz-yeterlik algılarının genel olarak yüksek düzeydedir. Öğretmen 

adaylarının kendilerini en yeterli gördükleri boyut “öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırma 

ve yaratıcılığı teşvik etme” iken en az yeterli gördükleri boyut ise “dijital vatandaşlıkta model 

olma” boyutudur. Öğretmen adaylarının öz-yeterlikleri alt boyutları arasında cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf düzeyi, öğrenim görünen bölüm, 

bilgisayar ve interneti kullanım amacı, internet kullanım sıklığı, kişisel bilgisayar ve internet 

bağlantısı sahipliği durumu gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu 

sonuçlardan hareketle öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartlarının sosyal, etik, 

yasal ve insani konular boyutunda öz yeterlik algılarının artırılması için çalışmalar yapılabilir. 
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Anahtar sözcükler: Eğitim teknolojisi, ISTE standartları, öz-yeterlik, öğretmen adayları. 

Analysis of Self-Efficacy Level of Teacher Candidates in Terms of Educational 

Technology Standards According to Various Variables 

Abstract 

In recent years, it is emphasized in the studies at national and international level that 

developing individuals’ skills based on the 21st century skills is important. It can be said that 

the most important features of the qualified teachers who will train these individuals are that 

the teachers who have some qualifications in a technological sense. In this context, a number 

of standards have been developed by different organizations which includes a set of skills 

teachres need to have. Among these standards are ISTE standards that are concerned with 

the effective use of information and communication technologies in learning and teaching 

processes.  

On the other hand, it is necessary to question whether the training programs of the future 

teachers are also in compliance with these standards. It can be said that one of these ways is 

the getting students’ perceptions on various issues in regard to use of technology. In this 

context, the purpose of this study is to analyze the self-efficacy situations of the teacher 

candidates in terms of educational technology standards. The research examines the training 

provided to teacher candidates in the pre-service program in terms of educational technology 

standards. 

This research was conducted in a screening model to examine the self-efficacy of teacher 

candidates in terms of educational technology standards. The study's study group consisted 

of 239 teacher candidates who are studying in various programs at the Faculty of Education in 

the Fall semester of the 2017-2018 academic year. In data collection process, where 

participation was voluntery, two instruemts were used, namely a "Personal Information Form" 

developed by researchers to collect demographic information of the participants, and a scale 

called "Self-Efficacy Scale for Educational Technology Standards" developed using ISTE 

standards. In the analysis of the data, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests were used 

because the distribution could not meet the assumption of normality. 

According to the results obtained from the research, the self-efficacy perceptions of the 

teacher candidates in terms of the education technology standards are generally high. The 

dimension that teacher candidates see themselves the most efficient is "facilitating students' 

learning and encouraging creativity" while the dimension that they see the least efficient is 

"being a model in digital citizenship". While there is no significant difference between self-

efficacy sub-dimensions of teacher candidates according to the gender variable, there is a 

significant difference according to variables such as class level, department of education 

where studied, computer and internet usage purpose, internet usage frequency, ownership 

of personal computer and internet connection status. Based on these results, studies can be 

conducted to increase the self-efficacy perceptions of the teacher candidates in the social, 

ethical, legal and humanistic dimensions of educational technology standards. 

Keywords: Educational technology, ISTE standarts, elf-efficacy, teacher candidates 
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Özet 

Eğitim sistemleri toplumların kalkınmasında en önemli işlevi olan kurumlardır. Bu sistemlerin 

geliştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu uygulamalar gerçekleştirilirken 

sistemlerin aksayan yanlarının ortaya çıkarılması ve bu aksaklıkların düzeltilmesi amacıyla 

çeşitli önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır. Bu bağlamda uluslararası boyutta gerçekleştirilen 

PISA ve TIMMS sınavlarının sonuçları, sorunların saptanması sürecinde örnek olarak 

değerlendirilebilir. 

PISA 2015 ve TIMMS 2015’te Asya ülkeleri yüksek başarı göstermişlerdir. PISA 2015 sonuçları 

ülke sıralamasında ilk altının, Çin, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi 

Asya ülkelerinden oluştuğu görülmüştür. Benzer bir şekilde, 2015 TIMMS sonuçları ülke 

sıralaması incelendiğinde ilk beşte, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Asya 

ülkelerinin yer aldığı görülmektedir. Türkiye, PISA 2015 sonuçlarına göre ülke sıralamasında 

56. olurken, TIMMS 2015 sonuçlarına göre ülke sıralamasında ise 24. sırada yer almıştır.  

PISA ve TIMMS ile ölçülmeye çalışılan nitelik, öğrencilerin gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri 

durumlarda sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanabilme yeteneği, analiz edebilme, akıl 

yürütme ve formal öğrenilen fen ve matematik kavramlarını kullanarak etkin bir iletişim kurma 

becerisine sahip olup olmadıklarıdır (MEB, 2015). Bu süreçte, 21. yüzyıl vatandaşlığı becerileri 

olarak tanımlanan teknoloji kullanımı, etkili iletişim, analitik düşünme, problem çözme, birlikte 

çalışma ve iş birliği gibi becerileri geliştirerek, öğrencileri edilgen olmaktan çıkarmak ve 

böylece eğitimde fırsat eşitliğini geliştirecek etkili teknoloji politikalarının uygulanmasının 

önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda teknoloji politikalarının öğrenci başarısı üzerindeki 

etkisinin incelenmesi PISA ve TIMMS gibi sınavlarda alınan skorları anlamlandırmayı 

kolaylaştırabilir. Bu düşünce doğrultusunda yapılan bu çalışmanın amacı teknoloji politikaları 

açısından Türkiye ve çeşitli Asya ülkelerinde gerçekleştirilen uygulamaları karşılaştırmaktır. 

Çalışmada ayrıca uygulanan teknoloji politikalarının PISA ve TIMMS sonuçlarına olan 

yansımaları değerlendirilmektedir.  

Buradan hareketle, Türkiye ve Asya ülkelerinin teknoloji politikaları açısından karşılaştırmalı 

bir analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Asya ülkelerinde uygulanan 

teknoloji politikaları büyüme politikasının bir parçası olarak planlı bir biçimde devletin 

denetim-gözetim ve yönlendirilmesiyle yürütülmekte ve böylece başarılı olunmaktadır. 

Türkiye’de ise genellikle uzun dönemli planlamaların yapılmadığı ve ayrıca gerekli hamlelerin 

geciktirildiği görülmektedir. Bu durumun, incelenen Asya ülkelerinde uygulanan teknoloji 

politikalarına benzer politikalar uygulandığı halde aynı başarının sağlanamamasının nedeni 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, teknoloji uygulamalarının tek başına eğitsel başarıyı 
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sağlayamadığı görülmektedir. Dolayısıyla uygulanan teknoloji politikalarının eğitimde etkili 

sonuçlarının alınabilmesi için planlama ve uygulama süreçlerinin iyi yönetilmesinin önemli 

olduğu açıktır. Ayrıca konuyla ilgili paydaşların da planlama ve uygulama süreçlerinde yer 

almasının önemli olduğu söylenebilir. Son olarak eğitimde uygulanan teknoloji politikalarının 

başarıya ulaşmasında öğretmenlerin teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesinin önemli 

olduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar sözcükler: Teknoloji politikaları, PISA 2015 sonuçları, TIMMS 2015 sonuçları, Türkiye 

An Overview of the Technology Policy According to PISA and TIMSS Results: A 

Comparison of Turkey and Asian Countries 

Abstract 

Education systems are the most important institutions in the development of societies. 

Various studies are being carried out to imrove these systems. While these applications are 

being carried out, various measures are being taken in order to find faulty sides of the systems 

and to correct these problems. In this context, the results of PISA and TIMMS exams which are 

conducted at the international level can be used in order to determine the problems.  

Asian countries have achieved great success in PISA 2015 and TIMMS 2015. The PISA 2015 

results show that the first six in the country ranking is composed of Asian countries such as 

China, Singapore, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. Similarly, when the country 

ranking of the 2015 TIMMS results is examined. It appears that Asian countries such as 

Singapore, Hong Kong, South Korea, China and Japan are placed in the first five. Turkey ranked 

the 56th in the country ranking according to PISA 2015 results, and ranked the 24th according 

to the TIMSS 2015 results.  

The qualification to be measured by PISA and TIMMS is whether, in real life situations, 

students have the ability to use, analyze, and reason the knowledge and skills they have. They 

also aim to analyze whether they have the ability to communicate effectively using formally 

learned science and mathematics concepts (MEB, 2015). In this process, it is possible to say 

that it is important to adopt effective technology policies to improve students' abilities such 

as ability to use technology, effective communication, analytical thinking, problem solving, 

collaborative work and business cohesion - which are called the 21st century citizenship skills 

-which will make children more active and develop equality of opportunity in education. In 

this context, the analysis of the effects of technology policies on student achievement can 

make it easier to understand the scores taken during examinations such as PISA and TIMMS. 

Therefore, the aim of this study was to compare the practices carried out in terms of 

technology policies in Turkey and several Asian countries. The study also assesses the impact 

of applied technology policies on PISA and TIMMS results.  

Hence, a comparative analysis of Turkey and Asian countries in terms of technology policies 

were carried out. According to the results obtained from the research, technological policies 

applied in Asian countries are being carried out under the control and supervision of the state 

in a planned way as part of the growth policy and thus they were successful. In Turkey, on the 

other hand, it is seen that usually no long-term planning is made and the necessary moves are 
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being delayed. This is considered to be the reason why the same success cannot be achieved 

although similar policies applied in the examined Asian countries are applied in terms of the 

technology policies. Moreover, it seems that technology applications alone cannot provide 

educational success. It is therefore clear that the effective management of the planning and 

implementation processes is important for the effective implementation of the applied 

technology policies in education. In addition, it can be said that it is important that the relevant 

stakeholders take part in the planning and implementation processes. Finally, it should be 

taken into consideration that the improving teachers’ skills in using technology effectively is 

crucial in the success of technology policies implemented in education. 

Keywords: Technology policies, PISA 2015 results, TIMMS 2015 results, Turkey. 
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Özet 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların bağımsız yaşam becerileri kazanmaları, 

toplum içinde aktif rol alabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bağımsız yaşam becerilerinin 

birçok alt dalı vardır. Bu beceriler arasında kritik öneme sahip olan Matematik becerilerinin 

OSB olan çocuklara kazandırılması konusunda güçlükler yaşandığı birçok araştırmada 

belirtmektedir. Bu araştırmanın amacı OSB olan çocuklara matematik öğretimi için bir mobil 

uygulamanın geliştirilmesi ve bu uygulamanın etkililiğinin değerlendirilmesi olarak 

planlanmıştır. Araştırma kapsamında OSB olan çocuklara yönelik görsel ve işitsel çoklu ortam 

ögeleriyle desteklenen ve tabmatik olarak adlandırılan bir mobil uygulama geliştirilmiştir. 

Araştırma, karma yöntem araştırmalarından deneysel karma yöntem deseni kullanılarak beş 

haftada tamamlanmıştır. Nicel yöntem kapsamında, tek denekli araştırma desenlerinden 

beceriler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli, nitel yöntem kapsamında ise 

fenomenolojik araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel veriler grafiksel analiz ile nitel veriler 

tümevarım analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, ön test ve son test 

puanları arasında 69 puanlık bir fark bulunmuştur. Grafiksel analiz sonuçları; yapılan 

çalışmanın rakamları tanıma, ritmik sayma, tane kavramı becerilerinde etkili olduğunu ve 

öğrendiği becerileri bir, iki ve üç hafta sonra yapılan sınamalarda da sergilemeye devam 

ettiğini göstermiştir. Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerin bulgularında ise 

tabmatik ile sunulan öğretimin, matematik becerilerini geliştirmede etkili olduğu 

vurgulanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Mobil öğrenme, otizm spektrum bozukluğu, matematik becerileri 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı kodlama dersini görsel programlar ile almanın öğrencilerin bilgisayarca 

düşünme ve girişimcilik becerilerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırma 2017-2018 Eğitim-

Öğretim yılında Amasya’da özel bir okulda öğretim gören 24 beşinci sınıf öğrencisi üzerinde 

"Kodlama" dersi kapsamında yapılmıştır. Uygulama 4 hafta sürmüştür. Çalışmada ön test-son 

test, kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın başında ve sonunda her iki 

gruba da ön test, son test olarak Korkmaz, Çakır ve Özden (2017) tarafından tasarlanan 

Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeği ve Avrupa Komisyonu  tarafından desteklenen 

“ASTEE Girişimcilik Eğitimi için Ölçme Araçları ve Göstergeler  Geliştirme Projesi, Girişimcilik 

Yeterliliklerini Ölçme Aracı” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Scratch ve Code.org ile ders 

desteklendiğinde her iki grubun da başarılarında anlamlı bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. 

Aynı zamanda dersi  Scratch programı ile alan bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinde, 

dersi Code.org programı ile alan bireylerin ise girişimcilik becerilerinde olumlu yönde bir 

değişiklik  gözlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, bu çalışmanın farklı 

seviyelerde öğrenci grupları üzerinde daha uzun süreli uygulanması önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Bilgisayarca düşünme, girişimcilik, görsel programlar  

The Effect Of Taking Programming Course with Visual Softwares on The 

Students’ Computational Thinking and Entrepreneurship Skills 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal the effect of programming course on students learning 

computer programming and entrepreneurship skills. The research was conducted within the 

scope of the “Coding” course on 24 fifth grade students who were educated in a special school 

in Amasya during the 2017-2018 academic year. The application lasted 4 weeks. In the study 

pre-test-post-test, quasi-experimental design with control group was conducted. At the 

beginning and at the end of the study, the Computer Skills of Thinking Skills Level, which was 

developed by Korkmaz, Çakır and Özden (2017) and “The Measuring Tools and Indicators 

Development Project for Entrepreneurship Training for ASTEE Entrepreneurship” as pre-test 

and post-test were used to collect data in both groups. As a result of the study, when Scratch 

and Code.org were supported, it was concluded that both groups achieved a significant 

increase in achievement. At the same time, there was a positive change in the computational 

thinking skills of the individuals who took the course with the Scratch program, and in the 
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entrepreneurial skills of the individuals who took the course Code.org. It is suggested that this 

study may be conducted on student groups at different levels for a longer time. 

Keywords: Computational thinking, entrepreneurship, visual programs 
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Özet 

Birçok disiplinde olduğu gibi çağa ayak uydurabilmek için eğitim de teknolojik gelişmeleri takip 

etmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte eğitim-öğretim alanında yeni yaklaşımlar ve trendler 

ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, 21. yüzyılda bilinen ve kullanılan bu 

yaklaşımlardan/eğilimlerden belli başlı 31 yaklaşımın Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

öğretmenleri ve öğretmen adaylarının bilme ve kullanma durumlarını incelemektir. Bu 

doğrultuda uzman görüşler eşliğinde “Öğretim Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar Envanteri 

(ÖTYYE)” geliştirilmiştir, bunun yanında 7 soruluk bir görüşme formu hazırlanmıştır. 

Araştırmaya katılan katılımcılar, farklı okullardan 32 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 

öğretmeni ve 77 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencisidir. 

Katılımcıların hepsi ÖTYYE anketini cevaplamıştır, 4 öğretmen ve 4 öğrenci de mülakata 

katılmıştır.  Veri analizinde ÖTYYE anketi için SPSS 20.0 programında betimsel analizlerin yanı 

sıra t-test ve Pearson Korelasyon testleri kullanılmıştır. Mülakat verilerinin analizi için ise NVivo 

11.0 programı kullanılarak kod ve temalar oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen 

ve öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerindeki yeni yaklaşım/trendleri kullanma ve bilme 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

cinsiyeti, öğretim teknolojilerini bilme ve kullanma seviyesi üzerinde anlamlı bir farklılık 

yaratmamaktadır. Görüşme soruları analiz edildiğinde ise öğretmenlerin öğretim 

teknolojilerinde yeni  yaklaşımların/eğilimlerin farkında olmalarına rağmen, derslerinde 

geleneksel yöntemleri tercih ettikleri yönünde görüşlerde bulunmaları dikkati çekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Öğretim teknolojileri, yeni yaklaşımlar/trendler, Bilişim Teknolojileri 

öğretmen ve öğretmen adayları 

Analyzing Pre and Inservice Teachers’ Knowing and Using of New 

Trends/Approaches in Instructional Technologies 

Abstract 

As in many disciplines, education also follows technological developments to keep pace with 

the era. Along with the developing technology, new approaches and trends have emerged in 

the field of education and training. The purpose of this study is to examine the knowledge and 
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use of Information Technologies and Software teachers and prospective teachers on major 31 

approaches known and used in the 21st century. For this purpose, a New Approach Inventory 

in Instructional Technology (NAIIT) was developed with the help of experts in the field. 

Besides, a 7-question interview form was developed. Participants in the study are 32 

Information Technologies and Software course teachers and 77 Computer Education and 

Instructional Technology students from different schools. All of the participants completed 

the NAIIT questionnaire while 4 teachers and 4 students also participated in the interview. In 

the data analysis, descriptive analyzes, t-tests, and Pearson Correlation tests were conducted 

in the SPSS 20.0 software for the questionnaire. For analysis of the interview data, codes and 

themes were created using NVivo 11.0 software. According to the results of the study, there 

is a statistically significant correlation between teachers’ and prospective teachers’ use and 

knowledge level of instructional technologies. The gender of teachers does not make any 

significant difference on the level of knowing and using those technologies. According to 

interview results, teachers, although aware of the importance of new trends in instructional 

technologies, they often prefer using traditional teaching methods. 

Keywords: Instructional technologies, new approaches/trends, pre and inservice 

information technology teachers 
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Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Tutumların Demografik 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi, Sınıf ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretmen 

adaylarının STEM eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesidir. Araştırmanın katılımcıları 

Amasya Üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(Böte) lisans programında öğrenim görmekte 

olan 102 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 

Berlin ve White tarafından 2010 yılında geliştirilen Derin, Aydın ve Kırkıç (2017) Türkçeye 

uyarlananan STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçekte Anlamlılık ve Yapılabilirlik olarak iki boyut yer almaktadır. Verilerin 

analizinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistik değerleri ile bağımsız 

örneklemler t-testi ve ortalamalar arası farkların test edilmesi için tek yönlü varyans 

analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; Ölçekte yer alan Anlamlılık bileşenine 

yönelik tutumların Yapılabilirlik bileşenine göre daha olumlu olduğu, öğretmen adaylarının 

STEM eğitimine yönelik tutumlarının genel olarak “olumlu” olduğu, Sınıf öğretmenliği 

bölümüne okuyanların Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümünde  ve Fen bilgisi 

öğretmenliği bölümünde okuyanlara göre daha olumlu olduğu, kadın öğretmen adaylarının 

erkek öğretmen adaylarına göre STEM eğitimine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, Fen 

liselerinden mezun olan öğretmen adaylarının  diğer liselerden mezun olan adaylara göre 

STEM eğitimine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu, 18-22 yaş aralığında olan öğretmen 

adaylarının STEM eğitimine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmanın farklı mesleki deneyim yılına sahip öğretmenler üzerinde de yapılması 

önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: STEM, tutum, öğretmen yetiştirme 

Investigation on The Demographic Factors of Teachers 'Tutorials For STEM 

Education 

Abstract 

The aim of this study is to examine the attitudes of prospective teachers of Science, Science 

and Education in Computer Science and Instructional Technology to STEM education. 
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Participants of the study consisted of 102 fourth-year students studying at Amasya 

University's Faculty of Education Science Education, Classroom Teaching and Computer and 

Teaching Technology undergraduate program. STEM (Science-Technology-Engineering-

Mathematics) Education Attitude Scale, which was developed by Berlin and White in 2010 and 

adapted to Turkish, Derin, Aydın and Kırkıç (2017) was used as data collection tool in the study. 

There are two dimensions as scale significance and feasibility. In the analysis of the data, 

descriptive statistical values such as arithmetic mean, standard deviation and independent 

samples t-test were used and one way variance analysis was used to test the differences 

between the averages. As a result of the research; The attitudes towards the significance 

component in the scale are more positive than the feasibility component, teacher candidates' 

attitudes towards STEM education are generally “positive”, Those who read in the classroom 

teacher section are more positive than those who read in the computer and instructional 

technology education section and the science teacher education section, female teachers' 

candidates' attitudes toward STEM education are more positive than male teachers’, Teacher 

candidates who have graduated from science high schools are more positive towards STEM 

education than those who graduated from other high schools, It has been determined that 

the attitudes of the teacher candidates in the age range of 18-22 towards STEM education are 

more positive. It is suggested that the work should also be done on teachers who have 

different years of professional experience. 

Keywords: STEM, attitude, teacher training 
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Özet 

Bir kişiden, STEM (Science Technology Engineering Mathematics) olarak kısaltılan alanların 

içinde kabul edilen bir mühendis ya da matematikçiyi zihninde canlandırması istendiğinde, bu 

görüntünün elinde kalemle kompozisyon ya da rapor yazan biri olarak ifade edilmesi 

beklenmemektedir. STEM alanlarında çalışan uzmanlar genellikle, laboratuarlarda deney 

yaparken, alanda çalışırken ya da sayılar ve formüllerle dolu kara tahtanın önünde problem 

çözerken imgelenmektedir. Ancak STEM alanında çalışanların bir problemle ilgili çözümü, bir 

deney sonucunu ya da bir gözlemi aktarmak ve yorumlamak için kelimelere ihtiyaç duyduğu 

gözden kaçırılmaktadır. Yazma eylemi sırasında düşünme sürecinin berraklaşması, düşünce ve 

bilgileri temsil edecek kelimelerin, anlatmak isteneni açık ve anlaşılır şekilde yansıtacak şekilde 

seçilmesi beklenmektedir. Özellikle 21.YY’da bütün disiplinler ve çalışma ortamlarında etkili 

iletişim becerine sahip, işbirliği yapabilen, problem çözme becerileri gelişmiş ve yaratıcı 

düşünen bireylere ihtiyaç duyulduğundan, STEM alanlarını ve bu alanlarda çalışan kişileri 

yalnızca STEM disiplinlerinin gereklilikleri açısından ele almak, bu alanlardaki gelişmelerin sığ 

bir bakış açısıyla değerlendirilmesine, bu da, gelişmelerin hızının düşmesine neden 

olabilecektir. Bu düşüşün yaşanmasını engellemek ve STEM alanında çalışmak isteyen genç 

yetişkinlerin sayısını artırabilmek için, öğretim programlarında STEM ile yazılı ifade becerileri 

öğretiminin kaynaştırılmasının önemi alan yazında yer almaktadır. Bu doğrultuda planlanan 

çalışmada, özel bir ortaokulun 6. sınıf öğrencileri bir STEM projesi kapsamında kendi 

robotlarını geliştirmişlerdir. Süreç sonunda öğrencilerden geliştirdikleri bu robotu ikna edici ve 

açıklayıcı bir yazı ile pazarlamaları istenmiştir. Öğrenciler, bu yazıyı hazırlamadan önce yazı 

türüne ilişkin bilgilendirme yapılması planlanmıştır. Süreç sonunda, öğrencilerin hazırladıkları 

yazılar, yazı türü dikkate alınarak geliştirilmiş bir rubrik kullanılarak değerlendirilecektir. 

Öğrencilerin sürece ilişkin görüşleri odak grup görüşmeleri yapılarak incelenecektir. Yazma 

becerilerini kullanmaya ilişkin güveni gösteren yazma öz-yeterliği de ölçülerek sonuçları analiz 

edilecektir.  Çalışma sonuçlarının STEM ile yazma becerileri öğretiminin entegrasyonuna katkı 

sağlaması hedeflenmektedir. 

Anahtar Sözcükler:STEM, yazma, teknoloji, entegrasyon 

Selling My Robot: Integrating Writing into STEM Classes 

Abstract 

When a person is asked to imagine an engineer or mathematician who is considered to be in 

STEM (Science Technology Engineering Mathematics) disciplines, it would not be expected 

that this vision would be described as someone writing a composition or report with a pen in 

his hand.  Experts working in the STEM fields are often imagined when experimenting in the 
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laboratory, working on the field, or solving problems in front of a blackboard filled with 

numbers and formulas. However, it has been overlooked that STEM practitioners need words 

to express and interpret their findings, a test result, or an observation.  In act of writing, it 

would be assumed that thinking would get more lucid; so words, representing thoughts and 

knowledge, would be chosen to express their clear and precise meaning. In 21st century, 

individuals who are capable of having effective communication, collaboration, problem-

solving, and creative thinking skills are needed in all professions. Therefore, considering STEM 

fields and its professionals only in terms of current STEM requirements could be a little shallow 

and this may lead to decelerate STEM developments. In order to prevent this regress and to 

increase the number of young adults seeking to work in the STEM areas, the importance of 

integrating writing into STEM curriculum has been pointed out in the literature. Given that, in 

this study 6th grade students designed and developed their own robots in a STEM project. 

After completing the robots, students were asked to write a persuasive essay to sell their 

robots. Students will be taught about writing a persuasive essay before they start to write. 

Written product of the students will be assessed with a persuasive essay rubric. Focus group 

discussions will be used to gather the students' views on writing in a STEM project. The 

students’ confidence about their writing skills will be measured with writing self-efficacy scale, 

then results will be analyzed. The results of the study could contribute to the integration of 

writing into STEM classes for increasing success in both areas. 

Keywords: STEM, writing, technology, integration 
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Özet 

Günümüzde e-öğrenme ortamları, özellikle lisans ve lisansüstü seviyelerde gerçekleştirilen 

öğretim etkinliklerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu ortamlarda farklı araçlar ile kullanıcıların 

gezinim verileri kayıt altına alınmaktadır. Web ısı haritaları da; fare hareketi, tıklama, sayfa 

kaydırma veya göz hareketi verileri üzeriden kullanım yoğunluğu sunan grafiklerdir. Isı 

haritaları, farklı renk tonları ile ziyaretçilerin sitede yer alan içeriklerin hangi bölümlerini daha 

sık kullandıkları bilgisini sunabilmektedir. Bu tür araştırmalar kullanıcı alışkanlıklarını 

değiştirebileceği gibi tasarımcıların, ortamın daha etkili kullanımını sağlamak adına kullanıcı 

odaklı değişikliklere gitmelerini de kolaylaştırmaktadır. 5 hafta sürecek ve bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenimlerine devam eden 28 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilecek araştırmanın desenini durum çalışması oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında ısı haritaları yoluyla, bir e-öğrenme ortamının profil sayfasında yer alan oyun 

bileşenlerinin kullanım yoğunluğu görselleştirilecektir. Bu sayede hangi oyun bileşenlerinin 

öğrenciler tarafından daha sık kullanıldığı sonucuna ulaşmak hedeflenmektedir. Sonuçlar 

doğrultusunda oyun bileşenlerinin e-öğrenme ortamlarında kullanımı üzerine farklı önerilerin 

getirilmesi planlanmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Oyunlaştırma, oyun bileşenleri, ısı haritası 

An Examination of the Game Elements' Usage Through Heatmaps in a 

Gamified E-learning Environment 

Abstract 

Nowadays, e-learning environments are frequently used in teaching activities, especially at 

undergraduate and graduate levels. In these environments, the log data of the users is 

recorded with different tools. Web heat maps are graphs that provide intense use of mouse 

movement, clicks, page scrolling, or eye movement data. Heat maps, with different shades of 

color, can provide information about which parts of the content on the site are used more 

often. Such research can change user behaviors, and it also makes it easier for designers to 

navigate user-focused changes to make the environment more effective. The case study is the 

design of the research that will be carried out with the participation of 68 students who will 

continue their education at the faculty of education of a state university. The intensity of use 

of the game components in the profile page of an e-learning environment will be visualized 

through the heat maps in the context of the research. It is aimed at reaching the result of 
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which game components are used more frequently by the students. In the direction of the 

results, it is planned to introduce different suggestions on the use of game components in e-

learning environments.  

Keywords: Gamification, game elements, heatmap 
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Özet 

Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın amacı farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen 

adaylarının akıllı telefon bağımlılık durumlarının çeşitli değişkenlere göre değişkenlik gösterip 

göstermediğini incelemektir. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini, Kastamonu Eğitim 

Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 472 ve aynı fakültede pedagojik formasyon 

kursuna devam eden 142, toplam 614 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veri toplama aracı 

olarak “Kişisel Bilgi Formu” ile Şar, Ayas ve Horzum (2015) tarafından geliştirilen “Akıllı Telefon 

Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4 alt boyut ile toplam 30 maddeden oluşmaktadır ve 

Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0,934 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda 

öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf, günlük internet kullanım saati, yaş ve bölüm 

değişkenlerine göre akıllı telefon bağımlılık durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkiler bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Akıllı telefon bağımlılığı; öğretmen adayları 
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Özet 

Günümüzde öğrencilerin bilgiyi deneyerek ve keşfederek öğrenebilecekleri öğrenme 

ortamlarının yapılandırılmasında teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Ülkemizde öğretim programlarının geliştirilmesinde yapılandırmacı anlayışın benimsenmesine 

paralel olarak bireyin kendini her yönüyle geliştirip öğrenmelerini yaparak yaşayarak 

gerçekleştirmeleri sağlanmalıdır. Gerçek hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm üretmesi, 

problemlerle başa çıkabilmesi günümüz bireylerinde olması gereken özellikler olarak 

sayılmaktadır. Bu özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamları ve öğretme faaliyetlerin 

buna uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.  

Bu ortamların sağlanabilmesi için de öğretmen eğitiminin ilgili noktalarda revize edilmesi ve 

yeni kazanımların müfredata dahil edilmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğretmen adaylarının üç boyutlu tasarım ve robotik 

alanlarında eğitimleri gerçekleştirilmiş ve bu eğitimlerin öğretmen adayları üzerindeki 

kazanımları ölçülmüştür. Araştırmada ön-test son test kontrol grupsuz yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Deneysel çalışmaya başlamadan önce ve sonra öğrencilere Aksoy(2004) 

tarafından uyarlanan “ne kadar yaratıcısınız” ölçeği ve Şahin, Şahin ve Hepper(1993) 

tarafından geliştirilen “Problem çözme envanteri” uygulanmıştır. Hazırlanan programa göre 

toplam 10 haftada 2 saat olarak eğitim veriliştir.  

Sonuç olarak uygulanan hem 3 boyutlu tasarım hem de robotik programlama programı alan 

öğrencilerin yaratıcılık puan ortalamaları ve problem çözme beceri algıları üzerinde olumlu 

etkiye sahip olduğu bir diğer ifade ile problem çözme beceri alglarını ve yaratıcılık düzeylerini 

artırdığı görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: 3D, robotik, programlama, ardunio, thinkercad 
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Özet 

Düşünen ve düşündüklerini ya da oluşturduklarını ifade edebilen bireylerin sayısının artması 

ülkelerin gelişim göstergeleri arasındadır. Günümüzde sadece bilgiye erişimden ziyade 

güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilen bireylerin arandığı dikkat çekicidir. Bu beklenen 

entellektüel gelişimlerin dayandığı bireysel yatırımlar “okuma” işlevinden geçmektedir. 

Toplumların okuma becerilerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle pozitif ilişki içerisinde 

olması, “okuma”nın bir toplum sorunsalı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda okuma 

etkinliklerinin desteklenip, takibinin yapılması gerekmektedir. Okuma sürecinin takibi, 

elektronik ya da basılı ortamlardan gerçekleştirilebilir. Bu sürecin takibi; ilgi alanları, yazar 

kategorileri, yerli-yabancı yazar çeşitliliği, kitapların zorluk düzeyleri ve kitapların çokluğu gibi 

durumlardan dolayı zorlaşmaktadır. Bu nedenle okuma etkinliklerinin takibi elektronik 

ortamlarda yapılmalıdır. Bu alanyazın taraması çalışmasında, Türkiye ve dünyadaki kitap 

okuma etkinliklerine yönelik çevrimiçi takip, değerlendirme ve tavsiye sistemleri 

karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda Accelerated Reader, Degrees of Reading Power, Scholastic 

Reading Inventory, Pearson Work Sampling Online, Developmental Reading Assessment ve 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelenmiştir. Bu sistemlerin karşılaştırılmasının teknoloji üreticilerine, 

araştırmacılara ve politika geliştiricilerine bazı çıkarımlar sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: kitap okumanın çevrimiçi takip sistemleri, kitap okumanın çevrimiçi 

değerlendirme sistemleri, kitap okumanın çevrimiçi tavsiye sistemleri 

Comparison of Online Monitoring, Evaluation and Recommendation Systems 

for Book Reading Activities 

Abstract 

Increasing number of individuals who can think and create or express what they think is one 

of the development indicators of countries. It is noteworthy that nowadays there is more 

demand for individuals who reach reliable and accurate information than individuals who just 

access information. The individual investments on which these anticipated intellectual 

developments are based are in the "reading" function. “Reading" is a community problem 

because the reading skills of societies are positively correlated with the development levels of 

the countries. In this context, the reading activities must be supported and monitored. 

                                                           
2 Bu çalışma, 114K977 nolu TÜBİTAK projesi ürünüdür. 
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Monitoring the reading process can be carried out in electronic or printed media. Monitoring 

this process becomes more difficult due to the areas of interest, author categories, diversity 

of domestic and foreign authors, difficulty levels of books, and the multitude of books. 

Therefore, monitoring the reading process should be carried out in in electronic 

environments. In this literature review study; online monitoring, evaluation and 

recommendation systems for book reading activities in Turkey and in the world are compared. 

In this context, Accelerated Reader, Degrees of Reading Power, Scholastic Reading Inventory, 

Pearson Work Sampling Online, Developmental Reading Assessment and Educational 

Informatics Network are examined.  It is expected that comparison of these systems provides 

some implications for technology producers, researchers and policy makers.   

Keywords: Online monitoring systems for book reading, online evaluating systems for book 

reading, online recommendation systems for book reading 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı İngilizce senaryoya sahip bilgisayar oyunlarının öğrencilerin İngilizce 

kelime dağarcıklarına etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-

öğretim yılında, Amasya Üniversitesi bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği 3.sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Ön test-Son test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre 

yürütülen araştırmada 33 öğrenciden 16’sı deney 17’si kontrol grubuna yansız olarak 

seçilmiştir. Uygulama sürecinde kullanılmak için oyuncuların seçimlerine göre şekillenen 

senaryosu olan bir dijital video oyunu 3 hafta boyunca deney grubuna oynatılmıştır. Kontrol 

grubuna ise oyunun oynanış videosu alt yazılı olarak izletilmiştir. Deney grubuna oyuna 

başlamadan kontrol grubuna ise oynanış videosunu izlemeden önce İngilizce başarı testi ve 

İngilizce dil öğreniminde motivasyon ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma 

sonucunda her iki grubun da başarı testi puanlarında bir artış saptanmış fakat istatistiksel 

olarak bu fark anlamlı bulunmamıştır. Aynı şekilde, uygulanan Dijital oyun bağımlılığı ölçeğine 

göre deney grubunun oyunlara karşı öz güvenleri artarken, kontrol grubunun öz güvenlerinin 

azaldığı görülmüştür fakat bu farklılıklar da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Sonraki 

çalışmalarda daha geniş kapsamlı öğrenci grubuna ve daha uzun süreli olarak uygulanması 

önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Oyun, ingilizce senaryo, dijital oyun 
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Öğretim Materyali Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması 

Esra BARUT 

esrabarut@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Özcan Özgür DURSUN 

oodursun@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Motivasyon; bir amaç doğrultusunda bireylerin harekete geçmelerini ve çaba göstemelerini 

sağlayan arzu veya istek olarak adlandırılmaktadır (Koçel, 2010). Öğrenmede önemli bir 

belirleyici konumunda olan motivasyon, içsel ve dışsal bazı unsurlar tarafından 

tetiklenebilmektedir. Özellikle günümüzde bilişim teknolojilerine dayalı öğrenme 

etkinliklerinin giderek artan bir ivme kazandığı görülmektedir. Söz konusu bireysel öğrenme 

etkinliklerinde işe koşulan öğretim materyallerinin motivasyonel unsurları da araştırmaya 

değer görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde tek uygulamaya dayalı materyallerin 

motivasyonel etkilerinin belirlenmesine yönelik herhangi bir ölçme aracının bulunmadığı 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda ilgili araştırmayla tek uygulamaya dayalı materyallere yönelik 

motivasyonun belirlenmesi için bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda motivasyon kuramları ve alanyazındaki motivasyon odaklı ölçek geliştirme ve 

uyarlama çalışmaları incelenmiş ve 20 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. 20 maddeden 

oluşan taslak ölçek maddeleri sekiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alan uzmanı, iki 

Ölçme ve Değerlendirme uzmanı ve iki Türkçe uzmanına sunularak uzman görüşü alınmıştır. 

Uzman görüşleri doğrultusunda benzer maddeler formadan çıkarılarak veri toplama aracı 14 

maddeye indirgenmiş ve “Hiç Katılmıyorum”dan “Tamamen Katılıyorum”a doğru giden beşli 

likert bir forma dönüştürülmüştür. Formun geçerlik güvenirlik çalışmaları kapsamında ilk 

aşamada çevrimiçi ortamda 1294 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Ön şartlar sağlanarak 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapmak üzere veri ikiye 

bölünmüştür. Analiz sonucunda 14 maddenin tek faktör altında toplandığı ve varyansın 

%61,58’inin açıklandığı ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı ise 0,96 olduğu görülmüştür. 

İkiye ayrılan verinin diğer yarısı ile DFA yapılmış ve ölçek yapısı doğrulanmıştır (χ2/sd=4,49, 

SRMR=0,04, CFI=0,96, RMSEA=0,077, NFI=0,95, GFI=0,92 ve AGFI=0,88). Ölçeğin madde 

toplam korelasyonlarının 0,63 ile 0,81 arasında değiştiği ve  tüm maddelerin aynı amaca 

hizmet ettiği belirlenmiştir. Ölçek geliştirme analizleri sonucunda tek uygulamaya dayalı 

materyallere yönelik motivasyonun belirlenmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

alanyazında kazandırılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik, motivasyon, materyal 

motivasyonu 

The Motivational Scale for Instructional Material: A Study for Validity and 

Reliability 

Abstract 
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Motivation is called as desire or ambition, which enables individuals to move into action and 

strive for a goal (Koçel, 2010). Motivation, which is an crucial determinant for learning, can be 

triggered by some internal and external factors. It seems that learning activities based on 

information technologies have gained momentum, nowadays in particularly. It is worth to 

investigate the motivational elements of the teaching materials used in the individual learning 

activities. When the literature is examined, it has been determined that there is not any 

measurement tool for motivational effects of single application-based materials. Accordingly, 

it was aimed to develop a measurement tool to determine the motivation for the single 

application-based materials. In accordance with this purpose, theories of motivation an 

motivational-oriented scale development and adaptation studies have been examined and a 

total of 20-item pool was established. The eight specialist from Computer Education and 

Instructional Technologies, two specialist from Measurement and Evaluation and two 

specialist from Turkish Language opinions were obtained on the draft scale items that 

consisted of 20 items. In the opinion of experts, similar items were removed from the form 

and the data collection tool was reduced to 14 items and converted into a five-point Likert 

form going from “I never Disagree” to “I Totally Agree”. The form was applied to 1294 

undergraduate as online, in contect of validity and reliability studies of the form. By provided 

prerequisites, the data was divided into two to perform the Exploratory Factor Analysis (EFA) 

and Confirmatory Factor Analysis (CFA). As a result of the analysis, it is seen that a total of 14 

items were collected under one factor and 61.58% of the variance was explained and in 

addition Chronbach’s Alpha reliability coefficient was calculated as 0.96. The CFA was 

performed with the other half of the divided data and current scale structure was verified 

(χ2/sd=4.49, SRMR=0.04, CFI=0.96, RMSEA=0.077, NFI=0.95, GFI=0.92 ve AGFI=0.88). It was 

determined that item total correlations of the scale change between 0.63 and 0.81, moreover 

each item serves the same purpose. In the result of the scale development procedure, a valid 

and reliable measurement tool has been gained in the literature in order to determine the 

motivation for single application-based materials. 

Keywords: Scale development, reliability and validity, motivation, motivation of material 
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Özet 

Bu araştırma, bireylerin en yaygın kullandıkları mobil teknolojinin akıllı telefonlar olduğu 

düşüncesinden hareketle öğretmen adaylarının akıllı telefon kullanım tercihleri ve sıklıkları ile 

mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşlukları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlamaktadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu öğretmen adayları oluşturacaktır. Araştırmada nicel araştırma 

yaklaşımı benimsenmiş olup; ilişkisel tarama modeli kullanılacaktır. Araştırmada öğretmen 

adaylarının mobil teknoloji kullanım tercihlerine ilişkin veriler araştırmacılar tarafından 

geliştirilecek olan anket aracılığı ile toplanırken; mobil öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluklarına ilişkin verileri Şahin, Solmaz ve Kukul tarafından (2017) Türk diline 

uyarlanan Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği kullanılarak toplanacaktır. Mobil 

Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği, 17 maddeden ve 3 alt boyuttan (Öz-yeterlilik, 

İyimserlik, Kendi kendine öğrenme) oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel 

istatistiklerin yanı sıra regresyon analizinden yararlanılması planlanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Mobil öğrenme, hazırbulunuşluk, mobil teknoloji kullanımı 
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Özet 

Öğrenilmiş çaresizlik, bireylerin davranışlarının sonuç üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığını öğrenmesi ile birlikte benzer durumlarda gereken davranışı sergileme çabasından 

vazgeçme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Problem çözme ise, bireylerin amaçlarına 

ulaşmalarında karşılaşacakları güçlükleri aşmaya yönelik bilişsel ve duyuşsal boyutları olan bir 

dizi çabayı içeren bir süreç olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, bireylerin deneyimleriyle 

geliştirdikleri öğrenilmiş çaresizlikleri problem çözme becerilerine ilişkin algılarını olumsuz 

yönde etkilemekte ve süreç başarmak için gereken çabayı göstermemeleri ile 

sonuçlanmaktadır. Bu da bireylerin başarmak için uygun koşullar ve becerilere sahip olduğu 

durumlarda bile başarısız olmalarına neden olmaktadır. Bir başka deyişle, bireylerin sahip 

olduğu öğrenilmiş çaresizliğe özgü olumsuz açıklama biçimi problem çözme becerilerine ilişkin 

algılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı, üniversite 

öğrencilerinin öğrenilmiş çaresizlikleri, cinsiyetleri, sınıf düzeyleri ve akademik başarılarının 

problem çözme becerilerine ilişkin algılarını yordama düzeyinin incelenmesidir. Bu amaçla, 

çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Doğu Anadolu Bölgesindeki 

bir devlet üniversitesinde Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü’nde ve Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören toplam 

204 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak; Aydın (1988) tarafından geliştirilen 

“Öğrenilmiş Çaresizliğe Özgü Açıklama Biçimi Ölçeği” ve Armour-Thomas ve Haynes (1988) 

tarafından geliştirilen; Masal, Takunyacı ve Ağaç (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 

“Problem Çözmeye Yönelik Öğrenci Düşünceleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde; öğrencilerin problem çözme becerileri ile öğrenilmiş 

çaresizlikleri arasında negatif yönde (r= -0.37, p<0.01), akademik başarıları arasında ise pozitif 

yönde (r= 0.27, p<0.01) anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca akademik başarı, cinsiyet, 

sınıf düzeyi ve öğrenilmiş çaresizliğin problem çözmeye yönelik algının anlamlı yordayıcıları 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (R= 0.55, R2 =0.30, p<.01). Başka bir ifade ile problem çözmeye 

yönelik algıdaki varyansın %30’u akademik başarı, cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenilmiş çaresizlik 

değişkenleri ile açıklanmaktadır. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin daha yüksek düzeyde 

problem çözme algısına sahip olmaları amacıyla öğrenilmiş çaresizlik düzeylerinin 

azaltılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesinin önemli olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Problem çözme, öğrenilmiş çaresizlik, akademik başarı 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Investigation of the Relationship between Learned Helplessness and  

Problem Solving Skills of University Students 

Abstract 

Learned helplessness is defined as the tendency of individuals to abandon their efforts to 

exhibit the necessary behavior in similar situations, learning that their behavior has no effect 

on outcome. Problem solving is expressed as a process involving a series of efforts with 

cognitive and affective dimensions to overcome the difficulties that individuals will face in 

reaching their goals. In this respect, learned helplessness developed by individuals with their 

experiences, affects the perceptions of problem solving skills in the negative direction and the 

process results in their failure to show the necessary effort to achieve. This causes individuals 

to fail even when they have the appropriate conditions and skills to achieve. In other words, 

the form of negative explanations specific to helplessness learned by the individual also affects 

perceptions of problem solving skills in the negative. The main aim of this study is to examine 

the level of predicted perceptions of problem-solving skills of university students' learned 

helplessness, gender, class levels, and academic achievement. For this purpose, a relational 

survey method was used in the study. The study group constitutes a total of 204 students 

studying in the Department of Computer Education and Instructional Technology in the 

Faculty of Education and the Department of Software Engineering in the Faculty of Technology 

at a state university in Eastern Anatolia. As data collection tools; the "Learned Helplessness 

Attributional Style Questionnaire” and the “Student Opinions on Problem Solving Skills” 

instrument, developed by Armour-Thomas ve Hoynes (1988) and translated into Turkish by 

Masal, Takunyacı and Ağaç (2013) were used. In the analysis of the data, Pearson Product-

Moment Correlation analysis and multiple linear regression analysis were used. In terms of 

findings, it was found that there is a significant correlation between students’ problem-solving 

skills and learned helplessness in the negative direction (r = -0.37, p <0.01) and academic 

achievement in the positive direction (r = 0.27, p <0.01). In addition, academic success, gender, 

class level, and learned helplessness were found to be significant predictors of problem-

solving (R = 0.55, R2 = 0.30, p <.01). In other words, 30% of the variance in the perception of 

problem-solving is explained by the variables of academic achievement, gender, class level, 

and learned helplessness. As a result, it can be said that it is important to carry out 

interventions to reduce the level of learned helplessness for university students to have a 

higher level of problem-solving perception. 

Keywords: Problem-solving, learned helplessness, academic achievement 
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Abstract 

Instructional design can be defined as a process of improvement in instruction or design of 

new instructional environments in a systematic and complex way. Today, learning is not 

treated as an individual activity but interactive process including the components of the 

learner’s environment like instruments, teachers, rules and other learners (Winn, 2002). 

Mihlaca and Miclea (2007) claims that learning depends on the activities of learners in the 

learning environment instead of the information presented. In this sense, it was seen that 

activity theory has been accepted as an approach used for design of complex, and 

interdisciplinary learning environments by different researches. The aim of this research is to 

understand whether activity theory can be used to catch the dynamics of learning 

environment and unite them for an efficient learning environment in terms of learner and 

instructor’s roles. 

ADDIE was considered as the reference point against activity theory in this research. A case 

based research design was utilized and 68 novice instructional designers were participated. 

Participant divided into groups to work in collaboration. After the division, 10 groups designed 

instructions via with ADDIE whilst other 10 groups designed via activity theory. The groups 

were given sixty minutes to implement their designed instructions. Report templates created 

based on the principles of ADDIE and activity theory were used as data collection instrument 

in addition to observation forms developed according these reports. Then, content analysis 

was conducted on the group reports and observations.  

Results of the study demonstrated that diversity of learner roles is wider in activity theory 

groups than ADDIE groups. In ADDIE based instructional activities, learners generally 

participated as listeners while they were more active in activity theory groups. In terms of 

teacher roles, we saw that those roles were mostly instruction oriented in ADDIE while they 

were both instruction and guidance oriented in activity theory groups. 

Keywords: Activity theory, addie, instructional design 
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Özet 

Bu araştırma kapsamında öğretmen adaylarının akran öğretimi yöntemine yönelik 

memnuniyet düzeylerinin öğrenme yaklaşımlarına ve bireysel yenilikçilik özelliklerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma, Türkiye’deki bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programında 

öğrenimlerine devam eden ve istatistik ve olasılık dersini alan 46, üçüncü sınıf öğrencisinden 

toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında Yılmaz 

ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ders çalışma yaklaşımı ölçeği, Kılıçer ve 

Odabaşı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bireysel yenilikçilik ölçeği ve öğrencilerin akran 

öğretimine yönelik memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yazarlar tarafından geliştirilen görüş 

formu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve yenilikçilik 

özelliklerinin belirlenmesinde betimsel istatistiklerden faydalanılmışken, akran öğretimi 

yöntemine yönelik memnuniyet düzeylerinin, öğrenme yaklaşımlarına ve yenilikçilik 

özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise Fisher’in 

kesinlik testi kullanılmıştır. Araştırmanın öğrenme yaklaşımına yönelik bulguları 46 öğretmen 

adayından 33’ünün derin yaklaşıma, 13’ünün ise yüzeysel yaklaşıma sahip olduğunu 

göstermiştir. Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik ölçeğinden aldıkları puanlara ait 

betimsel istatistiklere bakıldığında ise; alınan puanların ortalamasının 64.43 ve standart 

sapmasının 7.85 olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının puanlarının yenilikçilik 

kategorilerine göre dağılımları incelendiğinde ise; 2’sinin yenilikçi, 8’inin öncü, 32’sinin 

sorgulayıcı, 3’ünün kuşkucu ve 1’inin gelenekçi oldukları belirlenmiştir. Son olarak, öğretmen 

adaylarının akran öğretimi yöntemine yönelik memnuniyet düzeylerinin öğrenme 

yaklaşımlarına ve bireysel yenilikçilik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Öğrenme yaklaşımı, bireysel yenilikçilik, akran öğretimi, öğretmen adayı 

The Effects of Preservice Teachers’ Learning Approaches and Individual 

Innovativeness Characteristics on their Satisfaction towards Peer Instruction  

Abstract 

The purpose of this study was to determine if preservice middle school mathematics teachers’ 

(PSTs) satisfaction levels towards peer instruction (PI) method showed a meaningful 

difference according to their learning approaches and individual innovativeness 
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characteristics. The data collected from third-year PSTs, who were enrolled at the 

mathematics education program of a state university in Turkey. The study was conducted in a 

statistics and probability course with 46 PSTs, who answered all of the questions in the data 

collection tools. In the study, study process questionnaire, adapted to Turkish by Yilmaz and 

Orhan (2011), individual innovation scale, adapted to Turkish by Kılıçer and Odabaşı (2010), 

and student opinion form developed by the authors were used to collect data. Descriptive 

statistics were used in determining the PSTs’ learning approaches and characteristics 

innovativeness, and Fisher's Exact Test was used to determine the relationship between the 

PSTs’ satisfaction levels towards the PI method and their learning approaches and innovation 

characteristics. The findings showed that while 33 of the 46 PSTs had a deep learning 

approach, 13 had a surface learning approach. According to the descriptive analysis, the PSTs’ 

average individual innovation scores was 64.43 and the standard deviation was 7.85. The PSTs’ 

distributions according to the innovation categories were determined as follows: Two of them 

were innovators, eight of them were early adopters, 32 of them were early majorities, three 

of them were late majorities, and one of them was laggards. Finally, the analysis showed that 

the PSTs’ satisfaction levels towards the PI method did not significantly differ according to 

their learning approaches and characteristics of innovation.  

Keywords: Learning approach, individual innovativeness, peer instruction, preservice 

teacher 
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sen_nihal@yahoo.com 

Özet 

Günümüzde tükenmişlik birçok meslek dalı ve uzmanlık alanı için önemli bir problemdir. 

Bununla birlikte alanyazında özellikle insanlarla yüz yüze olmayı gerektiren meslek gruplarında 

çalışanların mesleki tükenmişlik yaşamaları daha olası olduğu belirtilmiştir. Bu noktadan 

hareketle insanlarla ilişkilerin yoğun olduğu öğretmenlik mesleğinde tükenmişlik yaşama 

eğiliminin yüksek olacağı düşünülmektedir. Öte yandan öğretmenler teknolojiyle etkileşimin 

artması ve okulların teknoloji ile zenginleştirilmesiyle teknolojinin yoğun olduğu ortamlarda 

çalışmaktadır. Alanyazında bu şekilde teknoloji ve bilginin yoğun olduğu ortamlarda çalışan 

bireylerde siber aylaklık davranışlarının ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu iki değişkenin ilişkili 

olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim alanyazında bu değişkenlerin ilişkisi farklı meslek 

gruplarında araştırılsa da öğretmenlik mesleğine yönelik bu değişkenleri ele alan bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bu çalışma alanyazındaki bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. 

Belirtilen gerekçelere dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada amaç öğretmenlerin 

mesleki tükenmişliklerini ve siber aylaklık davranışlarını belirlemek ve bu değişkenler 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri nedir? 

2. Öğretmenlerin siber aylaklık davranışları nasıldır? 

3. Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri ile siber aylaklık davranışları arasındaki ilişki 

nasıldır? 

Mevcut çalışma betimsel tarama yöntemi ile desenlenmiştir. Katılımcıların siber aylaklık 

alışkanlıklarını ve tükenmişliklerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu ve 2 ayrı ölçek 

uygulanmıştır.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda 2017-2018 güz döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ana 

sınıfı, ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 192 öğretmen ile uygulama yapılmıştır. 

Katılımcıların %69.3’ü kadın, %30.7’si erkektir. Katılımcıların yaklaşık yarısı 31-40 yaş aralığında 

ve mesleki kıdemi 1-5 yıldır. Öğretmenlerin %40.1’i ilkokulda görev yapmaktadır. 

Veriler çevrim-içi bir anket ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen nicel verilerin analizinde 

aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi ise 

SPSS programı ile yapılmıştır.  
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Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin orta düzeyde siber 

aylaklık davranışlarının ise yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Tükenmişlik ile siber aylaklık 

arasında ise pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (r=.319, p<.05). Bu iki 

değişken arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin mesleki tükenmişlik ile siber aylaklık davranışlarının ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu iki değişkenin birbirini nasıl ve hangi yönlerden etkilediğinin derinlemesine 

incelenmesi için nitel araştırmalar yapılması önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmenler, siber aylaklık, mesleki tükenmişlik 
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Yetişkin Eğitiminde Yeni Teknolojilerin Kullanımı 

Aykut DURAK 

aykdur78@gmail.com, MEB 

Hüseyin KAYGIN 

 hkaygin@bartin.edu.tr, Bartın Üniversitesi 

Özet 

Bilişim teknolojilerindeki gelişimler politika, eğitim, ekonomi, etkileşim gibi pek çok alanda 

toplumu etkilemekte, ülkeleri geleneksel bakış açılarının dışında, yeni yöntemler bulmaya 

mecbur bırakmaktadır. Bu durum bilgi toplumunda bireylerin gelişiminin sürekliliğinin 

sağlanmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte teknoloji alanında yaşanan değişimler, bilgi 

toplumunda yaşayacak bireylerin teknolojiden etkin bir şekilde faydalanabilmesi için teknoloji 

yeterliliklerini etkilemekte ve genişletmektedir. Dolayısıyla teknoloji kullanımına dair 

niteliklerin geliştirilmesi 7’den 70’e toplumun tüm yaş düzeyleri için hayati öneme sahiptir. Bu 

nedenle eğitimin hayat boyu süren dinamik yapısının teknoloji ile desteklenmesi zorunluluk 

haline gelmiştir. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme durumlarına yönelik alanyazında sınırlı 

sayıda çalışma olmakla birlikte uluslararası normda değerlendirmeler yapan ve Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen Uluslararası Yetişkin Becerilerinin 

Ölçülmesi Programı’nın (PIAAC- Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies) sonuçlarının incelenmesi önemlidir. Türkiye’de 1 Nisan 2014 ile 31 Mart 2015 

tarihleri arasında 16-65 yaş aralığında 5227 yetişkin ile yapılan tarama çalışması Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) (2016) tarafından yayınlanmıştır. Yetişkin Becerileri 

Araştırması Türkiye raporuna göre Türkiye’deki yetişkinler, diğer OECD ülkelerine göre sözel 

beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri alanında 

ortalamanın altındadır. Türkiye’de eğitim düzeyi ile yeterlilikler arasındaki ilişki diğer ülkelere 

göre düşük, cinsiyete göre farklılıklar diğer ülkelere kıyasla en yüksektir. Türkiye’de beceri 

yeterlilikleri ve eğitim düzeyinin iş gücüne katılım durumu ile bağlantısı bulunmamaktadır. Söz 

konusu durumlardan hareketle bu çalışmada amaç hayat boyu eğitimde yeni teknolojilerin 

kullanımıyla ilgili bir alanyazın taraması yapmak ve eğitimcilere çeşitli öneriler sunmaktır. 

Ulusal düzeyde hayat boyu öğrenme bağlamında yeni teknolojilerin kullanımına yönelik 

yapılan çalışmalar genellikle öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yöneliktir. Bu çalışmalar 

genellikle mevcut durumu belirlemeye ve değişkenler arası ilişkileri ortaya çıkarmaya 

yöneliktir. Uluslararası alanyazında da benzer sınırlılık dikkat çekmektedir. Bu çalışmalarda 

yetişkinlerle yapılan çalışmalarda yetişkin okuryazarlığına ve dijital becerilerin geliştirilmesine 

yönelik araştırmalar konusunda yetersiz kalındığı söylenebilir. Öte yandan yapılan 

çalışmalarda uygulamaya yönelik ve tasarım tabanlı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Hayat boyu öğrenme, hayat boyu öğrenmede yeni teknolojiler, yetişkin 

eğitimi 
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TAO Bilgisayar Destekli Sınav Platformunda Öğretmen Adaylarının Bilişsel 

Yüklerinin Ölçülmesi ve Bilgisayar Destekli Sınavlara Yönelik Görüşlerinin 

Alınması 

Mehmet Mevlüt ODACI 

mehmetmevlutodaci@gmail.com, Mersin Üniversitesi 

Erman UZUN 

ermanuzun@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi 

Özet  

Eğitim alanında gerek öğretim amaçlı gerekse ölçme ve değerlendirme amaçlı olarak teknoloji 

aktif olarak kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirme alanında web ortamında html tabanlı 

sınavların yanı sıra test amaçlı üretilmiş yazılımlar kullanılarak da sınavlar yapılmaktadır. Bu 

yazılımlardan bir tanesi PHP tabanlı TAO açık kaynak kodlu test yazılımıdır. Bu çalışmanın amacı 

da bilgisayar destekli sınavların öğrencilere bilişsel yük oluşturup oluşturmadığını ortaya 

çıkarmaktır. Bu araştırma kapsamında kağıt üzerinde yapılan sınavlar bilgisayar ortamına 

taşınarak katılımcılara uygulanmıştır. Bilgisayar destekli sınav yapmak için TAO sınav platformu 

kullanılmıştır. Mersin Üniversitesinde öğrenim gören 48 tane öğretmen adayı çalışmanın 

katılımcı grubunu oluşturmaktadır. Sınavın sonunda katılımcılardan veri toplamak için Paas ile 

Van Merrienboer (1993)  tarafından geliştirilen ve Kılıç ve Karadeniz (2004) tarafından 

Türkçeye uyarlama çalışması yapılan 9'lu derecelendirme ölçeği (Subjective Rating Scale) 

kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .78 ve Spearman Brown iki yan test 

korelasyonu .79 olarak hesaplanmıştır(Kılıç & Karadeniz, 2004). Bunun yanında sınava katılan 

gönüllü 5 öğrenciden görüşme yoluyla nitel veri toplanmıştır. Görüşme soruları araştırmacı 

tarafından oluşturulmuştur ve iki uzmandan görüş alınmıştır. Görüşmelerde katılımcılara 

bilgisayar ortamında sınav deneyimleri sorulmuş ve kağıt üstünde yapılan sınavlara göre 

değerlendirmeleri istenmiştir. Bu görüşme ve derecelendirme ölçeği sonuçlarına göre 

katılımcıların çevrimiçi sınav ortamına yönelik algılarının olumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca 

görüşmelerin sonucunda da katılımcılar bilişsel yükün azaltılmasına yönelik olarak önerilerde 

bulunmuşlardır. 

Anahtar sözcükler: Bilişsel yük, TAO, bilgisayar destekli sınav ortamı 

Measurement of Cognitive Loads of Teacher Candidates in TAO Computer 

Aided Examination Platform and Obtaining Opinions Toward Computer 

Assisted Exams 

Abstract 

Technology is actively used in the field of education both for teaching and measurement and 

evaluation purposes. In the field of measurement and evaluation, examinations are also made 

on the web using html based exams as well as software produced for testing purposes. One 

of these is PHP based TAO open source testing software. The purpose of this study is to find 

out whether the computer-assisted examinations reduce the participants' cognitive load or 

not. In the scope of this research, exams made on paper were carried to computer and applied 
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to participant. The TAO exam platform was used to make computer-assisted exams. 48 pre-

service teacher at Mersin University constitutes the participant group. At the end of the exam, 

9-point Subjective Rating Scale developed by Paas and Van Merrienboer (1993) was used to 

collect data from the participants. This scale was adapted to Turkish by Kılıç and Karadeniz 

(2004). Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the scale was .78 and Spearman 

Brown was calculated two side test correlation as .79 (Kılıç & Karadeniz, 2004). In addition, 

qualitative data were gathered through interviews with 5 volunteer students participating the 

test. Interview questions were created by the researcher and reviewed by two field experts. 

Participants in the interviews were asked about the exam experiences in the computer-

assisted environment and were asked to evaluate according to the exams on paper. According 

to the results of this interview and rating scale, participants' perceptions towards the online 

examination environment were found to be positive. Moreover, as a result of the interviews, 

the participants made suggestions for reducing the cognitive load. 

Keywords: Cognitive load, TAO, computer-assisted test environment 
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Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışlarının Nomofobik Davranışlara 

Etkisi 

Mehmet KURT 

mkurt@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi 

Özet 

Mobil teknolojiler, günümüzde bireylerin her zaman ve her yerde kolay ulaşılabilir ve her an 

yanlarında bulundurabildikleri bir iletişim aracı olması nedeniyle gündelik yaşamda daha 

yaygın ve aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Akıllı telefonların kullanımıyla daha çok 

artış gösteren bağımlılık ve hayattan kopma davranışları da gün yüzüne çıkmaktadır. Son 

yıllarda çağımızın yeni vebası olarak adlandırılan nomofobi; iletişim kopukluğu, internete 

girememe korkusu yaşayan ya da uzak kalan kişilerin yaşadıkları fobi olarak tanımlanmaktadır. 

Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyen ve kişiyi bağımlı kılan nomofobi, özellikle öğrencilerin 

okul yaşantılarına ve akademik başarılarına da etki edebilmektedir. Bu çalışma farklı 

branşlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının akıllı cep telefonlarına yönelik siber aylaklık 

davranışları ile nomofobi yaygınlığını ve aralarında olan ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında, 

Ankara ilinde bir devlet üniversitesine devam eden 475 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak Yildirim ve Correia (2015) tarafından geliştirilen NMP-Q adıyla anılan 

nomofobi ölçeği ile araştırmacılar tarafından revize edilen Siber Aylaklık Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçeklerde yer alan maddeler likert tipi derecelemeli toplam 45 önermeden oluşmaktadır. 

Öğretmen adaylarının gösterdikleri siber aylaklık davranışları ile nomofobi arasında olan ilişkiyi 

ortaya koymak için cinsiyet, yaş, branş, akıllı telefona sahip olma durumları, kullanma süreleri 

ve mobil internet kullanma durumlarına göre nomofobi yaygınlığı ve siber aylaklık 

davranışlarının farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için bağımsız gruplar için t-Testi, One-

Way ANOVA, MANOVA, Korelasyon, Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; cinsiyet, akıllı cep telefonu 

kullanma süreleri ve mobil internet kullanma becerilerine göre nomofobi ve siber aylaklık 

davranışlarında anlamlı farklılık gözlenirken branşa göre anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Akıllı 

cep telefonu kullanma becerisi ve kullanma süresi siber aylaklık ve nomofobi üzerinde ortak 

bir etkisi bulunmuştur. Siber aylaklık ile nomofobi davranışları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Nomofobi, akıllı telefonlar, siber aylaklık, mobil teknolojiler 

The Effects of Preservice Teachers’ Cyberloafing Behaviors on Nomophobic 

Behavior 

Abstract 

Today, mobile technologies are being used more and more in everyday life because it is a 

communication tool that can be easily accessed and is available anytime and anywhere. 

Addiction and dullness behaviors are increasing more and more with the use of smartphones. 

In recent years nomophobia, or communication phobia, is defined as phobia in which people 

who live or are afraid of being unable to enter the internet. Nomphobia, which negatively 
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affects the quality of life of the person can also affect students' school life and academic 

achievement. This study was conducted to determine the prevalence of nomophobia and the 

relationship among the preservice teachers who were taught in different fields by their cyber 

ailment behaviors towards smart mobile phones. The study group of the research conducted 

by the survey model constituted 475 preservice teachers who attended a state university in 

Ankara in the academic year of 2015-2016. Nomphobia scale, which is known as NMP-Q 

developed by Yildirim and Correia (2015), and Ciber Bait Scale, revised by researchers, were 

used as data collection tools. The items in the scales were composed of 45 likert type items. 

In order to determine the relationship between the cyberloafing and the nomophobia 

behaviors of preservice teachers based on gender, age, branch, availability of smartphone, 

duration of use and mobile internet use, nomophobia and cyberloafing scores were analyzed 

using t- One-Way ANOVA, MANOVA, Correlation, Kruskal-Wallis H test and Mann-Whitney U 

tests were used. Based on the findings; gender, duration of smartphone usage, and mobile 

internet use skills, there was no significant difference in terms of nomophobia and 

cyberloafing behaviors. The ability to use an smart mobile phone and the duration of use have 

a common effect on cyberloafing and nomophobia. There was a significant relationship 

between cyberloafing and nomophobia behaviors. 

Keywords: Nomophobia, smartphones, cyberloafing, mobile technologies 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Okul İklimi ve Akran Grubu Rollerinin 

İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi 

Mehmet KURT 

mkurt@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi 

Özet 

İnternet bağımlılığı son yıllarda büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar, 

internet bağımlılığının fiziksel sağlık zorlukları, akademik başarısızlıklar, duygusal ve 

davranışsal sorunlar da dahil olmak üzere dünyada yaygınlaştığını göstermektedir. İnternet 

bağımlılığını önleme ve müdahale çabalarını etkinleştirmek için risk faktörleriyle ilgili 

mekanizmaların dikkatle incelemesi gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversite 

öğrencilerinin algıladıkları okul iklimi ve akran grupları rollerinin internet bağımlılığı üzerinde 

etkisini incelemektir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, 2016-

2017 öğretim yılı bahar döneminde, Ankara ilinde bir devlet üniversitesine devam eden 138 

kadın, 110 erkek olmak üzere 248 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş 

ortalaması 21.31 yaş aralığı ise 18 yaş ile 33 yaş arasında değişmektedir. Veri toplama aracı 

olarak Li ve Zhou (2016) tarafından uyarlanan ölçekler kullanılmıştır. Veri toplama aracı iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgilere yönelik sorulardan oluşurken ikinci 

bölümde ise internet bağımlılığı ölçeği (10 önerme), sapkın akran grubu rolleri ölçeği (8 

önerme) ve algılanan okul iklimi (7 önerme) olmak üzere 25 önermeden oluşmaktadır. Yapılan 

güvenirlik çalışmasında internet bağımlılığı α = .85, sapkın akran grubu rolleri ölçeği α = .83 ve 

algılanan okul iklimi ölçeği α = .78 olarak bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesinde demografik 

veriler için betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. İnternet bağımlılığına ilişkin algılarının 

farklı değişkenlere göre karşılaştırılmasında t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Mann-

Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi, faktör analizi ve korelasyon tekniği kullanılarak test 

edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda; üniversite öğrencilerinin internet 

bağımlılığı üzerinde sapkın akran grubu rollerinin anlamlı bir etkisi olduğu görülürken algılanan 

okul ikliminin internet bağımlılığı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: İnternet bağımlılığı, okul iklimi, akran grup rolleri 

The Impact of University Students' Perceived School Climate and Peer Group 

Role on Internet Dependence 

Abstract 

Internet addiction has become a major source of concern in recent years. Research shows that 

Internet addiction is spreading around the world, and causing problems including physical 

health challenges, academic failures, emotional and behavioral problems. The mechanisms 

involved in risk factors need to be carefully examined in order to implement Internet 

intervention efforts. The purpose of this study was to examine the effects of school climate 

and peer group roles on internet addiction perceived by university students. The study group 

of the research was consisted of 248 preservice teachers, 138 female and 110 male, who study 

at a state university in the province of Ankara during the spring semester of 2016-2017 

academic year. The average age of participants was between 21 and 33 years. Scales adapted 
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by Li and Zhou (2016) were used as data collection tools. The data collection tools were 

consisted of two parts. In the first part had personal information test. In the second part, it 

consists of 25 items including internet addiction scale (10 propositions), perverse peer group 

role scale (8 propositions) and perceived school climate (7 propositions). The reliability of the 

study was found to be α = .85 for internet addiction, α = .83 for perforated peer group scale 

and α = .78 for perceived school climate scale. In the analysis of the data, descriptive statistics 

were used for demographic data. T-Test, One-way ANOVA, Mann-Whitney U test, Kruskal-

Wallis H test, factor analysis and correlation technique were used to compare perceptions of 

Internet addiction with different variables. As a result of the findings obtained in the research; 

it seems that the perceived school climate has a meaningful effect on internet addiction while 

it seems to be a significant influence of the perverted peer group roles on internet 

dependence. 

Keywords: Internet addiction, school climate, peer group roles 
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Eğitimde Tablet Kullanımı: Öğrencilerin Derslere Yönelik Algıları 

Bulut ATAY 

bulutatay1@gmail.com, Kocaeli Üniversitesi 

Evren ŞUMUER 

evren.sumuer@kocaeli.edu.tr, Kocaeli Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin derslerde tablet kullanımına ilişkin algılarını 

ortaya koymaktır. Öğrenci algılarının teknoloji entegrasyonuna olan etkisi göz önüne 

alındığında tabletlerin derslere etkili bir şekilde kullanılması için öğrenci algılarının dikkate 

alınması önemlidir. Bu çalışmadaki araştırma soruları (a) Derslerde tablet kullanımı ile ilgili 

öğrenci algıları nelerdir? ve (b) Öğrencilerin ve öğretmenlerin tablet kullanarak 

gerçekleştirecekleri öğretim etkinliklerine ilişkin öğrenci algıları nelerdir? şeklindedir. Veriler 

Kocaeli’ndeki bir ortaokuldaki 112 öğrenciden toplanmıştır. Anket yardımıyla öğrencilerden 

tabletlerin kullanılacağı öğretim ortamlarını temsil eden bir resim çizmeleri ve derslerde 

kendilerinin ve öğretmenlerin tabletleri nasıl kullanacağına ilişkin görüşlerini ifade etmeleri 

istenmiştir. Veriler iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız bir şekilde nitel içerik analizi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları öğrencilerin derslerde tablet kullanımı ile ilgili 

algılarını ve tablet kullanımı ile gerçekleştirilmesini bekledikleri öğretim etkinliklerini 

göstermiştir. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak ortaokullarda derslerde tablet kullanımına 

ilişkin pratiğe yönelik bazı önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar sözcükler: Tablet, ortaokul, öğrenci algıları 

The Use of Tablets in Education: Students’ Perceptions of Lessons 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal secondary school students` perceptions of the use of 

tablets in the lessons. Given the influence of students` perceptions on technology integration, 

it is important to consider students` perceptions for effective use of tablets into the lessons. 

In this study, the research questions are (a) What are the students’ perceptions of the role of 

tablets in the lessons? and (b) What are the students’ perceptions of instructional activities in 

which they and teachers will conducted with the use of tablets? Data were collected from 112 

students in one secondary school in Kocaeli. Through a questionnaire, they were asked to 

draw a picture representing the instructional environment in which tablets will be used and 

express their thoughts about how they and teachers will be used tablets in the lessons. Two 

researchers independently analyzed data by using qualitative content analysis. The analysis of 

the data showed secondary school students’ perceptions of the use of tablets in the lessons 

and instructional activities that they expect to be conducted with the use of tablets in the 

lessons. Based on the findings of the study, some suggestions will be provided for instructional 

practices related to the use of tablets in secondary schools. 

Keywords: Tablet, secondary schools, student perceptions 
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Özet 

Bu araştırmada, yoğun bilişsel çaba gerektiren e-öğrenme materyallerinin kullanım 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında etkili olan değişkenlerin Bilişim Teknolojileri öğretmen 

adaylarının bakış açısıyla ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 Öğretim yılı Güz 

döneminde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümünün 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 7 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen 

adaylarına dönem başında araştırmanın amacı ve süreci hakkında bilgi verilmiştir. "İşletim 

Sistemleri ve Uygulamaları" dersi kapsamında yer alan ve öğrenenler tarafından 

kavramsallaştırılması zor olan 3 konu belirlenmiş ve bu konular ile ilgili etkileşimli 6 video 

çekimi yapılmıştır. Belirlenen konular, işlem yönetimi algoritmaları, belleğe yerleştirme 

algoritmaları ve sayfa değiştirme algoritmalarıdır. Hazırlanan videoların içerisine algoritmik 

problemler gömülmüş ve öğretmen adaylarından bu problemleri çözerek ilerlemeleri 

beklenmiştir. Öğretmen adayları video temelli e-öğrenme materyallerini kullanmışlar ve 

tamamlamışlar, aynı zamanda da problemlerin tümünü çözmüşlerdir. Araştırmayı 6 öğretmen 

adayı tamamlamış, bir tanesi ise algoritmik problemleri aşamadığı için çalışmayı yarıda 

bırakmıştır. Ardından, öğretmen adaylarıyla odak grup görüşmesi yapılmış ve bu süreçte geriye 

dönük sesli düşünme yapmaları istenmiştir. Araştırma verileri, odak grup görüşmesi sırasında 

yararlanılan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik 

analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının yoğun 

bilişsel çaba gerektiren e-öğrenme materyallerinin kullanım sürdürülebilirliğini sağlamalarında 

etkili olan 6 farklı yapı ortaya koymuştur. Bu yapılar, bilgi kalitesi, algılanan kullanışlılık, 

performans beklentisi, katkısal inanç, materyal tasarımı ve eğitsel verimlilik şeklinde 

adlandırılmıştır. Araştırma bulguları, elde edilen bu yapıların alan yazında sürdürülebilir 

kullanım üzerine yapılan farklı araştırmalarda da ortaya konduğu göz önüne alınarak 

tartışılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarından harcadıkları bilişsel çabaya kıyasla video temelli e-

öğrenme materyallerinin kullanımına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğretmen adayları yoğun 

bilişsel çaba sarf ettiklerini, ama öğrenmenin daha etkili gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. 

Ortaya çıkan her bir yapı ilgili alan yazın sonuçları çerçevesinde tartışılmış ve ileriye dönük 

araştırma önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Bilişsel çaba, sürdürülebilir kullanım, video temelli e-öğrenme materyali 
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Investigation of Variables Ensuring Sustainable Usage of Video Based E-

Learning Materials with Intensive Cognitive Effort 

Abstract 

In this study, it was aimed to reveal the variables that are effective in ensuring the 

sustainability of e-learning materials which require intensive cognitive effort from the point 

of view of Information Technologies prospective teachers. The research was carried out in the 

fall semester of 2017-2018 academic year with 7 prospective teachers who are studying in the 

3rd grade of Department of Computer Education and Instructional Technology in Hacettepe 

University. Prospective teachers were informed about the purpose and the process of the 

research at the beginning of the semester. 3 topics which are difficult to conceptualize by the 

learners and which are included in the "Operating Systems and Applications" course were 

determined and 6 interactive video shootings were prepared about these topics. The topics 

are process management algorithms, memory placement algorithms, and page replacement 

algorithms. Algorithmic problems have been embedded in the prepared videos and progress 

has been expected by solving these problems from the prospective teachers. Prospective 

teachers used and completed video based e-learning materials, and at the same time they 

have solved all of the problems. 6 researchers have completed the research and one of them 

has left the study because he cannot overcome the algorithmic problems. Then, a focus group 

interview was held with the prospective teachers and they were asked to think aloud 

retrospectively in this process. The research data were collected through a semi-structured 

interview form, which was used during the focus group interview. The data were analyzed 

with content analysis. The findings of the research revealed 6 different structures that are 

effective in ensuring the sustainable usage of e-learning materials which need intensive 

cognitive effort of IT prospective teachers. These structures are named as knowledge quality, 

perceived usefulness, performance expectancy, utilitarian belief, material design and training 

efficiency. The findings of the research have been discussed in the light of the fact that these 

structures are also revealed in various researches about sustainable usage in the literature. 

They were also asked about their views on the usage of video-based e-learning materials 

compared to their cognitive effort. Teacher candidates expressed their intense cognitive 

efforts, but expressed that the learning was more effective. Each structure that emerges has 

been discussed within the framework of the results of the related literature and future 

suggestions have been made. 

Keywords: Cognitive effort, sustainable usage, video based e-learning material 
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Özet 

Öğretmenlerin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi, dijital yerli olarak tabir edilen 

öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan 

bilgi, medya ve teknoloji becerilerine sahip bireyleri yetiştirebilmesi için günümüz 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Bu yetkinlik ve becerilerin 

kazandırıldığı öğretmen yetiştirme programları incelendiğinde, bir öğretmenin sahip olması 

gereken becerilerden birinin de eğitim materyali geliştirme olduğu görülmektedir. Ancak 

materyaller geliştirilirken etkililik, amaca, konuya ve düzeye uygunluk ve kullanışlılığın yanı sıra 

öğrencilerin özellik ve gereksinimlerine uygunluğuna da önem gösterilmelidir. 

Giderek yaygınlaşan 3 boyutlu (3B) yazıcı teknolojisi ile öğretmenler, öğrencilerinin özellik ve 

gereksinimlerine uygun öğretim materyallerini tasarlayabilme ve bunları somut nesnelere 

dönüştürebilme olanağına sahiptirler. Bu amaç doğrultusunda Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü dördüncü sınıf öğrencilerine 3B tasarım ve 3B yazıcı ile 

üretim sürecini yaşayabildikleri bir seçmeli ders hazırlanmış ve dersin final projesi olarak, 

öğretmen adaylarından ortaöğretim programında yer alan herhangi bir konu için 3B yazıcı ile 

bir öğretim materyali üretmeleri istenmiştir. 

Çalışmanın amacı, hazırlanan seçmeli dersin öğrencilerin uzamsal yeteneklerine olan etkilerini 

araştırmaktır. Tek grup öntest - sontest araştırma desenin kullanıldığı çalışmada, Uzamsal 

Görselleştirme Testi (UGT) ve Zihinsel Döndürme Testi (ZDT) ölçme araçları olarak 

kullanılmıştır. 37 öğrenci ön testlere, 36 öğrenci ise son testlere katılabilmiştir. Ön test 

sonuçları normal dağılım göstermediğinden Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda dersi alan öğrencilerin ön test ve son test, UGT ve ZDT sonuçlarında anlamlı bir 

farklılık çıkmamıştır.  

Ders sürecinde yapılan 3B etkinliklerin öğretmen adaylarının uzamsal yeteneği geliştirmek için 

yeterli olmaması ve öğretmen adaylarının yaşı çalışmanın sonucunda etkili olmuş olabilir. 3B 

tasarım ve 3B yazıcı ile üretim sürecini içeren benzer çalışmanın daha küçük yaş gruplarındaki 

öğrenciler ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir. (Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenmektedir. Proje No: 2017/37). 

Anahtar sözcükler: 3B yazıcı, 3B tasarım, öğretim materyali, 3B üretim, uzamsal yetenek, BT 

öğretmen adayı 
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Özet 

Erişilebilirlik genel anlamda tüm kullanıcılar için eşit erişim anlamına gelmektedir ancak alan 

yazında pek çok farklı perspektiften farklı tanımları bulunmaktadır. 90’lı yılların ortalarından 

beri web sitelerinin erişilebilirliğinin değerlendirilmesine yönelik pek çok araştırma 

yürütülmüştür. BU çalışmalar sık yaşanan erişilebilirlik problemleri ve bunlara çözüm önerileri 

hakkında anlayış sağlamaktadır. Diğer taraftan, son zamanlarda araştırmacılar erişilebilirliğin 

sağlanamama nedenlerine odaklanmaya başlamışlar ve programcı, geliştirici, webmaster gibi 

web siteleri üzerinde büyük etkisi olan web sitelerinin geliştirilmesinde yer alan kişilerin görüş 

ve algılarını incelemeye başlamışlardır. 

Bu çalışmanın amacı da Türkiye’deki yazılım profesyonellerinin web sitesi erişilebilirliği 

konusundaki farkındalık ve algıları ile ilgili güncel durumu belirlemektir. Bu nedenle akademi, 

endüstri ve devlet kurumlarından 108 katılımcıya 2017 Eylül ve Aralık ayları arasında web 

tabanlı bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre katılımcıları çoğu web erişilebilirliğini 

başarılı bir web sitesi için önemli bir kıstas olarak değerlendirmesine rağmen pek azı 

erişilebilirliği nasıl değerlendireceği ya da sağlayacağının farkında değildir. Erişilebilirliğin 

tanımı konusunda da tam bir ortaklık bulunmamaktadır. Katılımcıların bir kısmı erişilebilirliğin 

yalnızca engelli bireyler ile ilişkili olduğunu düşünürken, az bir kısmı tüm insanlar ile ilişkili 

olduğunu ya da kullanılabilirlik kavramına benzediğini belirtmektedir. Erişilebilirliğin 

sağlanmasının önündeki engeller olarak da zaman kısıtı, eğitim eksikliği ve yönetimsel desteğin 

olmaması belirtilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Web erişilebilirliği, erişilebilirlik farkındalığı, kullanılabilirlik, yazılım 

profesyonellerinin algısı 

A Survey on the Accessibility Awareness of Software Professionals: A Turkish 

Case 

Abstract 

Accessibility is a general term that correspond to equal access for all users and it has various 

definitions from different perspectives in the literature.  Since the mid 90’s there have been 

various researches conducted regarding the web site accessibility in academia. Most of these 

studies provide insight about the common accessibility problems and solutions for them. On 

the other hand, recently, researchers started to focus on the reasons for not getting 

accessibility and they tried to investigate the views or perceptions of people who took part in 

the development of websites such as programmers, developers, and webmasters since they 

have the greatest influence on websites.  
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In this study, the aim was to reveal the current situation regarding the awareness and 

perceptions of software professionals in Turkey about the website accessibility. Therefore, a 

web-based questionnaire was implemented with 108 participants from academy, industry and 

government from September 2017 to December 2017. According to the results, it was 

revealed that although most of the participants thought web accessibility an essential criteria 

for the successful website, few of them were aware of how to assess or conduct accessibility. 

There was not any consensus on the given definitions of accessibility such that nearly half of 

them focused accessibility as being related with only disabled people while few considered it 

as being related with all people and some thought it was similar to usability. The main barriers 

for inaccessibility stated by participants can be listed as lack of time, training and managerial 

support.  

Keywords: Web accessibility, accessibility awareness, usability, software professional’s 

perception 
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Abstract 

The gamification of learning is an educational approach to motivate students to learn by using 

game elements in learning environments. Researchers and academics are increasingly 

interested in the role of gamification in education to improve quality of teaching and learning 

process. In this study, the studies related to gamification in education published between 2012 

and 2017 have been examined. This study presents the findings of a systematic literature 

review performed in Web of Science Core Collection Database that was used to search 

literature in Social Sciences Citation Index published between 2012 and 2017. The search 

terms used were “Gamification” or “education”. The search terms were searched only in title. 

The limitation of this approach is that the search might not have captured articles that did not 

use the search term in their title. After screening the articles based on titles, to be included in 

the current review, abstract and conclusion of the articles were reviewed according to the 

following criteria: articles had to (a) written in English or Turkish. (b) be relevant to the focus 

of the study for addressing the question or sub-questions of this review. This study compiles 

the results of previous research. The study also includes estimations on the potential future 

use of gamification in education. The findings of this study provide guidance for helping 

teachers develop effective strategies and learning designs for utilization of gamification in 

their lecture. 

Keywords: Gamification, systematic literature review 
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Özet 

Internet + çağı olarak da adlandırılan günümüzde bilgi ve iletişim teknlojilerinin getirdiği 

değişim rüzgârıyla birlikte öğrenme anlayışları ve öğretim yöntemleri değişmiştir. Bu durumun 

öğretim yöntemlerine ve çeşitli diğer uygulamalara yansımaları olmuştur. Örneğin, günümüz 

uzaktan eğitim uygulamalarında çeşitlilik ve zenginlik gözlenmektedir. Bu çeşitlilik, derslerin eş 

zamanlı-eş zamansız olma durumu, katılımcı sayısı, temel alınan öğrenme anlayışları ve 

öğrenen özellikleri gibi unsurları kapsayabilmektedir. Bu durum aynı zamanda birçok yeni 

kavramın da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni kavramların özelliklerinin ve bu 

uygulamalarla birlikte temel alınan anlayışların neler olduğunun karşılaştırmalı bir şekilde 

ortaya konmasının, alan yazındaki söz konusu kavram çeşitliğine açıklık getireceği 

düşünülmektedir. Bu karışılaştırmalarla ayrıca yeni durumla ilgili büyük resmin daha kolay 

görülebileceği söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışmada uzaktan eğitimle ilgili alanyazındaki 

güncel kavramların incelenmesi, bu kavramlar arasındaki farkların ortaya konulması ve bir 

sınıflandırılmanın yapılması amaçlanmaktadır.   

Çalışma kapsamında, “kitlesel açık çevrimiçi dersler (MOOC), kitlesel özel açık dersler (MPOC), 

eş zamanlı kitlesel çevrimiçi dersler (SMOC), küçük özel çevrimiçi dersler (SPOC), eş zamanlı 

küçük açık dersler (SSOC), büyük açık çevrimiçi dersler (BOOC) ve topluluğa özel çevrimiçi 

dersler (COOC)” olarak bilinen sistemler tanıtılmıştır. Çalışmada ayrıca derslere katılımcı 

olabilme durumu, derslerdeki etkileşim durumu, dersin genel yapısı, diploma/sertifika verme 

durumu, materyallerin herkese açık olma durumu, dersin öğretim şekli, öğretim ücretleri, 

öğretmenin bu derslerdeki konumu ve öğrenenlere dönüt verme durumları incelenmiştir. Bu 

yapılar arasındaki farklılıklar da ortaya konmuştur. 

Bulgulara göre tanımlanan açık derslerde özellikle az katılımcılı ve çok katılımcılı dersler için 

söz konusu değişkenler bağlamında farkların olduğu görülmüştür. Bu durumun derslerin temel 

aldıkları öğrenme anlayışından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu yeni yapılarla ilgili olarak 

yapılan değerlendirmeler ışığında bu sistemlerin birbirlerinden üstün olmadıkları veya 

eksikliklerinin olmadığı, bu sistemlerde sunulan derslerde başarıya ulaşma durumlarının ise 

öğrenen özelliklerine, dersin kuramsal veya uygulamalı olma durumuna ve dersin amaçlarına 

göre değişebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda bu yeni yapılarla ilgili olarak yapılacak 

değerlendirmelerde bu durumların göz önünde bulundurulması önerilebilir.  

Anahtar sözcükler: Açık dersler, çevrimiçi öğrenme, uzaktan eğitim 
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New Trends in Online Learning Environment: A Comparative Study Related to 

Open Online Courses 

In the present day, which is also called the Internet + age, the wind of change brought by 

information and communication technologies have evolved learning approaches and teaching 

methods. This situation has been reflected in teaching methods and various other 

implementations. For example, diversity and richness are observed in today's distance 

education implementations. This diversity can encompass components such as synchronous-

asynchronous courses, number of participants, learning approaches and learner 

characteristics. This has led to the emergence of many new concepts at the same time. It is 

thought that the comparative examination of these new concepts will clarify the mentioned 

diversity in the literature. It can also be said that these comparisons also make it easier to see 

the big picture of the new situation. In this context, in this study, it is aimed to examine current 

concepts related to distance education, to make a distinction between these concepts and to 

make a classification. 

Within the scope of the study, systems known as “massive open online courses (MOOC), 

massive private online courses (MPOC), synchronous massive online course (SMOC), small 

private online courses (SPOC), synchronous small online course (SSOC), big open online 

courses (BOOC) and community open online courses (COOC)” were introduced. The study also 

examined the participation, interaction, general structure of the courses, graduation or 

certification, openness of all the materials, teaching style, fees, feedbacks for the learners and 

position of the teacher in these courses. The difference between these structures have also 

been revealed. 

According to findings, it is seen that there are differences in the context of variables especially 

for less and massive participatory courses. It is thought that this is due to the learning 

understanding that the courses are based on. In the light of the evaluations made on these 

new structures, it is known that these systems are not superior to each other. The success of 

the courses offered in these systems depends on the characteristics of the learners, the 

theoretical or practical aspect of the course and the aims of the course. In this context, it may 

be advisable to consider these situations in evaluations of these new structures. 

Keywords: Open courses, online learning, distance education 
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Özet 

Oxford Sözlüğü tarafından 2016’da yılın sözcüğü seçilen post-truth (hakikat-ötesi) kavramı, 

kamuoyunun oluşumu sürecinde objektif gerçekliğin kişisel inanış ve duygulardan daha az 

etkili olması durumu olarak tanımlanmıştır. Post-truth anlayışına göre özellikle yeni iletişim 

teknolojilerinin ve sosyal medyanın hızlı biçimde geliştiği 21. yüzyılla birlikte, eksik ve yanlış 

bilgilerin toplumda çok hızlı şekilde dolaşıma girdiği, bu durumun normalleştirildiği ve 

gerçekliğin sosyo-politik açıdan değerini kaybetmeye başladığı öne sürülmüştür. Bu çerçevede, 

gerçeklerin, doğrulamanın ve kanıtların anlamını yitirmeye başladığı post-truth ortamı sadece 

medya ve politika için değil, eğitimde de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

Günümüzde özellikle öğrencilerin ve eğitimcilerin internet / sosyal medya üzerinden bilgi alma 

eğilimleri düşünüldüğünde, edinilen bilgilerin gerçekliği, olgulara dayanıp dayanmadığı ve 

teyidi konuları kritik duruma gelmektedir. Bu kapsamda, eğitimin sadece bir bilgi ve deneyim 

kazandırma işi olarak değil de öğrencilere özellikle medya metinlerine ve dijital ortamda maruz 

kalınan enformasyona karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırmasının önemi artmaktadır. “Dijital 

okuryazarlık” olarak da adlandırılan bu anlayışa göre 21. Yüzyılın yoğun enformasyon 

bombardımanına ve “çarpıtılmış gerçeklik” ortamına karşı bilinçli, araştırmacı ve eleştirel 

olmak; salt duygularla değil rasyonel bir şekilde hareket etmek ve doğru bilgiye ulaşmak için 

çaba sarf etmek elzem hale gelmektedir. Bu konuda  öğretmenler dahil olmak üzere birçok 

paydaşa büyük görevler düşmektedir. Öğretmenlerimizin uyguladığı bilişsel öğretim 

stratejilerinin yanısıra hızla değişen dünyanın gereksinimlerine ayak uydurabilmek için 

öğrencileri eleştirel düşünme, sosyal medya üzerinden doğru bilgiyi süzme, duygusal 

manipülasyonlara karşı korunaklı olma ve kamuoyundaki gerçeklere dayanmayan söylemlere 

karşı bilinçli olma yetilerini geliştirme gibi misyonlar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada “post-

truth ortamında eğitimcilerin rolü ne olmalıdır?” sorusundan hareketle eğitimcilerin kavramla 

ilgili bilgi / bilinç düzeyleri tespit edilerek bunun eğitimci olarak gerçekleştirdikleri pratiklere 

etkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca ileriye dönük olarak “eğitimciler post-truth ortamında 

ne yapmalı?” sorusu da tartışılacaktır. Bu çerçevede olgubilimsel yaklaşım ile “post-truth” 

gerçekliğini öğretmen perspektifinden irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Kırklareli 

ilinde görev yapan ortaokul öğretmenleri ile bireysel ve odak grup görüşmeleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın nihai hedefi, post-truth konsepti çerçevesinde, dijital yerli 

olarak adlandırılan dijital dünyaya doğmuş öğrencileri bu dönemim tehlikelerine karşı 

korumak üzere farkındalık oluşturmak ve çözüm yolları önermektir.  

Anahtar sözcükler: Post-truth; yeni medya; eğitimde etik 

 

 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

The Role of Educators in the Post-Truth Era 

Abstract 

The notion of post-truth, Oxford Dictionaries's word of the year 2016, indicates the 

circumstance in which objective facts are less influential in shaping public opinion than 

appeals to emotion and personal belief. According to post-truth concept, it is claimed that 

along with the proliferation of communication technologies and social media during the 21st 

century, fake news and fabricated facts started to get into circulation in the society more 

rapidly. Besides, this tendency has been normalized and trueness started to lose its value in 

terms of sociopolitical order. In this context, the post-truth era in which verification of facts 

and news stories became less influential, emerges as an important issue for not only media 

and politics, but also for education. Given that the students and teachers are inclined to gather 

information via Internet / social media nowadays, verification and confirmation of that 

information is vital. Within this scope, education institutions and tutors have to instruct 

students to be critical towards the information which is gathered from Internet and social 

media. According to “digital literacy” concept, its crucial to be equipped up against 

information bombardment and post-truth environment of 21st century, and to stay critical, 

informed, rational and inquisitive in this era. In this respect, educators have a vital role as to 

guide students over filtering information and to inform them on emotional manipulations. The 

main questions of the research are: 1) “What is the role of an educator in the post-truth era?”  

2) “How should educators act and perform in the post-truth era?” In this direction, our aim is 

to scale the knowledge level of educators about post-truth concept and to observe their 

practices as an educator in the light of this notion. By means of phenomenological approach, 

it’s aimed to discuss post-truth concept from the viewpoint of educators. For that purpose, in-

depth interviews and focus group discussions will be conducted with the secondary school 

teachers who serve in Kırklareli province. The ultimate goal of this research is to raise 

awareness towards threats of the post-truth era and to explore the ways of protecting 

students, namely digital natives, whom tend to get all their information via Internet and social 

media.  

Keywords: Post-truth, new media, ethics in education 
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Özet 

“Maker Hareketi” son yıllarda giderek artan biçimde ilgi çeken yapılandırmacı eğitim 

yaklaşımlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Maker hareketinde temel olarak hızla 

değişen dünyada yeniliklere uyum sağlayabilecek ve ortaya çıkan gereksinimlere cevap 

verebilecek nesillerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle yeni nesillere bahse konu 

hedefe ulaşmak adına bir takım yeteneklerin kazandırılması amacıyla teknoloji destekli 

uygulamalar, tasarımlar ve paylaşımlar yapan ve birbirleriyle işbirliği içerisinde olan maker 

toplulukları sürekli olarak artmaktadır. Bu toplulukların ve faaliyetlerinin eğitimciler tarafından 

anlaşılmasının önemli olduğu görülmektedir. 21. yüzyıl öğrenen becerileri “yaratıcı düşünme, 

eleştirel düşünme, problem çözme, bilgi ve medya okuryazarı olma, sorumluluk alabilme, bilgi 

ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, esneklik, uyum ve iletişim kurabilme” olarak 

sınıflandırılmıştır. Daha sonra ISTE (International Society for Technology in Education) 

tarafından 21. Yüzyıl Öğrenen Becerileri, “yetkin öğrenci, dijital vatandaş, yenilikçi tasarımcı, 

bilgi-işlemsel düşünebilme, yaratıcı iletişimci, küresel işbirlikçi ve bilgiyi inşa edebilme” olarak 

yeniden kategorize edilmiştir. Bu beceriler, Maker’in keşfetme, yaratıcı düşünme ve 

kendiliğinden yapma gibi özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada Maker 

hareketi’nin felsefesi ve hareketin ana unsuru olan Maker’ların özellikleri konusunda farklı 

kaynaklardan araştırma yapılmış ve Maker’ların özellikleri bütüncül bir bakış açısıyla ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Maker, maker’in özellikleri ve öğrenen becerileri 

What Makes A Maker? 

Abstract 

 “The Maker Movement" has emerged as one of the increasingly interesting constructivist 

education approaches in recent years. It is aimed to train generations that can adapt to the 

innovations in rapidly changing world and respond to emerging needs. For this reason, there 

is a constant increase in the number of maker communities that make technology-based 

practices, designs and sharings and collaborate with each other in order to acquire new talents 

for reaching the target of new generation. Understanding these communities and their 

activities by educators is important. 21st Century Learner Skills are classified as, “creative 

thinking, critical thinking, problem solving, information and media literacy, taking 

responsibility, using information and communication technologies, flexibility, adaptation and 

communication”. Later, the 21st Century skills were recategorized as “empowered learner, 

digital citizen, knowledge constructor, innovative designer, computational thinker, creative 

communicator and global collaborator” by ISTE (International Association of Educational 
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Technology Society for Education). These skills are similar to Makers’ features of exploring, 

creative thinking and being spontaneous. In this study, the data from different sources about 

the characteristics and main elements of Maker movement's philosophy and movement has 

been researched and tried to put forward with a holistic view. 

Keywords: Maker, characteristic of maker and learner skills 
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Türkiye Bursları Web Sitesinin Kullanılabilirliğinin Farklı Kültürlerden 
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Özet 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen uluslararası 

öğrencilere yönelik verilmekte olan burslara ait işlemlerin takibi Türkiye Bursları web sitesi ile 

gerçekleştirilmektedir. Çok farklı ülkeden farklı düzeylerdeki çok sayıda öğrenciye hitap eden 

bir web sitesi olması nedeniyle kullanılabilirlik düzeyinin yüksek olması oldukça önemlidir.  

Bu çalışmada bu web sitesinin kullanılabilirlik değerlendirmesi Asya, Avrupa ve Afrika 

kıtalarından farklı kültüre sahip 12 lisans ve lisansüstü öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Türkiye bursları web sitesi üzerinde tamamlamaları için 8 

görev verilmiştir ve görevleri gerçekleştirirken karşılaştıkları zorluklar ve hatalar araştırmacılar 

tarafından gözlemlenmiş ve kayıt edilmiştir. Bir sonraki aşamada katılımcılar ile verilen 

görevlerin değerlendirilmesi yapılmış ve Website Analysis and Measurement Inventory 

(WAMMI) anketini doldurmaları istenmiştir. Yapılan değerlendirmeler ve anket sonuçlarına 

göre katılımcıların kullanılabilirlik ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerin ortalamanın üzerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Özellikle katılımcılar web sitesini etkili ve ilgi çekici bulmuşlardır. 

Katılımcıların WAMMI değerlendirmeleri farklı kültür boyutlarına göre incelenmiş ancak 

anlamlı bir farklılık elde edilememiştir. Ancak katılımcıların görev tamamlama süreleri ile 

kültür boyutları birlikte değerlendirildiğinde uzun vadeli oryantasyon (UVO) boyutunda 

değerlendirilen ülkeler arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. UVO değeri 

yüksek olan katılımcılar, düşük UVO değerine sahip katılımcılara kıyasla görevleri daha kısa 

sürede tamamlamıştır. Bu da yüksek UVO’a sahip toplumların yeniliğe açık ve değişikliklerden 

korkmadan daha hızlı hareket edebilme özelliğine sahip olduklarını desteklemektedir. Bulgular 

ve katılımcı yorumları doğrultusunda kullanılabilirliğin iyileştirilmesi için ana sayfanın 

uzunluğunun azaltılması, site içinde sayfalar arası gezintiyi kolaylaştıracak bağlantıların 

oluşturulması ve site içi arama fonksiyonunun etkin hale getirilmesi gibi öneriler sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Türkiye Bursları web sitesi, kullanılabilirlik, web sitesi kullanılabilirliği, 

kültürlerarası kullanılabilirlik değerlendirmesi, WAMMI 

Usability Evaluation of Turkey Scholarships Web Site with Users from 

Different Cultures 

Abstract 

Application and tracking processes of scholarships provided by the Republic of Turkey to 

international students who want to get a higher education in Turkey is carried by Turkey 

Scholarships web site.  As this web site addresses a wide range of users from different cultural 

backgrounds, ensuring its usability becomes a major concern. 
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In this study, the usability assessment of this website was conducted with the participation of 

12 undergraduate and graduate students with different cultures from Asian, European and 

African countries.  Participants were assigned eight tasks, which were determined in 

accordance with the purpose of the web site, and the difficulties they faced were observed 

and recorded by the researchers. Afterwards, participants were asked to fill in Web Site 

Analysis and Measurement Inventory (WAMMI) questionnaire. According to the results, it was 

determined that the participants' evaluations of usability were above the average. Particularly 

the participants found the website effective and attractive. Participants' WAMMI assessments 

were examined with respect to their cultural dimension, and no significant difference was 

found. However, when participants' task completion times were analyzed regarding their 

cultural dimensions, significant difference was found between the countries with respect to 

long term orientation (LTO) dimension. This supports that countries with high LTOs are open 

to innovation and have the ability to move faster without being afraid of changes. It was 

observed that participants generally faced difficulties such as not being able to find all the 

necessary information about the scholarship on the same page, not using the scroll bar, and 

not reaching the desired information from the search button. Finally, some suggestions like 

decreasing the length of the pages, providing more effective navigation structure, and 

enabling the web site search function were made to improve the site’s usability. 

Keywords: Turkey Scholarships web site, usability, usability of website, cross-cultural 

usability evaluation, , WAMMI 
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Özet 

Bu çalışmada; Türkiye’deki en popüler mobil eğitim uygulamalarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Günümüz mobil teknolojisi sayesinde akıllı cep telefonu kullanıcıları uzaktan 

eğitimin sağladığı birçok fırsatı yakalayabilmektedir. Uygulama marketlerinin eğitim kategorisi 

altındaki binlerce mobil uygulama sayesinde kullanıcılar sadece birkaç tıklama yaparak birçok 

öğretici uygulamaya kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Bu noktada, eğitim kategorisindeki 

binlerce uygulamadan bazıları kullanıcılar tarafından oldukça fazla ilgi görmektedir. 

Çalışmada, App Store ve Google Play isimli mobil uygulama marketlerinde yer alan ücretli veya 

ücretsiz eğitim uygulamalarına ulaşılmıştır. Bu marketlerde en popüler uygulamalar 

sıralanmakta, ancak bu sıralama uygulamaların indirilme sayısına bağlı olarak sürekli 

değişmektedir. Bu nedenle, en popüler eğitim uygulamalarına ilişkin veriler, uygulama 

marketlerinden 2018 yılının Ocak ayı boyunca günlük olarak alınmıştır. Çalışma kapsamında 

uygulamaların; adı, türü, yaş sınırı, beğeni oranı, beğenen sayısı, geliştirici firması, boyutu, OS 

sürümü ve ilk çıkış tarihine ilişkin veriler, geliştirilen veri toplama formu aracılığıyla 

toplanmıştır.  

Türkiye’de kullanıcıların özellikle yabancı dil öğrenimi noktasında App Store ve Google Play 

isimli marketlerden yararlanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, çalışma bulguları 

doğrultusunda; kullanıcıların başka hangi alanlarda mobil eğitime başvurdukları anlaşılabildiği 

gibi, hangi alanlarda mobil eğitim uygulaması geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu da 

yorumlanabilmektedir. En popüler uygulamaların; dört yaş ve üstüne hitap etmesi, 

boyutlarının genelde küçük olması ve farklı geliştirici firmalara ait olmaları ise çalışma 

bulgularından bazılarıdır.  

Çalışma kapsamında Türkiye’de kullanıcıların ücret ödedikleri en popüler eğitim uygulamaları 

da belirlenmiştir. Böylece gelecek araştırmalarda kullanıcıların ücret ödemeye değer 

buldukları bu mobil eğitim uygulamalarının derinlemesine analizi neticesinde popüler 

olmalarını sağlayan özellikleri tespit edilebilir. Bu özelliklerin belirlenmesi sayesinde eğitim 

alanında geliştirilecek mobil uygulamaların sahip olması gereken nitelikler ortaya koyulabilir. 

Anahtar sözcükler: Mobil eğitim, mobil eğitim uygulamaları, mobil öğrenme, m-öğrenme 

Review of the Most Popular Mobile Education Apps in Turkey 

Abstract 

In this study, it was aimed to investigate the most popular mobile education applications in 

Turkey. Thanks to today's mobile technology, smartphone users are able to capture many 

opportunities provided by distance learning. With thousands of mobile apps under the 
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education category of app stores, users can easily reach many tutorials with just a few clicks. 

At this point, some of the thousands of applications in the education category are attracting a 

lot of attention from users.  

In this study, it was reached the paid or free training applications in the App Store and Google 

Play Store mobile app markets. The most popular applications are listed in these application 

markets, but this ranking is constantly changing depending on the number of applications 

downloaded. For this reason, data on the most popular educational practices were taken day 

by day from the application markets during January of 2018. Within scope of study; name, 

type, age limit, liking rate, number of likes, developer company, size, OS version and first 

release date were collected through data collection form.  

Users in Turkey benefits from the App Store and the Google Play Store especially for learning 

a language. In addition, in the direction of the study findings; it is possible to understand in 

which areas users are applying for mobile education and in which areas mobile education 

application development is needed. Some of the findings of the study are show that the most 

popular applications are for four age and over, small in size in general, and belonging to 

different developers. 

In the study, the most popular educational applications which are payed in Turkey were 

determined. Thus, in future research, the features that enable users to become popular in the 

face of in-depth analysis of these mobile training applications, where users find it worth paying 

for, can be determined. By defining these attributes, the qualities of mobile applications to be 

developed in the field of education can be revealed. 

Keywords: Mobile education, mobile education applications, mobile learning, m-learning 
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Özet 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bilgisayar destekli eğitimi hızla gerçekleştirme arzusu 

bilgisayar öğretmeni ihtiyacını doğurmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun eğitim fakültelerinin 

yapılandırılmasına yönelik çalışmaları 1997 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinin tüm eğitim fakültelerinde 

zorunlu olarak açılması gerçekleştirilmiştir. Bölüm yoğun talep görmüş ve yüksek puanla 

öğrenci almaya başlamıştır. Ancak kısa sürede farklı eğitim kademelerinde okutulan Bilgisayar 

kapsamındaki derslerin kaldırılması gündeme gelmiştir. Bu durum bölümlere olan talebi 

olumsuz etkilemiştir. Ayrıca 2017-2018 eğitim yılı öğrenci alımında BÖTE bölümü puan 

türünün değiştirilmesi tercihleri olumsuz etkilemiş, kontenjanlar doldurulamamıştır. 

Yükseköğretim Kurulu, Eğitim Bilimleri Bölümü altında Öğretim Teknolojileri anabilim dalı 

oluşturarak öğretim elemanlarının buraya yönelmesine dönük uygulamalara başlamıştır.  

Bu süreç yaşanırken konu alan uzmanlarının görüşlerine başvurulduğu ve/veya kararlara 

müdahil edildiği pek söylenemez. Bu bağlamda değerlendirildiğinde BÖTE bölümünde aktif 

görev yapan öğretim elemanlarının bölüm ile ilgili görüşleri, mevcut gelişmelere yaklaşımları 

ve geleceğe yönelik beklentilerinin ne olduğu belirsizliğini korumaktadır. Bu temel gerekçeden 

yola çıkılarak araştırmanın genel amacını BÖTE bölümü öğretim elemanlarının bölümün 

yapılanması ve geleceğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 

Araştırma genel tarama modeli kapsamında anket tekniği ile yürütülecektir. Anket kişisel 

bilgiler yanında çoktan seçmeli, sıralamalı ve likert tipi soru maddelerinden oluşmuş online 

form biçiminde yapılandırılacaktır. Araştırma evrenini Türkiye’de eğitim fakültelerinin BÖTE 

bölümündeki tüm öğretim elemanları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması 

hedeflendiğinden ayrıca örneklem seçimine gidilmeyecektir. Araştırma sonunda BÖTE 

bölümlerinin güncel sorunları ve bölümün geleceğine ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri 

ışığında önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar sözcükler: Öğretim teknolojileri, BÖTE, öğretim elemanları, görüş 
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Abstract 

Different politics and philosophies have been applied from the past to the present in the 

training of teachers who have an important role in developing and changing society. An 

activity called 'school experience' has been organized so that the knowledge of teachers who 

are supposed to possess special knowledge and skills doesn’t only stay in theory, but improves 

in practice and help teachers to gain experience and recognize their profession before 

entering the professional life. Work has been carried out to combine the progress of 

information and communication technologies with the field of education and this has been 

the largest comprehensive FATIH project. It is considered important to learn about the 

functioning of the FATIH project and to provide awareness of the prospective teachers 

regarding an important project related to their profession. For this purpose, this study is aimed 

to take opinions about the operation of the FATIH project in the practice schools where the 

teacher candidates were going through the school experience course. This study was carried 

out in Necmettin Erbakan University Ahmet Kelesoglu Education Faculty with 30 computer 

and instructional technology teachers who are studying in Fall Semester of the academic year 

2017-2018. The answers were analyzed by content analysis and research findings were 

revealed. According to the results obtained from the findings, in the general observations 

towards the FATIH project, the schools which were put into practice were given the opinion 

that there was no application of this project, that the technological devices were missing, or 

that they were not used effectively in existing devices. Among other opinions stated by the 

participants is that the teachers in the practice school are technologically and pedagogically 

inadequate and incomplete in this project. There are other frequently mentioned opinions 

that schools have not enough technology for students to use, or that there are no 

technological devices in schools, and that students do not have enough knowledge to use 

these technologies. As to the question of which effects do the distributed technologies have 

on the motivation of students, it has been stated that there wasn’t any technology distributed 

in schools and thus this question was not applicable. Lastly, it is among the other findings that 

teachers in practice school use technology in the FATIH project not as a burden but as 

technologists with developmental influence. 

Keywords: School experience, teacher candidate, FATIH project, CEIT 
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Abstract 

Researchers and academicians have been interested in the role of games in educational 

setting to make students more active and involved in course and course related activities. 

Despite the increased popularity of GBL, there is a lack of empirical evidence to support its 

validity. This paper presents the findings of a systematic literature review performed from 

2012 to 2017 specifically looking at quality empirical studies associated with the application 

of GBL in Higher Education. The search terms used were (“computer games” OR “video games” 

OR “serious games” OR “simulation games” OR “games-based learning” OR GBL) AND 

“education”. The search terms were searched only in title. The limitation of this approach is 

that the search might not have captured articles that did not use the search term in their title. 

After screening the articles based on titles, to be included in the current review, abstract and 

conclusion of the articles were reviewed according to the following criteria: articles had to (a) 

written in English or Turkish. (b) be relevant to the focus of the study for addressing the 

question or sub-questions of this review. This study compiles the results of previous research. 

The study also includes estimations on the potential future use of GBL in education. The 

findings of this study provide guidance for helping teachers develop effective strategies and 

learning designs for GBL in higher education. 

Keywords: Games-based learning, systematic literature review, higher education 
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Özet 

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı için yayınlanan kılavuzda Türkiye’de ve KKTC’deki 

devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde olup öğrenci kabul eden 64 Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünün olduğu görülmektedir. Ne var ki 2017 yerleştirme 

sonuçlarına göre bu bölümlerin 11’ine hiç öğrenci yerleşmemiş, 38’ine ise dokuz ve/veya daha 

az sayıda öğrenci yerleşmiştir. Bu bölümlerden sadece dördü kontenjanını tam doldururken, 

%23’ü ise kapasitesinin %20 ilâ %60 arasını doldurmuşlardır. Bu durumu etkileyen unsurları 

açığa çıkarmak üzere, yerleşen öğrencilerin BÖTE bölümlerini tercihlerini etkileyen sebeplerin 

belirlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Araştırmada kontenjanını tam dolduran ve %20-%60 

bandında dolduran BÖTE’lerdeki öğrencilerin tercihlerinde üniversite ve bölümlerle ilgili 

özelliklerin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada kontenjanını %20 ve üstü doldurmuş 12 farklı BÖTE bölümündeki 290 öğrenciden 

tarama yöntemi ile veri toplanmıştır. Bu amaçla geliştirilen iki ölçeğin faktör yapıları 

belirlenmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. “Üniversite ile ilgili özelliklerin 

tercihlere etkisi” ölçeği 14 madde ve dört faktörden (tavsiye, konum, imkanlar, nâm), “Bölüm 

ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi” ölçeği 9 madde ve iki faktörden (nitelik, tavsiye) 

oluşmaktadır. Veriler üzerinde betimsel, ilişkisel ve karşılaştırma analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Bulgulara göre, öğrencilerin %73’ü BÖTE yerine başka bir bölüm okumak istemektedirler. Bu 

öğrencilerin %73’ü aslında sayısal alanda farklı bölümleri (temel bilimler, mühendislik, 

mimarlık, sağlık vb.), %10’u sözel ve eşit ağırlıklı bölümleri (hukuk, şehir bölge planlama, 

psikoloji vb.), %12’si öğretmenlik bölümlerini istemektedir. Faktörlere yönelik analizler 

“üniversitenin sunduğu imkânlar” ve “bölümün niteliği” faktörlerinin tercih belirlemede 

etkisinin kontenjanı tam dolduran BÖTE’ler lehine; “üniversitenin konumu” faktörünün tercih 

belirlemede etkisinin ise kontenjanı tam doldurmayan BÖTE’ler lehine istatistiksel olarak 

anlamlı fark yarattığını göstermektedir. Öğrencilerin üniversitenin bütününe yönelik 

özelliklerinin tercihlerini etkileme ile ilgili görüş ortalamaları 6 üzerinden 3.63 iken; bölüm 
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özelliklerinin tercihlerini etkileme ile ilgili görüş ortalamalarının 2.72`ye düştüğü bulunmuştur. 

Üniversite ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi ile bölüm ile ilgili özelliklerin tercihlere etkisi 

arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: ÖSYS, BÖTE, üniversite tercih 
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Özet 

Birçok beceri gerektiren ve karmaşık bir süreç olan programlama öğretiminde öğrenciler çeşitli 

zorluklar yaşamaktadır. Bilgisayar bilimindeki araştırmalar öğrencilerin programlama 

süreçlerinde kodlar arasında kaybolduğunu ve ayrıntılar içinde boğulduğunu söylemektedir. 

Bu sebeple öğrenciler programlamada tasarımdan çok kodlara odaklanmaktadırlar. Bu 

nedenle alanyazında programlamanın mantığının öğretiminde programlama aracının önemine 

dikkat çekilmektedir. Bu noktada programlama eğitiminde yaşanacak problemlerin çözümüne 

katkı sağlayacak ve öğrencilerin programlama mantığını daha kolay bir yoldan kavramalarını 

sağlayacak bir araç kullanılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu problemlerin 

çözümü için alanyazında farklı araçlar geliştirildiği, değişik yöntem ve yaklaşımların denendiği 

görülmektedir. Bu alandaki mevcut çalışmalar incelendiğinde özellikle görselleştirme 

araçlarının programlama öğretilmesindeki sorunları gidermeye ve çeşitli becerileri 

geliştirmeye yönelik kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun bilgisayar bilimi 

öğrencilerince nasıl değerlendirildiği ele alınmamıştır. Ayrıca alanyazında görülen bir diğer 

eksiklik araç-yöntem karşılaştırması yapılarak sonuçlar üretilmesidir. Bu çalışma farklı 

programlama araçları düşünülerek App Inventor ortamı ile ilgili görüşleri ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada amaç bilgisayar bilimi öğrencilerinin programlama öğretiminde App Inventor 

kullanımı üzerine görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: Öğrencilere göre programlama öğrenirken, App Inventor programını kullanımının 

programlama dili öğrenmeye katkıları nelerdir? Öğrencilerin diğer programlama dilleriyle 

kıyaslandığında App Inventor programının olumlu yönleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

Öğrencilerin diğer programlama dilleriyle kıyaslandığında App Inventor programının olumsuz 

yönleri hakkındaki görüşleri nelerdir? 

Mevcut çalışma nitel yöntem ile desenlenmiştir. Çalışmada katılımcılar amaçlı örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Bilgisayar bilimi 2. sınıf öğrencileri ile görüşme yapılmıştır. Görüşmede 

metin tabanlı çeşitli programlama dillerini gören öğrencilerin App Inventor ile ilgili görüşleri 

alınmıştır. Bu bağlamda katılımcılardan görüşleri toplamak için yarı yapılandırılmış bir görüşme 

formu hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formunun geçerliği ve 

güvenirliği için 2 alan uzmanından görüş alınarak veri toplama aracına nihai hali verilmiştir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda 2017-2018 bahar döneminde bir devlet üniversitesinde 

Bilgisayar Biliminden 17 öğrenci ile uygulama yapılmıştır. Uygulama için çalışma grubu birden 

fazla metin tabanlı programlama dili bilen öğrencilerden seçilmiştir. Çalışmaya katılan 
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öğrencilerin %85,7’si erkek, %14,3’ü kadındır. Katılımcıların yaş ortalaması 20,2, yaş aralığı ise 

19-24 arasında değişmektedir. 

Bu çalışmada kişisel bilgi formu, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada 

elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi ise Nvivo 

programı kullanılarak yapılmıştır. 

Katılımcılara göre programlama öğrenirken, App Inventor programını kullanımının 

programlama dili öğrenmeye başlıca katkısını öğrenmeyi kolaylaştırma (f=7), güncel bileşenler 

taşıdığı için ilgi çekici olması (f=4), programlamaya yönelik tutumu olumlu olarak etkileme 

(f=4), popüler olan bir konuda uygulama geliştirilmeye olanak sağlama (f=4), programlamayı 

eğlenceli hale getirme (f=4) şeklindedir. Uygulamanın olumlu yönleri ise şöyle sıralanmaktadır: 

kolay olması (f=10), görsel arayüze sahip olması (f=5), Android uygulama geliştirmeye olanak 

tanıması (f=5), kodların sürükle bırak yapısı (f=5), kod yazım hatası ihtimalinin olmamasıdır 

(f=4). Uygulamanın olumsuz yönleri ise metin tabanlı programlama ortamlarının mantığıyla 

örtüşmeme (f=4), kodların hazır olması sebebiyle sınırlayıcı olması (f=3), var olanlar dışında 

kod yazamama (f=3), fazla basit olmasının motivasyonu düşürmesi (f=3), uygulamaların 

derlenmesi sırasında çok sorun yaşanması (f=3), kodları sıfırdan yazmanın daha önemli olduğu 

düşüncesi (f=3) şeklindedir. 

Öğrencilerin App Inventor programı ile ilgili görüşlerini elde etmek amacıyla toplanan nitel 

verilerin çözümlenmesi ile ortaya çıkan sonuçlara göre programlama öğrenirken, App Inventor 

programını kullanımının programlama dili öğrenmeye başlıca katkısının öğrenmeyi 

kolaylaştırma olduğu görülmüştür. Uygulamanın olumlu yönleri ise kolay olması, görsel 

arayüze sahip olması, Android uygulama geliştirmeye olanak tanıması ve kodların sürükle bırak 

yapısıdır. Uygulamanın olumsuz yönlerinin başında ise metin tabanlı programlama 

ortamlarının mantığıyla örtüşmemesi olduğu görülmüştür. Yapılan bu uygulama sonucunda 

bilgisayar bilimi öğrencilerinin programlama dilinin önemini değerlendirirken programın 

zorluğunu önemsedikleri sonucuna varılabilir. Bu durumda App Inventor gibi görsel ve blok 

tabanlı uygulamaları kullanma motivasyonları azalmaktadır. Bilgisayar bilimlerinde okuyan 

öğrencilerle yapılacak gelecek uygulamalarda bu durum göz önüne alınmalıdır. 

Anahtar sözcükler: Üniversite öğrencileri, programlama, App Inventor 
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Abstract 

BilgeIs (www.bilgeis.net) is the leading Massive Open Online Course (MOOC) portal in Turkey 

which offers 100 Turkish courses. 80 of these MOOCs are ICT related, and the other 20 MOOCs 

generally cover soft skill topics. Bilgeİş MOOCs are freely open to the participants since April 

2017, and now the portal has more than 55.000 participants. So, in this study, the purpose 

was to find out the motivations of learners in BilgeIs MOOCs. This study employed survey as a 

research method. The participants of this study are 1483 people from diverse backgrounds, 

including university students, employed and unemployed people. They registered to at least 

one MOOC on BilgeIs portal. The items of the instrument were adapted from Online Learning 

Enrollment Intentions (OLEI) scale developed by Kizilcec & Schneider (2015) and the study of 

Egloffstein & Ifenthaler (2017). The results indicated that the highest motivation was learning 

a new topic (n=1463) which was then followed by general interest in topic (n=1457), personal 

growth and enrichment (n=1444), improving knowledge (n=1434), course offered by 

prestigious university (n=1440), earning a certificate of accomplishment (n=1375), curiosity 

(n=1367), on-the-job learning purpose (n=1325), courses relevant to job (n=1246), 

experiencing an online course (n=1161), challenge (n=1157), career change (n=1094), fun 

(n=813), and socializing (n=721). From several aspects, it is essential to reveal learners’ 

motivations in MOOC learning environments so that new courses might be planned and 

developed by educators, instructional planners, and policy makers, etc. in accordance with the 

motivations of the learners. In this way, the needs of the people who would like to benefit 

from MOOCs can be satisfied. 

Keywords: Motivation, OER, MOOC portal, MOOC, Bilgeİş 
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Abstract 

This basic qualitative study was carried out to understand how pre-service teachers perceive 

App Inventor (AI2) in terms of designing and developing their own games. The data of this 

study came from a one-day activity as a short introduction to AI2, and the activity covered 

four basic examples. This activity took about 3 lesson hours. Eight junior students from the 

department of Foreign Language Education (FLE)in the fall semester of 2014-2015 volunteered 

to participate in this study. The participants consisted of 5 females (62.5%) and 3 males 

(37.5%) who did not have any background experience in mobile application development or 

in game design and development. After the activity, a short semi-structured interview was 

conducted with each participant. The results of the interview were analysed using content 

analysis. The results of the interviews indicated that the participants were not aware of AI2 

before the activity. The participants mentioned that AI is simple, user-friendly, easy to use, 

free of charge for everyone, easy to get used to using the program, enjoyable, good option for 

people who are not technology savvy, and suitable for beginners. Moreover, it has practical 

use of drag and drop methods and ready to use puzzle like blocks in addition to saving time 

for development and enabling creativity. The participants thought that being capable of 

creating their own applications based on their own needs is a privilege, and it makes a 

difference between them and the other teachers who are not able to create their own apps 

especially when there is no existing application on the market to fulfil their needs. All 

participants mentioned that they enjoyed the activity, would like to continue developing 

applications using AI2, and to participate in a future activity. Overall, the results of the study 

indicated that AI2 is a suitable tool which allows pre-service teachers to start building 

applications immediately. 

Keywords: Educational mobile games, mobile games, pre-service teacher education 
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Abstract 

This study aimed to examine pre-service teachers’ perceptions of technology acceptance 

based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model and 

predictors of behavioral intention to use Web 2.0 applications. The participants of this study 

were 190 pre-service teachers from Foreign Language Education and Early Childhood 

Education departments at a public university in Turkey. The data were collected by using 

UTAUT scale. The data were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression 

analysis on IBM SPSS 23. Moreover, the factor structure of the scale and construct validity 

were evaluated through confirmatory factor analysis (CFA). The findings showed that pre-

service teachers tend to have high perceptions of performance expectancy, attitude, self- 

efficacy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and behavioral intention 

to use Web 2.0 applications in addition to low perceptions of anxiety. Findings from multiple 

linear regression analysis showed that performance expectancy, attitude, and self-efficacy 

were the significant constructs predicting pre-service teachers’ behavioral intention to use 

Web 2.0 applications. Conclusions and implications for pre-service teacher education are 

discussed. 

Keywords: Web 2.0 acceptance, technology acceptance, pre-service teacher education, pre-

service teacher 
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Abstract 

This study discusses some of the barriers in PD programs that are organized to prepare 

teachers for technology integration in their classrooms. Through this analysis, this study 

presents common components of traditional and reform type of PD models and approaches 

for powerful technology integration. While in different parts of the world technology 

investment in schools is increasing, the successful integration of those technologies in 

classroom rely on well-prepared and enthusiastic teachers who are willing to learn about 

innovative use of emerging technologies and eager to learn new things. Several factors are 

affecting technology integration strategies of teachers from the technology skills and beliefs 

to administrative support. PD experiences can be fruitful, engaging, and supporting for 

teachers in many ways. One important aspect is addressing the shortcomings in current PD 

programs. Studies identify some of the common problems that teachers face in PD programs 

as: not having adequate time for application, learning too much information in quite short 

period of time, top-down approach for the content of PD, lack of opportunities for reflection, 

and not being involved in decision process. Based on a comprehensive review, this study 

presents recommendations to increase teacher involvement in all stages of PD activities from 

planning to evaluation. Some of these strategies include starting with a needs assessment with 

the teachers who would participate in PD activities. Second, offering teachers individualized 

learning opportunities and reflection time face-to-face and at distance. And, applying some 

“flipping PD” strategies to allow them develop design and implementation strategies for 

powerful technology integration in their own classrooms. 

Keywords: Technology integration, professional development, contemporary approaches 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine university students’ self-efficacy for and attitude 

toward computer programming, and the relationship between their self-efficacy and attitude. 

This study also aims to investigate the prediction of university students’ success on computer 

programming by their self-efficacy and attitude. With this aim, this quantitative study applied 

descriptive, survey research design. The participants included 32 sophomore (second-grade) 

students educated in the Department of Computer Education and Instructional Technology. 

The research was conducted in a compulsory course Programming Languages II offered by this 

department in Middle East Technical University in the academic year of 2017-2018, spring 

semester. The course is taught in 4 hours of course sessions per week during 15 weeks course 

sessions during the semester. The course sessions per week includes theoretical part of the 

course for 2 hours, and laboratory sessions for 2 hours for the application. The course sessions 

are taught with direct instruction whereas the laboratory sessions is taught particularly with 

problem-based learning. The data was collected using Computer Programming Attitude Scale 

and Computer Programming Self-Efficacy Inventory both at the beginning and at the end of 

the computer programming course. Their pretest and posttest results were also compared to 

evaluate the effectiveness of the aforementioned course and if exist, the course will be 

redesigned to have a better learning outcomes. The findings are expected to guide the 

instructors in improving students’ self-efficacy for and attitude toward computer 

programming by revealing their current levels. 

Keywords: Computer programming, attitudes towards programming, programming self-

efficacy 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM) 

bünyesinde yürütülmekte olan lisans düzeyindeki ortak derslerin sürekli iyileştirme 

kapsamında uzaktan eğitim kalite standartları açısından değerlendirilmesidir. Aynı zamanda 

çevrim içi ders vermekte veya verecek olan öğretim elemanlarına yol haritası belirlemek ve 

öğretim kalitesinin artırılması da hedeflenmektedir. Kalite standartları olarak Kaban ve 

Çakmak (2016) tarafından geliştirilen, Öğretim Elemanı, Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme 

ve Değerlendirme, Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları, Öğrenci Destek Hizmetleri, Kurumsal 

İşleyiş, Ders Geliştirme, Öğretme ve Öğrenme Süreci, Kurumun Misyonu ve Öğrenme Hedefleri 

ve Çıktılar olmak üzere on boyuttan oluşan UEKS baz alınmıştır. 2017-18 bahar döneminde 

yürütülen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (AITT) ve Yabancı Dil derslerinin Eğitim Teknolojileri, 

Açık ve Uzaktan Öğrenme alanlarında uzman araştırmacılar tarafından değerlendirmesi 

yapılmıştır. UEKS’nın tüm boyutları tüm alt maddeleri ile incelenmiştir. Çalışmanın verileri 

uzman değerlendirme formları kullanılarak ders materyalleri, öğrenme yönetim sisteminde 

kayıtlı öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimleri ve eş zamanlı derslere ait video kayıtları 

incelenerek toplanmıştır. Tüm verilerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve 

değerlendirme formları betimsel istatistik yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular doğrultusunda 

çevrim içi öğretim kalitesinin yükseltilmesine yönelik öneriler ortaya konulmuştur.  

Anahtar sözcükler: Uzaktan eğitim, çevrim içi ders kalitesi, öğretim tasarımı ve geliştirilmesi, 

akreditasyon, uzaktan eğitim ders değerlendirmesi 

Evaluation of Distance Education Common Courses: Case of a Public 

University 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate undergraduate common courses that are held under 

Distance Education Application and Research Center (ESUZEM) at our university within the 

scope of continuous improvement mission. We aim to create a scalable process for course 

quality assurance that can be used by the current and future online instructors and 

consequently to improve the quality of online education. We used Kaban ve Çakmak’s (2016) 

10 dimensions Distance Education Quality Standards (DEQS) as the quality standards in this 

study, which are Instructor, Curriculum and Instruction, Measurement and Assessment, 

Libraries and Learning Resources, Student Support Services, Institutional Functioning, Course 
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Development, Teaching and Learning Process, Mission of the Institution and Learning Goals 

and Outcomes. Applying these quality standards, Ataturk’s Principles and the History of 

Turkish Renovation (AITT) and Foreign Language courses at the university were evaluated 

using the DEQS’s ten dimensions. Data for this study was collected through the expert 

evaluation forms, course documents, student interaction data recorded in the learning 

management system, and synchronous teaching videos. Content analysis approach is used to 

analyze the data and descriptive analysis techniques are used to analyze the evaluation forms. 

Based on the findings, suggestions are provided for online course quality assurance in our 

country.  

Keywords: Distance education, online course quality assurance, instructional design and 

development, accreditation, distance education course evaluation 
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Investigation of Math and Psychology Teacher Candidates’ Opinions About 

the Social Media Use for Instructional Purposes 

Hatice Sancar TOKMAK 

 haticesancarr@gmail.com, Mersin Üniversitesi 

Zerrin DAĞLI 

 zdagli@mersinbote.com, Mersin Üniversitesi 

Abstract 

This case study aimed to investigate Math and Psychology teacher candidates’ opinions about 

the use of Social Media Environments, namely, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Blogs, 

for Instructional purposes. These social media environments were selected because they were 

the most popular ones. 20 math and 22 Psychology teacher candidates were participated to 

the study. The data were collected through focus group interviews (3 groups of Math teacher 

candidate and 3 groups of Psychology teacher candidates). Each interviews were lasted about 

30 – 35 minutes. According to the results, the all teacher candidate groups were very positive 

to use Facebook, Youtube, and Blogs use for instructional purposes while they (2 math groups 

and 2 psychology groups) were mostly positive to use Instagram for instructional purposes. 

However, out of one math group and one psychology group teacher candidates, other groups 

were negative to use of Twitter for Instructional purposes. The teacher candidate groups 

mostly pointed out the reasons of their opinions based on the capabilities and limitations of 

these environments. The teacher candidate groups mostly stated that they would use these 

environments for instructional material sharing by creating groups for their classes. The study 

suggested to provide specific experiences for teacher candidates about the use of social media 

environments for educational purposes since their views very conservative about just using 

these environments to share instructional materials. 

Keywords: Social media, instructional use, case study 
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Moodle Öğrenme Yönetim Sistemindeki Akran Değerlendirme Modülü ve 

Uygulama Örnekleri 

Fatma BAYRAK 

fbayrak@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Son dönemlerde öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde öğrenen merkezli yaklaşımlar ön 

plana çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle öğrenenlerin hem kendi hem de akranlarının 

ürünlerini yargıladıkları değerlendirme etkinlikleri yaygınlaşmıştır. Yaygınlaşan bu 

değerlendirme etkinlikleri ile öğrenenler başka çalışmaları da görerek kendi ürünlerine ve 

performanslarına eleştirel bakış açısı ile bakabilmekte; aynı zamanda öğrenenlerin akranlarına 

katkı getirebilme fırsatları olabilmektedir. Bu avantajlarına bağlı olarak Öğrenme Yönetim 

Sistemlerinde akran değerlendirme etkinlikleri için modüller tasarlanmıştır. Çalışma 

kapsamında Moodle öğrenme yönetim sistemindeki akran değerlendirmeye yönelik olan 

çalıştay modülü tanıtılarak, arka planda çalışan algoritmalardan bahsedilecektir. Ayrıca 

bahsedilen modül aracılığıyla yapılmış olan akran değerlendirme çalışmaları incelenerek, 

ulaşılan bulgular tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Akran değerlendirme, Moodle, çalıştay modülü 

Peer Assessment Module in Moodle Learning Management System and Usage 

Examples 

Abstract 

Learner-centered approaches have come into prominence in learning and assessment 

process. From this point learner-centered assessment activities have become widespread, in 

which learners judge their own and their peers' products. With these assessment activities, 

learners can look at their own products and performance critically by seeing others' products; 

they also have the opportunity to contribute to the work of their peers. Depending on these 

advantages, modules for peer assessment activities are added in Learning Management 

Systems. In the study workshop module will be presented for peer assessment activities in the 

Moodle Learning Management System, and the algorithms running in the background will be 

discussed. In addition, studies on peer assessment made through the mentioned module will 

be examined and the findings of the research will be discussed. 

Keywords: Peer assessment, Moodle, workshop modüle 
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Sosyal Medya Bağımlılığı: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Bağımlılık Düzeylerine 

Üzerine Tanımlayıcı Bir Çalışma 

Hüseyin İlhan NACAROĞLU 

hinacaroglu@yahoo.com, Mersin Üniversitesi 

Erman UZUN 

eruzun@gmail.com, Mersin Üniversitesi 

Özet 

Her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla sosyal ağlar özellikle genç nüfusun günlük yaşantısının 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sosyal ağlar, iletişim özellikleriyle güçlü bir medya 

aracı olma özelliğine sahiptir. Gençler sosyal alanda aktif olma ve etkin rol oynama eğilimi 

içindedir. Bu araştırmanın amacı; İki farklı Meslek Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek ve bu bağımlılığa sebep olan 

faktörleri tespit etmektir. Öğrencilerin, zamanlarının büyük bir bölümünü sosyal medya 

ortamlarında geçirmeleri, akademik başarılarını, sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitelerini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle yapılan bu araştırma ile son dönemlerde giderek 

yaygınlaşan sosyal medya bağımlılığına ilişkin unsurların tespit edilmesiyle, alan yazına katkı 

sağlayacak özellikte bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma nicel araştırma 

deseninde yürütülmüş olup, tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmada veriler anket yoluyla 

toplanmıştır. Çalışma grubunu; farklı alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yürüten iki Meslek 

Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 750 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, öğrencilerin 

sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak kullanılan sosyal medya 

bağımlılığı ölçeği Şahin (2018) tarafından geliştirilmiştir. Sosyal medya bağımlılığı ölçeği beşli 

Likert tipinde toplam 29 madde ve 4 alt boyuttan (sanal tolerans, sanal iletişim, sanal problem 

ve sanal bilgilenme) oluşmaktadır. Sonuç olarak, katılımcıların sosyal medya bağımlılık 

düzeyleri yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin sosyal medyayı daha çok sanal bir iletişim aracı olarak 

kullandığı ve oldukça fazla bir zamanı sosyal medyada geçirdikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sosyal medya bağımlılığı, meslek lisesi, bağımlılık, teknoloji kullanımı, 

öğrenciler 

Social Media Addiction: A Descriptive Study on the Dependency Levels of 

Vocational School Students 

Abstract 

With the number of users increasing day by day, social networks have become an 

indispensable part of everyday life especially young population. Social networks have the 

feature of being a powerful media tool with communication features. Young people tend to 

be active in the social field and play an active role. The purpose of this research; It is to 

determine the social media dependency levels of the students who are studying at two 

different vocational high schools and to determine the factors that cause this dependency. 

Students spend most of their time in social media environments, affecting their academic 

achievement, social relations and quality of life negatively. With this research made for this 
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reason, it is thought that this study is a work that will contribute to the literature by 

determining the elements related to social media dependency which is becoming increasingly 

widespread recently. This research has been conducted in a quantitative research design and 

is a descriptive study. Survey data were collected through questionnaires. Working group; and 

750 students studying at two Vocational High Schools that carry out educational activities in 

different fields. In this study, the social media addiction scale used by the students to 

determine social media addiction levels was developed by Şahin (2018). The social media 

dependency scale consists of 29 items and 4 sub-dimensions (virtual tolerance, virtual 

communication, virtual problem and virtual knowledge) in five-point Likert type. As a result, 

participants' social media addiction levels were high. It has emerged that students use social 

media more as a means of virtual communication and spend much time on social media. 

Keywords: Social media addiction, vocational high school, addiction, use of technology, 

students 
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Meaningful Learning with Technology: A Q-Methodology Study 

Derya BAŞER 

deryabaser@ibu.edu.tr, Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Theodore John Kopcha 

tjkopcha@uga.edu, University of Georgia 

Abstract 

Meaningful learning with technology is a highly subjective phrase – the meaning of the phrase 

depends on the grade level and the content area being taught. For example, a high school 

math teacher may have different perspectives of meaningful learning with technology than a 

5th grade teacher who teaches all subjects. Yet the phrase is also taken for granted. Teacher 

education programs typically focus on student-centered uses of technology without regard to 

the varied ways in which technology is used by teachers today. While student-centered uses 

may be meaningful to scholars, it may not be what is most meaningful to teachers. 

Understanding the varied perspectives of meaningful learning with technology is important 

for improving the way today’s teachers are prepared for the classroom. 

The purpose of this study is to better understand the definition of the phrase – meaningful 

learning with technology (MLT). The study used a unique method called Q method, which uses 

a form of factor analysis to determine patterns in participants’ rank-ordered statements. Data 

were collected in two steps from preservice teachers in the Southeast United States. First, 47 

preservice teachers provided open-ended responses to the question: “What is meaningful 

learning with technology?” Second, those responses were converted into 35 items that the 

preservice teachers ranked-ordered using a Q-sort scale. Rankings were factor analyzed to 

determine patterns in responses; students fell into 5 distinct groups. The perspectives of 

across those groups varied; some viewed MLT as being student-centered while others viewed 

MLT as serving more professional needs (e.g., completing everyday tasks, communicating with 

parents). Specific details about groupings and group characteristics will be included in the full 

presentation. 

Keywords: Learning with technology, q-method, preservice teachers 
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Meslek Lisesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerine Yönelik 

Tanımlayıcı Bir Çalışma 

Pınar ARSLAN 

pinarhas@yahoo.com, Mersin Üniversitesi 

Erman UZUN 

eruzun@gmail.com, Mersin Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın amacı; İki farklı Meslek Lisesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

internet bağımlılık düzeylerini belirlemek ve bu bağımlılığa sebep olan faktörleri tespit 

etmektir. Öğrencilerin, zamanlarının büyük bir bölümünü kontrolsüz bir şekilde sanal 

ortamlarda geçirmeleri, akademik başarılarını, sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitelerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu nedenle bu araştırmanın, son dönemlerde giderek yaygınlaşan 

internet bağımlılığına ilişkin unsurların tespit edilmesiyle, literatüre katkı sağlayacak nitelikte 

ve önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma nicel araştırma deseninde 

yürütülmüş olup, tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmada veriler anket yoluyla toplanmıştır ve 

çalışma grubunu, iki farklı Meslek Lisesi’ndeki 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte 

olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, bireylerin internet bağımlılık düzeylerini 

belirlemeye yönelik olarak kullanılan internet bağımlılığı ölçeğinin, Hahn ve Jerusalem (2001) 

tarafından tasarlanmış, Şahin ve Korkmaz (2011) tarafından ise Türkçe’ye uyarlaması 

yapılmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği toplam 19 maddeden ve 3 faktörden oluşmaktadır. Bu 

faktörlerden birincisi kontrol kaybı, ikincisi daha fazla online kalma isteği ve üçüncüsü ise 

sosyal ilişkilerde olumsuzluktur. Araştırmanın yürütüldüğü iki farklı Meslek Lisesi’nden elde 

edilen verilere göre; katılımcıların bir bölümünde internet bağımlılığı belirtisi olduğu tespit 

edilmiştir. İnternet bağımlılığı belirtisi gösteren katılımcıları göstermeyen katılımcılardan 

ayıran iki değişkenin ölçekte bulunan kontrol kaybı ve daha fazla online kalma isteği faktörleri  

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: İnternet, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, mesleki eğitim, 

bağımlılık 

A Descriptive Study on the Internet Addiction Levels of Vocational High 

School Students 

Abstract 

The purpose of this research study is to detect the internet addiction levels of the students 

who are attending at two different vocational high schools and determining the factors that 

cause this addiction. Academic performances, social relations and life quality of the students 

are adversely affected as they spend the vast majority of their time uncontrollably in virtual 

environments. Therefore, it is thought that this research study is a crucial work that would 

contribute to the literature by detecting the properties related to internet addiction which has 

become increasingly popular in recent periods. This descriptive research study is conducted in 

a quantitative research pattern. In the survey, data are collected through questionnaires, and 
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the study group is comprised of 9-, 10-, 11- and 12-grade students attending at two different 

vocational high schools. In this study, the internet addiction scale used to determine the 

internet addiction levels of the individuals are designed by Hahn and Jerusalem (2001) and 

adapted to the Turkish language by Şahin and Korkmaz (2011). Internet addiction scale is 

comprised of totally 19 items and three factors. These three factors are a loss of self-control, 

desire to stay online longer, and negligence in social relations, respectively. According to the 

results obtained from the two different vocational high schools where the research was 

conducted; it was determined that some of the participants had an indication of internet 

dependency. The two variables that distinguished participants who showed signs of Internet 

addiction from participants who did not show signs of control were the loss of control on the 

scale and the factors that wanted more online stay. 

Keywords: Internet, internet addiction, social media addiction, vocational training, 

dependency 
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Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Ses Olayları Eğitsel Oyunun Geliştirilmesi 
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korkusuz@balikesir.edu.tr, Balıkesir Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmada, 6.Sınıf düzeyindeki Türkçe dersinde yer alan ses olayları konusundaki 

kazanımların öğrenimi esnasında oluşan eksiklikleri gidermek ve aynı zamanda öğrenilenleri 

pekiştirmek amacıyla bir eğitsel oyun hazırlanması amaçlanmıştır. 

Eğitsel oyunlar öğrencide eğlenirken öğrenme imkânı tanıması ve öğrenciye öğrenme 

esnasında aktif rol alma imkânı sunmasından dolayı eğitime yardımcı araçlardan biri olarak 

görülmektedir. Böylece öğrenmenin hem zevkli hale gelmesi hem de bilginin kalıcı hale 

gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu sebeple, oyun motorlarından biri olan GameMaker 

programı kullanılarak 6. Sınıf Türkçe dersi kazanımlarında yer alan ses olayları konusundan 

rastgele seçilen beş farklı ses olayının öğrenimine yönelik bir eğitsel oyun hazırlanmıştır.  

Hazırlanan eğitsel oyunda alıştırma modu ve rekabet modu olarak 2 bölüm bulunmaktadır. 

Alıştırma modunda amaç; öğrencinin konu ile ilgili bilgilerini test etmesi, öğrenilen bilgilerini 

de pekiştirmesi beklenirken, rekabet modunda ise öğrencilerin akranları ile oyunu oynayarak 

heyecan ve rekabet ortamı oluşturulması ile öğrenmenin zevkli hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Alıştırma bölümünde ses olaylarını konusuna yönelik bilgilerini pekiştiren ve kendini bu alanda 

geliştiren öğrenci rekabet moduna geçerek arkadaşı ile bu alanda mücadele vermesi 

beklenmektedir. Ayrıca oyun, bu süreçler boyunca öğrencilerin yanıtlarını kayıt altına alarak 

değerlendirmek üzere veri üretimi de gerçekleştirmektedir. 

Hazırlanan eğitsel oyunun Türkçe dersindeki ses olayları konusunda yer alan kazanımları 

pekiştirmesi beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Eğitsel oyun, ses olayları, kazanım, oyun motoru, rekabet 
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Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Web Sayfa İçeriklerinin Hetagoji Tabanlı 
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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, kullanıcı konumunda olan ebeveyn ve çocuklar tarafından 

oluşturulacak bir web sayfa içeriğinin Hetagoji yaklaşımına dayalı olarak özelleştirilmesine 

ilişkin uzman görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın temel amacına ulaşmak için Hetagoji 

yaklaşımının ögeleri dikkate alınarak, web sayfa içeriklerinin özelleştirilmesi şu alt sorularla 

sorgulanmıştır: (1) Problem çözücü olarak ebeveynler ve çocuklar izleyecekleri yolu seçmede 

nasıl bağımsızlaşacaklardır? (2) Ebeveynler ve çocuklar öğrenmelerinin sorumluluklarını 

almada zorluklara karşı nasıl bir tutum sergileyecektir? (3) Ebeveynler ve çocuklar karmaşa ve 

belirsizlik karşısında uzun dönemli olarak meraklarını nasıl sürdüreceklerdir/koruyacaklardır? 

(4) Ebeveynler ve çocuklar alışık olmadıkları durumlar karşısında yeterliklere uyum sağlamayı 

nasıl öğreneceklerdir? (5) Ebeveynler ve çocuklar kültürel işbirlikleri, merak ve dış dünya ile 

iletişimin sağlanmasında birbirlerine nasıl mentörlük edeceklerdir? Araştırmada, nitel veri 

toplama yöntemlerinden görüşme aracı kullanılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan alan 

uzmanları ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesinden elde edilen veriler 

içerik analizi ve tümevarımsal analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin 

sonucunda kullanıcı konumunda olan ebeveyn ve çocuklar tarafından özelleştirilecek web 

sayfası içeriklerinin Hetagoji yaklaşımına dayalı olarak yapılmasına ilişkin ana temalar ve alt 

temalar elde edilerek öneriler sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Hetagoji, web sayfa içeriklerinin özelleştirilmesi, öğrenen tarafından 

oluşturulan içerikler 

Heutagogy-Based Customization of User Generated Web Page Content 

Abstract  

The main purpose of this study is to examine expert opinions on the customization of a web 

page content based on the Heutagogy approach, which will be created by the parent and 

children in the user position. In order to achieve the main goal of the research, the 

customization of web page content has been questioned with the following sub-questions, 

taking into consideration the aspects of the Heutagogy approach: (1) As problem solvers, how 

will parents and children become independent when choosing the path they will follow? (2) 

How will parents and children learn to deal with difficulties in taking responsibility for their 

learning? (3) How will parents and children keep their curiosity in the face of confusion and 

                                                           
3 Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen 1610E648 
nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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uncertainty? (4) How will parents and children learn to adapt to competencies in unfamiliar 

situations? (5) How will parents and children mentor each other in cultural collaboration, 

curiosity and communication with the outside world? In this research, interview tool was used 

from qualitative data collection methods. A focus group discussion was held with five field 

experts participating voluntarily. The data obtained from the focus group interview were 

analyzed using content analysis and inductive analysis. According to the results of analyzes, 

the main themes and sub-themes of the customization of user generated web page content 

to be made by the parent and the children together based on the Heutagogy approach are 

presented.  

Keywords: Heutagogy, customization of web page content, learner generated content 
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Özet 

2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde İstanbul’da bir özel lisede gerçekleştirilen 

araştırmada öğretmen, öğrenci ve yönetici bakış açılarından teknolojinin sınıflarda 

bulundurulma gereksinimleri ve gerekçeleri incelenmiştir. Tarama modeli kullanılan 

araştırmanın katılımcılarını 410 öğrenci, 30 öğretmen ve 5 okul yöneticisi oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri ise genel olarak orta düzey ve başarı düzeyleri il 

ortalamasının altındadır. Araştırmada öğrenci, öğretmen ve okul müdürü için hazırlanan anket 

aracılığıyla veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada okuldaki tüm öğrenci, 

öğretmen ve yöneticilere anketler dağıtılmış ve araştırmaya gönüllü katılanlardan veriler 

toplanmıştır.  Araştırma bulgularına göre, tüöm paydaşlar (öğrenciler, öğretmenler ve 

yöneticiler) teknolojinin sınıfta “Öğrenciler tarafından konunun daha iyi kavranması” için 

kullanıldığını belirtmişlerdir. Memnuniyet süreçleri incelendiğinde de öğretmenlerin en fazla 

“Öğrencileri aktif kıldığı için memnunum” ve öğrencilerin ise “öğrenmeme yardım ettiği için 

memnunum” ifadelerini seçtikleri belirlenmiştir. Okul idarecilerinin ise “iş yükümü azalttığı 

için” memnun oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Sınıfta teknoloji ihtiyacı, teknolojinin rolü, paydaşlara göre değişen 

teknoloji rolleri 

Technology Roles in the Class According to Stakeholders: Who Want to Use 

Technology in the Class and Why? 

Abstract 

In the research conducted in the 2017-2018 spring term in a private high school in İstanbul, 

the need and reason for technology in the classroom according to teacher, student and 

administrator were examined. Survey design was used in the research. Participants of the 

research were 410 students, 30 teachers and 5 administrators. Students’ socio-economic 

levels were medium and students’ success levels were lower than the provincial average. Data 

was collected through a questionnaire prepared for students, teachers and administrators. 

Surveys were delivered to all students, teachers and administrators at school, and data was 

collected from volunteer participants. According to the results of the study, all stakeholders 

(students, teachers and administrators) mostly stated that technology is used in the classroom 

“for a better understanding of the subject by the students". When the satisfaction processes 

were examined, it was seen that teachers mostly selected the expression, "Pleased because 

students are active". Students mostly selected the expression, "Pleased because technology 
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helps me learn". Besides, it was seen that school administrators were pleased because 

"Technology reduces workload". 

Keywords: Technology need in the classroom, role of technology in teaching, technology 

satisfaction  
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Türkiye’de Yapılan Mobil Öğrenme Çalışmaları Bize Ne söylüyor? 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal yaşamın her alanını etkilediği ve kurumların bu 

durumun gereğini yerine getirmeye çalıştıkları bilinen bir gerçekliktir. Öte yandan bu 

teknolojilerde yaşanan değişim ve gelişmeler öğrenme ve öğretme süreçlerini de 

etkilemektedir. Bu gelişmelerin yaşandığı alanlardan birisi mobil teknolojilerdir. Bu 

teknolojilerde yaşanan gelişmeler sonucu alanyazında mobil öğrenme konusu giderek artan 

bir hızla incelenmeye başlamıştır. Mobil öğrenme, mobil teknolojideki gelişim ve mobil 

cihazların yaygınlaşması sonucunda eğitimde kullanımı gündeme gelen ve e-öğrenmenin 

uzantısı olarak ifade edilen bir öğrenme şeklidir. Esnek, bireyselleştirilmiş ve zaman ve 

mekândan bağımsız öğrenme olanağı sağlaması ile çokluortam desteğinin olması gibi özellikler 

mobil öğrenmenin eğitim ortamlarında sağladığı avantajlar olarak sıralanabilir.  

Bir yandan sahip olduğu bu üstünlükler ve bir yandan da mobil cihaz kullanımın giderek 

yaygınlaşması mobil öğrenmeyi eğitim ortamları için üstünde önemle durulan bir seçenek 

haline getirmiştir. Bu kapsamda ülkemizde de mobil öğrenme ile ilgili çalışmalar 

gerçekleştirilmekte ve bu öğrenme biçimi bilimsel olarak incelenmektedir. Bu süreçte 

çoğunluğu yükseköğretim düzeyinde olmak üzere farklı mobil öğrenme uygulamaları 

gerçekleştirilmekte ve bu çalışmalarda mobil öğrenme farklı değişkenler açısından ele 

alınmaktadır. Ancak konunun da yeni olması nedeniyle alanyazında bu çalışmalarla ilgili 

yapılan toplu değerlendirmeler yeterli düzeyde değildir. Ulusal alanyazında da bu doğrultuda 

yapılan bir çalışma olmadığı için çalışmanın alanyazına katkı sağlayacağını öngörülmektedir.  

Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Türkiye’de mobil öğrenme konusunda yapılan 

çalışmalarda kullanılan değişkenleri belirlemektir. Bu kapsamda mobil öğrenmeyle ilgili olarak 

farklı çalışma gruplarıyla gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiştir. Yapılan çalışmalar ele 

alınarak mobil öğrenmeyle ilgili Türkiye’deki durumun ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

Çalışmada ayrıca mobil öğrenme sürecinde etkili olan faktörlerin neler olduğu ve paydaşların 

görüşleri incelenecektir.  

Çalışmayla ilgili bulgular mobil öğrenmeye uygulamalarının akademik başarı, motivasyon ve 

tutumu etkilediğini göstermektedir. Buna ilave olarak mobil öğrenme sürecinde yaş, cinsiyet 

ve sınıf değişkenlerinin önemli olduğu görülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Mobil öğrenme, Türkiye’de mobil öğrenme, alanyazın, mobil teknolojiler 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

What Tells us Mobile Learning Studies Carried out in Turkey? 

Abstract 

It is a well-known fact that information and communication technologies influence every 

aspect of social life and that institutions try to fulfill this situation. On the other hand, the 

changes and developments in these technologies affect the learning and teaching processes. 

One of the areas where these developments are experienced is mobile technologies. As a 

result of developments in these technologies, mobile learning has begun to be studied at an 

increasingly rapidly. 

Mobile learning is a way to learn that emerging after the development of mobile technology 

and the widespread use of mobile devices. This method is expressed as an extension of the e-

learning. Flexible learning, individualized learning, time and space independent learning, and 

multimedia support can be listed as advantages of mobile learning in educational settings.  

Both the advantages which it has and the widespread use of mobile devices have made mobile 

learning an important alternative method for education. In this context, mobile learning 

studies are carried out in our country. In these studies mobile learning are examined as 

scientific. The majority of the studies were applied at the level of higher education. Different 

mobile learning studies are carried out in our country and mobile learning is considered in 

terms of different variables in these studies.   

However, due to the fact that it is new, the evaluation on these studies are not sufficient. It is 

foreseen that the study will contribute to the field because there is no study which done for 

this purpose in national literature. 

In this research, it is aimed to determine the variables related to mobile learning from the 

studies done in Turkey. In this context, studies which about mobile learning in different sample 

will be examined. The mobile learned about the situation in Turkey has been demonstrated 

by considering studies done. The study also assesses what factors are influential in the mobile 

learning process and the views of stakeholders. 

Findings show that mobile learning applications affect academic achievement, motivation and 

attitude. In addition, it is seen that age, gender and class variables are important in the mobile 

learning process. 

Keywords: Mobile learning, mobile learning in Turkey, literature, mobile Technologies 
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Kimdir Bu Öğretim Teknoloğu? 

Ömer Faruk İSLİM 

 omerfarukislim@ahievran.edu.tr, Ahi Evran Üniversitesi 

Özet 

Son dönemde üzerinde uzun uzun tartışılan konulardan bir tanesi de BÖTE bölümlerinin 

geleceğinin ne olacağıdır. MEB tarafından bilişim teknolojileri öğretmeni atanmamasına bağlı 

olarak BÖTE bölümüne olan ilgi azalmakta ve yeterli sayıda öğrenci gelmemektedir. Ancak 

BÖTE mezunlarının yapabileceği tek iş bilişim teknolojileri öğretmenliği midir? Hayır. Öğretim 

teknoloğu ünvanı aslında her BÖTE mezununun sahip olduğu bir ünvandır. Bu kavram yurt 

dışında uzun süredir kullanılmakta olsa da ülkemizde maalesef yeni yeni kullanılmaya 

başlanmıştır. Ama kimdir öğretim teknoloğu? Ne iş yapar? Her BÖTE mezunu bu ünvana 

sahipse de kaç tanesi ne olduğunu ve ne iş yaptığını biliyor? 

Bu çalışma BÖTE öğrencilerinin öğretim teknoloğunun kim olduğu ve ne iş yaptığı konusundaki 

bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2017 - 2018 akademik 

yılı bahar ödneminde iç anadolu bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin BÖTE 

bölümünde öğrenim görmekte olan iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine "Öğretim teknoloğu 

kimdir?" ve "Öğretim teknoloğu ne iş yapar?" şeklinde açık uçlu sorular yönlendirilmiştir. 

Sorulara verilen yanıtlar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmekte olup nihai sonuçları 

sunum esnasında paylaşılacaktır. Ancak çalışmanın ön bulguları öğrencilerinin çoğunun 

öğretim teknoloğu kavramına yabancı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Öğretim teknoloğu, öğretim teknolojileri, öğretim tasarımı 
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Sayısal Ebeveynler ve Eğitim Teknolojisi Oyuncakları   

Bülent Gürsel EMİROĞLU 

bulentgursel@gmail.com, Kırıkkale Üniversitesi 

Özet 

Ebeveynler, çocukların büyümesinde, gelişmesinde ve de eğitimde en önemli rollere 

sahiptirler. Değişen dünya şartları ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile 

yaşadığımız çağ sayısal çağa dönüşmüş, ebeveynlik kavramı da dönüşüme uğramış, sayısal 

ebeveyn olma durumu ve de zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Önceleri herhangi bir elektronik ve 

bağlantı özelliği olmayan oyuncaklar ile birlikte çocuklarıyla vakit geçiren ebeveynler, evrilen 

bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapıları ve rolleri değişen oyuncakları anlamaya, çözmeye ve de 

birlikte kullanmaya alışmaya çalışmaktadırlar. Öte yandan eğitim teknolojileri de artık oyun ve 

oyuncaklarla entegre bir şekilde çocukların hayatında yer almaya başlamıştır. Genellikle 

kendilerine verilen dokunmatik ekranlı bilgisayar veya telefonlar ile sayısal çevrimiçi ortamlara 

erişen çocuklar, gizlilik ve güvenlik açıklarının sebep olduğu tehlikeler ve suiistimaller ile karşı 

karşıya kalabilmektedirler. Günümüzde eğitim teknolojileri uygulamalarını da içlerinde 

barındıran son teknoloji sayısal oyuncaklar, çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya 

ek olarak yeni bilgi ve kavramları da oynayarak öğrenmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu 

noktada en büyük sorumluluk, çocukları için doğru oyuncakları seçmek ve onları içlerinde 

eğitm teknolojisi uygulamalarını da barındıran oyuncaklarla vakit geçirmelerini sağlamak olan 

ebeveynlere düşmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de ve Dünya’da teknolojik oyuncakların okul 

öncesi çocuklarda eğitim amaçlı kullanılması ve ebeveynlerin bu süreç içinde üstlenecekleri 

roller ile birlikte sayısal ebeveynlere evrilmesi ve de dönüşmesi irdelenmektedir. Çalışma 

kapsamında deneysel yöntemlerle elde edilen veriler paylaşılmakta, sayısal ebeveynlik 

kavramının teknolojik oyuncakların eğitim amaçlı kullanılmasına olan etkisi ve de katkısı 

detaylı olarak ortaya konulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Sayısal ebeveynlik, eğitim teknolojisi oyuncakları, sayısal oyuncaklar  

Digital Parentship and Educational Technology Toys 

Abstract 

Parents have the most important roles in the growth, development and education of children. 

With the changing world conditions and the widespread means of information and 

communication technology, the age we live in has been transformed into the digital age, the 

concept of parenting has also been transformed, and the necessity and the necessity of being 

a digital parent has arisen. Parents who spend their time with their children with pre-existing 

toys without any electronic and connectivity features are trying to understand, solve and use 

together evolving information and communication technologies and toys that change roles 

and attitudes. On the other hand, educational technologies have begun to take place in 

children's lives in an integrated way with games and toys. Children who access the digital 

online environment with touch-screen computers or telephones, often given to them, are 

exposed to the hazards and abuses posed by privacy and security vulnerabilities. Nowadays, 

the latest technology digital toys, which include educational technology applications, help 
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children to learn new knowledge and concepts in addition to providing fun times. At this point, 

the greatest responsibility falls on parents who are choosing the right toys for their children 

and ensuring that they spend time with the toys that also incorporate the technology of 

training them. In this study, the technological preschool toys used for educational purposes 

for children and parents to evolve along with the digital parents and their roles in the process 

of transformation both in Turkey and the World is examined. In the scope of the study, the 

data obtained with experimental methods are shared, and the effect of the concept of digital 

parenting on the use of technological toys for educational purposes and its contribution are 

explained in detail. 

Keywords: Digital parentship, educational technology toys, digital toys  
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Matematik Öğrenme Nesnelerinin Okulöncesi Eğitimindeki Matematik 

Etkinliklerinde Kullanımı (Rakamları Tanıma) 

Aslan GÜLCÜ 

aslangulcu@gmail.com, Atatürk Üniversitesi 

Serpil KURT 

buket_633@hotmail.com, Atatürk Üniversitesi 

Elif DOĞAN 

elfdgn21@gmail.com, Atatürk Üniversitesi 

Merve DEVECİ 

mervedevecinkl@gmil.com, Atatürk Üniversitesi 

Özet 

Bu sunumda; okul öncesi eğitim çağına gelmiş çocukların yaş ve gelişim özellikleri göz önüne 

alınarak rakamları tanıma üzerinde çalışılmıştır. Rakamları tanıma işleminin seçilmesinin 

nedenleri; matematiğin temelini oluşturması, eğitimin ve yaşamın her alanında 

kullanılmasıdır. 

Öğretmenler bu soyut kavramı öğrencilere aktarırken doğal veya yapay öğrenme nesnelerini 

kullanırlar. Geleneksel metotlardan farklı olarak bilgisayar teknolojilerinin yaşamın her 

alanında kullanıldığı günümüzde, dijital teknolojilerden yararlanarak materyal çeşitliği 

arttırılabilir, multimedya özelliklerinin kullanılması görsel ve sesli ortamlar tasarlanarak 

matematik öğretimi çekici hale getirilebilir. 

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri çalışma alanının imkanları kullanılarak bilgisayar destekli 

matematik öğretiminde, Mathematica yazılımıyla sunum için dinamik öğrenme nesneleri 

hazırlanmıştır. Öğrenme nesnesi eğlenceli hale getirilmiş, resim üzerine (uğur böceği) inşa 

edilmiş ve sesli geri dönütle desteklenmiştir. Öğrenme nesneleri, alışma/kullanma için ayrıca 

bir öğretim gerektirmeyecek düzeyde basit seviyede hazırlanmıştır. Dinamik öğrenme 

nesnelerinin tasarımı frienduser özelliği taşımaktadır, öğrencinin ekranı görme özelliğine göre 

değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. 

Araştırmanın uygulama safhasında uygulama müfredata uygun olarak 5 gün süreyle günün 

belirli saatlerinde 20 dakikalık sürelerle uygulanmıştır. Uygulamalar öğrencilere dağıtılan 

dokunmatik tablet/PCler aracılığıyla uygulanmıştır. Bu süreçte gözlem sonucunda toplanan 

veriler eğitici tarafından oluşturulan excel tablosuna kaydedilmiş, bu veriler her öğrenci için 

tablolaştırılarak betimsel analiz uygulanmıştır. Yapılan analizin sonucunda okul öncesi 

öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine olumlu tutum sergileyerek akademik 

başarılarının daha üst düzeylere çıktığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Okulöncesi matematik öğretimi, Mathematica, dinamik matematik 

öğrenme nesneleri 
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The Use of Mathematics Learning Components in Mathematics Activities in 

Preschool Education (The recognision of numbers) 

Abstract 

In this presentation, the research has been done on preschool-age children taking into 

consideration of their development progress and ages. The reason of choosing this topic is 

that the numbes are the Fundamentals of mathematics and they are commonly used in every 

way of life and education. 

For instance, as a difference of conventional learning methods, the benefits of computer 

Technologies can be used in teaching systems which can allow to use varies materials in 

learning system, e.g. auditory and visual components can be designed with using multimedia 

features which can make the education of mathematics more attractive. 

The computer and instruction Technologies serve a broad area for computed aided 

mathematics teaching, e.g. the dynamic teaching objects are prepared using Mathematica 

software. With this software, the learning components become more funny with the pictures 

(Ladybug) which are supported by audio feedbacks. İn addition, the learning components are 

prepared in a very easy way which have no need for extra education for use. Also, the design 

for dynamic learning components is user-friendly, which are switchable for children visual 

angle. 

Application of the research phase, in accordance with the curriculum of the specific time 

period, it has been applied 20 minutes at certain times of 5 days. The applications are made 

with distributed tablet/PCs. In this observation period, the collected data were recorded on 

excel file by instructor, then the tables are made for every single child and descriptive analysis 

are applied.. This positive result is interpreted as computer based education gives rise to high 

academic achievement in next future.  

Keywords: Preschool mathematics teaching, Mathematica, Dynamic mathematics learning 

objects 
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Özet 

Bilgisayarlar yaşamımızın her alanına uzun yıllardır etkisi bulunan araçlardır. Bu alanlardan biri 

de eğitimdir. Uzun yıllardan beri önemli bir teknolojik araç olarak kabul edilen bilgisayarın 

eğitimde kullanımı ise bilgisayar destekli öğretim kavramını işaret etmektedir. Derslerde 

öğretmeni desteklemek amacıyla bilgisayarların birer araç olarak işe koşulması olarak ifade 

edilmekte olanbu kavram,eğitim alanında önemli bir konumda bulunmaktadır. Çeşitli 

alanlarda öğretmen yetiştiren Eğitim Fakülteleri bilgisayar destekli öğretimin öğretmen 

adayları tarafından özümsenebilmesi amacıyla Bilgisayar II dersine öğretim programlarında 

yer vermektedir. Dersin içeriğinde yer alan bilgisayar destekli öğretime yönelik tanımları 

yapabilme ve bu bağlamda ilgili araçları işe koşabilme gibi kazanımlar dersin önemini 

göstermektedir. Bu bilgiler ışığında bu çalışmada öğretmen adaylarının bilgisayar destekli 

öğretime yönelik tutumlarını belirlemek ve bu tutumlarının nedenlerini irdelemek 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda Bozok ve Pamukkale ÜniversitelerininEğitim Fakültelerinin çeşitli 

bölümlerde öğrenim gören ve Bilgisayar II dersine kayıtlı olan 345 öğrenciden veri 

toplanmıştır. Karma yöntemle desenlenen araştırmada açımlayıcı sıralı tasarım işe 

koşulmuştur (Creswell,2012). Buna göre ilk olarak katılımcılardan Bilgisayar Destekli Eğitim 

Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği (Arslan, 2006) ile veri toplanmıştır. Ölçekten elde edilen bulgular 

doğrultusunda nitel görüşme soruları hazırlanmıştır. Bu sorularla dersin yürütüldüğü ortam 

olan öğrenme yönetim sistemi ile nitel veriler kayıt altına alınmıştır. Ayrıca yüz yüze 

görüşmeler aracılığıyla katılımcılardan veri toplanmıştır. Her iki yolla da elde edilen veriler 

araştırmanın amacını açıklayabilmek için kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların 

bilgisayar destekli öğretimi ileride kullanacak olan öğretmen adaylarının kavrama yönelik 

tutumlarını açıklayabilme ve bu bağlamda çözümler getirebilme açısından yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Bilgisayar destekli öğretim, tutum, bilgisayar dersi 

Examining Attitudes of Teacher Candidates Towards Computer Assisted 

Instruction 

Abstract 

Computers are the tools that have been impacting every aspect of our lives for many years. 

One of these areas is education. The use of computers, which have been regarded as an 

important technological tool for many years, is pointing to the concept of computer aided 

instruction. This concept, which is expressed as the practice of computers as tools in order to 

support the teacher in the lessons, is in an important role in the field of education. The Faculty 
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of Education, which trains teachers in several fields, includes Computer Assisted Instruction 

programs for learning the essence of computer assisted instruction by prospective teachers. 

The aim of this study is to determine the attitudes of the prospective teachers towards 

computer assisted instruction and to investigate the reasons of these attitudes in the light of 

this information. In this context, data from 345 students in several departments of the Faculty 

of Education of Bozok and Pamukkale Universities and registered in Computer II course were 

collected. The exploratory sequential design is employed in the mixed research (Creswell, 

2012). Accordingly, data were gathered from attendees' attitude with the scale of “The 

Attitude Scale Toward Making Computer Supported Education” (Arslan, 2006). Qualitative 

interview questions were prepared in the direction of the findings obtained from the scale. 

With these questions, the learning management system, which is the medium where the 

course is conducted, is recorded with the qualitative data. Data were collected from 

participants through face to face interviews. The data obtained in both ways are used to 

explain the purpose of the study. It is thought that the results obtained will be fruitful to 

explain the attitudes of the teacher candidates’ towards computer assisted instruction who 

will use it in the future and offer solutions in this regard.  

Keywords: Computer assisted instruction, attitude, computer lesson 
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Abstract 

This study aimed to explore how Instructional Technology Teachers’ describe computational 

thinking and their experiences while developing students’ computational thinking 

competencies. Three Instructional Technology teachers who have taught Computer Science 

course in high schools were interviewed. The results showed that the teachers described the 

computational thinking as “answers of question related with how computer works and learn” 

and also “constructivist pedagogy”. “Algorithm” and “Problem Solving” were the concepts of 

computational thinking according to them. Moreover, they stated that they tried to develop 

students’ computational thinking through unplugged and computer-based coding activities. 

They described their experiences through the courses aiming developing students’ 

computational thinking based on the students’ reaction as effective, entertaining, successful, 

unsuccessful. They pointed out that they assessed the students’ computational thinking on 

their use of algorithmic thinking while solving a problem. The results showed that the 

Instructional Technology teachers had misconception about what the computational thinking 

is and how this competency could be developed. The teachers needed in-service training 

about the computational thinking. 

Keywords: Computational thinking, coding, problem solving, Instructional Technology 

teachers 
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Özet  

Eğitim alanlarında önemli bir yeri olan tarihin de teknolojiyle birleştirilip, şuanda da hâlâ nasıl 

öğretileceği merak konusudur. Boşa geçirilen zamanlarda inkılap tarihi nasıl öğrenilebilir? 

Sözel bir ders olan tarih dersini görme engelli öğrenciler teknolojiden yararlanarak nasıl 

öğrenebilir? Bu sorulara yanıt aramak üzere bu bildiride, tarihte yaşanmış olay ya da olayları 

geçmişteki gibi şuanda da yaşanıyormuşçasına gösteren bir web sitesi ve mobil uygulama 

Tübitak desteğiyle geliştirilmiştir. Bu şekilde tarihin teknoloji ile buluşmasına imkan verilmiştir. 

Web sitesinden ve mobil uygulamadan yararlanacak öğrenciler, o günün olayının üzerine 

tıklayarak olayın detayı sayfasında ayrıntılandırılmış halini okuyabilmektedirler. Böylece 

öğrenciler uygulamayı her gün takip ederlerse, o gün yaşanan olayları görmüş ve tekrar etmiş 

olacaklardır. Projenin hedef kitlesi lisede öğrenim görmekte olan 11. Sınıf öğrencilerine yönelik 

olacaktır. Burada görme engelli bireyler de unutulmamıştır. Olayın detay sayfasında olayın 

sesli okuması yapılarak engelsiz bir bilgiye erişim sağlanmaktadır. Geliştirilen uygulamada 

abonelik sistemi de yer almaktadır. Böylelikle, bireyler her gün bildirim almak için, e-posta 

adresleri ile abone olabilmektedirler. Bunun sonucunda, her günün tarihinde gerçekleşmiş 

olan olaylar bildirimler halinde hatırlatılacaktır. Uygulamada tüm olayları kronolojik olarak 

görebilecekleri bir de takvim bulunmaktadır. Bu takvimden istedikleri olayın detaylarına 

kolaylıkla bakabileceklerdir. Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilen proje ile öğrenciler boş 

vakitlerinde tarih ile meşgul olma fırsatı yakalayacaklardır. Her gün tarihte o günün yaşanan 

olayı tekrar edilerek öğrenciler belli bir süre sonra bu olaylara aşina olacağı, takvimdeki 

olayların kronolojik olarak sıralanmasıyla öğrenciler bilgilere hem hızlı bir şekilde ulaşacak hem 

de o olayın tarihine aşinalık kazanacağı ve ayrıca görme engelli öğrenciler ise kitaplardaki tarih 

bilgilerine buradaki sesli okuma ile daha rahat erişim imkanı sağlayacak ve tarihi rahatça 

çalışmanın hazzını yaşayacağı düşünülmektedir. Tüm bunların yanı sıra bu çalışma, diğer 

eğitimle teknoloji entegreli öğretim ortamı ya da materyali geliştirmek isteyen kişilere de yol 

göstereceği düşünülmektedir.  

Anahtar sözcükler: İnkılap tarihi, teknoloji entegrasyonu, görme engelli 

Accessible History 

Abstract  

It is an object of curiosity that how history will be taught with the integration of technology. 

How can revolution history be learned during leisure time? How can visually impaired students 

learn history which is a verbal lesson using technology? A web site and mobile application 

                                                           
4 Bu bildiride bahsi geçen eğitim teknolojisi ürünleri TÜBİTAK 2209-A kapsamında desteklenerek geliştirilmiştir 
(proje numarası: 1919B011700543) 
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showing events that have taken place in the past as they have been happening right now were 

developed with the support of TÜBİTAK. To answer the questions above, these site and 

application is presented in this study. In this way, it is aimed to reach large masses and to 

provide ease of use through two different platforms allowing the integration of technology 

and history. Students can click on the event of the day and read the details of the event in a 

separate page. Following the application every day, the students will have seen and repeated 

events. The target group of the study is the students at high school. Visually impaired 

individuals are also considered. On the detailed page of the event, an unobstructed 

information access is provided by voice reading. The subscription system is also included. 

Users can subscribe with e-mail addresses to receive notifications. So, every event in the 

related date will be reminded by notifications. There is also a calendar in which all events can 

be viewed in chronological order and access details. As a result, students will have the 

opportunity to deal in history in their leisure times. The students will be familiar with history 

after a certain period of time by repeating. Also, an easier access will be provided for visually 

impaired students by voice reading. So it is thought that they will live the pleasure of working 

comfortably. In addition, this study will also lead to those who want to develop technology-

integrated teaching materials in other areas.  

Keywords: Revolution history, integration of technology, visually impaired 
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Özet 

Mobil teknolojiler sayesinde dijital fırsatlar bireysel yaşantılarımıza her geçen gün daha çok 

yansımaktadır. Bu teknolojiler sundukları olanakların yanı sıra, bilgi kirliliği, çevrimiçi 

dolandırıcılık, dijital güvenlik ve siber zorbalık gibi pek çok tehlikeyi de beraberinde 

getirmektedir. Bu riskler ve fırsatlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarından, gençlerin 

çevrimiçi deneyimleri önemli tartışmalara yol açmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri 

alınmadan kullanımın teşvik edilmesi çevrimiçi riskleri de arttırırken; aşırı güvenlik önlemleri 

gençlerin olası fırsatlardan yararlanmalarını engelleyebilmektedir. Çocukların internet ve 

dijital teknolojileri etkili ve güvenli kullanımları, kendileri, akranları, aileleri ve öğretmenler gibi 

pek çok paydaşın etkili işbirliğini gerektirmektedir. Bu çalışmada görevdeki öğretmenler ve 

öğretmen adaylarının çocukların internet kullanımlarına yönelik kabulleri incelenmiştir. 298 

öğretmen adayı ve 302 öğretmen ile gerçekleştirilen çalışmada bir ölçme modeli ve bir yapısal 

model test edilmiştir. Modelde ele alınan değişkenler ve bu göstergeler risk alan yazınından 

alınmıştır. Kabul, algılanan yarar, algılanan risk, teknoloji firmalarına güven ve devlet 

kurumlarına güven faktörleri 33 madde ile ölçülmüştür. Önerilen yapısal model her iki 

örneklemde de doğrulanmış, güven değişkenlerinin modele katkısının tartışmalı olduğu 

görülmüştür. Bunun yanında, gerek modeller gerekse araştırma değişkenleri bağlamında yaşa 

göre farklılıklar gözlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen, öğretmen adayı, çocuk, güvenli internet, teknoloji kabul, 

algılanan risk 

Investigating Teachers’ Acceptance of Children’s Internet Use Through 

Structural Equation Modeling 

Abstract 

Digital connectivity opportunities along with mobile tools have penetrated into individuals’ 

daily lives. While these emerging technologies provide individuals with several opportunities, 

they also bring about several risks and threats such as information pollution, online fraud, 

digital piracy, cyberbullying and the like. These risks and opportunities are generally 

interdependent so youngsters’ interaction with online opportunities has created a heated 

debate. While promoting these opportunities without relevant precautions may increase risks, 

strict precautions my lead to reduced opportunities. Children’s safe and effective access to 

internet along with their online wellbeing can be realized though efforts from several 

participants including children, peers, parents and teachers. The current study resorted to 

perceptions of preservice teachers and in-service teachers to predict the acceptance of 
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children’s Internet use. A measurement and structural equation model were proposed across 

298 preservice and 302 in-service teachers. Indicators and interrelationships across proposed 

factors were determined according to the risk literature. A total of 33 indicators were used to 

measure acceptance, benefits, perceptions with regard to the nature and availability of risks, 

trust in private companies and trust in government. The proposed structural model across 

variables was retained in both groups but the contribution of the trust variable was trivial. In 

addition, age-related differences in variables and structural models were observed. 

Keywords: Teacher, pre-service teacher, children, internet safety, technology acceptance, 

perceived risk 
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Özet 

Günümüzde mobil cihazlar hayatın her alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

öğrenciler tarafından mobil cihazların yoğun olarak kullanılması bu araçların eğitimde 

kullanımını zorunlu hale getirmiş ve mobil öğrenme kavramını ortaya çıkarmıştır. Mobil 

öğrenme, taşınabilir cihazlar (akıllı telefon, tablet gibi) aracılığıyla zaman ve mekândan 

bağımsız olarak öğrenenlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen esnek öğrenme biçimi olarak 

tanımlanabilir. Yürütülen çalışmalar mobil öğrenmenin başarıyı artırma, motivasyonu artırma, 

öğrenmeyi kolaylaştırma, kalıcı öğrenmeler sağlama gibi avantajları olduğunu göstermektedir. 

Mobil öğrenmenin sahip olduğu bu avantajlar ve mobil cihazların yaygınlaşma hızı dikkate 

alındığında, mobil öğrenmenin önümüzdeki yıllarda eğitimdeki öneminin artacağı söylenebilir. 

Ancak mobil öğrenmenin beklenen etkiyi yaratmasında, öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik 

düşünceleri, tutum ve hazırbulunuşluk gibi durumları önemli rol oynayacaktır. Alanyazında 

öğrencilerin mobil öğrenmeye yönelik düşünce ve tutumlarını araştıran çalışmalar olmasına 

rağmen, mobil öğrenme hazırbulunuşluğunu araştıran yeterli sayıda çalışmaya 

rastlanmamıştır. Mobil öğrenmenin etkili olmasında öğrencilerin hazırbulunuşluk durumları 

önemli olarak görülmektedir. Günümüzde en yaygın kullanılan mobil cihaz durumundaki akıllı 

telefon kullanımının da mobil öğrenme için önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, 

ön lisans öğrencilerinin mobil öğrenme hazırbulunuşluklarını belirlemek ve akıllı telefon 

kullanım durumlarına göre değişimini incelemektir. 

Anahtar sözcükler: Mobil öğrenme, hazırbulunuşluk, akıllı telefon 

Examining Associate Degree Students’ Mobile Learning Reaadiness According 

to Smart Phone Use 

Abstract 

Today, mobile devices are widely used in all areas of life. The intensive use of mobile devices 

by students reveals idea of using these tools in education and reveals the concept of mobile 

learning. Mobile learning can be defined as a flexible learning style that can be shaped 

according to the needs of learners through portable devices (smartphones, tablets, etc.). It is 

stated in the studies carried out that mobile learning has advantages such as increasing 

success, increasing motivation, facilitating learning, providing permanent learning. It can be 

said that mobile learning will be more important in educaiton in next years. However, in order 

for mobile learning to be effective, it is vital to identify student views on mobile learning, their 

                                                           
5 Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje 
Numarası: TBY.A4.18.002 
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attitudes and readiness towards the concept. Despite there are studies in the literature that 

investigate the views on mobile learning and attitudes towards mobile learners, there are not 

enough studies to investigate the readiness towards mobile learning. The use of smartphones, 

the most widely used mobile device, is also important for mobile learning. This study aimed 

to identify the mobile learning readiness of associate degree students and investigate the 

variance in their readiness according to smart phone use. 

Keywords: Mobile learning, readiness, smart phone 
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Özet 

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu cihazların 

avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Akıllı telefonların kontrolsüz ve aşırı 

kullanımı kişiler üzerinde bağımlılık, huzursuzluk ve stres gibi olumsuz etkilere neden 

olmaktadır. Bu cihazların olumsuz etkileri kapsamında literatürde son zamanlarda yapılan 

çalışmalar tarafından vurgulanan unsurlardan biri de FoMO (FoMO: Fear of Missing Out)’dur. 

Sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu olarak adlandırılan FoMO, bireyin günlük 

yaşantısını olumsuz yönde etkileyen psikolojik bir olgudur. Bu nedenle temelde bir çeşit korku 

olan FoMO’nun hassas bir konu olarak ele alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin FoMO profillerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesidir. Çalışmaya Yozgat İli Boğazlıyan İlçesi’nde iki farklı ortaokulda okumakta olan, 

136’sı kadın toplam 303 öğrenci katılmıştır. Çalışma verileri Gökler ve arkadaşları (2016) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği ile 

toplanmıştır. Katılımcıların FoMO puanları cinsiyetleri, sınıfları, günlük akıllı telefon kontrol 

etme sıklıkları, okula gelirken yanlarında şarj aleti getirme durumları, uyanır uyanmaz 

telefonlarını kontrol etme durumları, gece uyumadan önce akıllı telefon ile zaman geçirme 

durumları ve gece uyurken akıllı telefon kapatma durumlarına göre incelenmiştir. 

Bulgulara göre, ortaokul öğrencilerinin orta düzeyde FoMO yaşadıkları söylenebilir. Kadın ve 

erkek ortaokul öğrencilerinin FoMO puanlarının anlamlı farklılaşmadığı görülmektedir. 

Bununla birlikte sınıf kademelerine göre FoMO puanlarının anlamlı farklılaştığı görülmektedir. 

Gerçekleştirilen testler sonucunda, yedinci sınıf öğrencilerinin FoMO puanlarının altıncı sınıf 

öğrencilerine oranla anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanında, 

katılımcıların FoMO puanlarının günlük cep telefonu kontrol sıklığına göre farklılaştığı 

gözlenmiştir.  Akıllı telefonunu günde 49 kez ve daha fazla kontrol eden katılımcıların FoMO 

puanları, 1-16 kez kontrol edenlere oranla daha yüksektir. Okula gelirken yanında şarj cihazı 

taşıyan öğrencilerin FoMO puanları, getirmeyenlere oranla daha yüksektir. Katılımcıların 

FoMO puanları uyanır uyanmaz akıllı telefonlarını kontrol etme durumlarına göre 

farklılaşmamaktadır. Bu bağlamda okul ve veli işbirliği sağlanarak öğrencilerin akıllı telefon 

kullanım alışkanlıklarına dikkat edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: FoMO, gelişmeleri kaçırma korkusu, ortaokul öğrencileri 
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Investigating FoMO Among Middle School Students 

Abstract 

Today, smartphones have become an indispensable part of our lives. These devices have 

advantages as well as disadvantages. Uncontrolled and excessive use of smartphones causes 

adverse effects such as addiction, uneasiness and stress on the person. In the content of the 

negative effects of these devices, Fear of Missing Out (FoMO) is one of the factors emphasized 

by recent studies in the literature. FoMO is a psychological fact that affects the individual's 

daily life negatively. For this reason, FOMO, which is basically a kind of fear, needs to be 

considered and evaluated as a sensitive subject. 

The purpose of this study is to examine the FoMO profiles of middle school students in terms 

of various variables. A total of 303 students, 136 of whom were women, attended the study 

in two different secondary schools in the Boğazlıyan District of Yozgat. The data were collected 

with Social Development Fear of Fear Scale that adapted to Turkish by Gökler et al. (2016). 

Participants' FoMO scores were examined by gender, class, frequency of daily smartphone 

use, carrying charging device, checking smartphones in the morning, time spent with 

smartphone before sleeping and leaving smartphone on while sleeping. 

Findings suggested that the middle school students have moderate FoMO profiles. FoMO 

scores did not differ significantly in terms of gender. However, FoMO scores differed 

significantly according to the grade levels where seven graders’ FoMO scores surpassed that 

of sixth graders’. Besides, participants' FoMO scores varied with regard to daily smartphone 

control frequency. Participants who controlled the smart phones more than 49 times a day 

had more FoMO scores than those who controlled 1-16 times a day. FoMO scores of students 

who carried a charging device were higher than those who do not. Controlling smartphones 

as soon as waking up did not reveal significant differences. In this context, it is suggested that 

students should pay attention to their smartphone usage habits by ensuring cooperation 

between school and parents.  

Keywords: FoMO, fear of missing out, middle school students 
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Özet 

Bu araştırmada öğretmenlerde mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) ve gelişmeleri 

kaçırma korkusunun çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 

kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan ve akıllı telefona sahip 

olan 685 öğretmenden veri toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Przybylski, Murayama, 

DeHaan ve Gladwell (2013) tarafından geliştirilen Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği ile 

Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen Nomofobi Ölçeği olmak üzere iki farklı ölçek 

kullanılmıştır. Katılımcıların Nomofobi ve gelişmeleri kaçırma korkularının çeşitli değişkenlere 

göre incelenmesi için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi ve çok yönlü varyans 

analizi yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca nomofobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu arasındaki 

ilişkinin ortaya konulması için korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda nomofobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu arasında pozitif yönde doğrusal bir 

ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların nomofobi ölçeğinden aldıkları puanlar; yaşa, 

branşa ve cihaz kullanım sürelerine göre farklılık gösterirken, cinsiyete, mezuniyete, görev 

yapılan kuruma göre farklılaşmamıştır. Katılımcıların gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeğinden 

aldıkları puanlar ise; cinsiyete, yaşa, branşa, mezuniyete, görev yapılan kuruma göre ve cihaz 

kullanım sürelerine göre farklılık göstermektedir. Bunların yanı sıra sosyal ağ kullanım 

süresinin nomofobi ile gelişmeleri kaçırma korkusunda farklılığa yol açtığı bu farklılığın daha az 

süre (1 saatten az) sosyal ağ kullananlarla daha çok süre (1-3 saat arası, 4 saat ve üzeri) 

kullananlar arasında olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler 

geliştirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Nomofobi, gelişmeleri kaçırma korkusu 
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Özet 

21. yy insan becerilerinden biri olan yaratıcı düşünme, sanılanın aksine doğuştan getirilen bir 

yetenek değildir. Düşünmeye ve sorgulamaya teşvik eden öğretim teknikleri kullanılarak 

sonradan geliştirilebilen bir beceridir. Bu öğretim tekniklerinden biri olan sinektik tekniği 

Gordon(1961) tarafından endüstride oluşan problemlere yaratıcı çözümler getirmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Yöntemin ortaya çıkarılması yaratıcı olduğu düşünülen bireylerin kullandıkları 

düşünce biçimlerinin araştırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Gordon ve ekibi yaratıcı düşünme 

becerisine sahip olduğu düşünülen bireylerin karmaşık sorunları çözdükleri sırada, yüksek 

sesle düşünmelerini isteyerek yaratıcılık süreçlerini incelediler ve araştırmacılar belli bir düzen 

olduğunu keşfettiler (Seligmann, 2007). Sinektik, uygulanmasıyla ilgili farklı yaklaşımlar olsa da 

temel olarak birbiriyle ilgisiz görülen bölümler arasında anlamlı bağlantı kurmak olarak 

tanımlanır (Gordon, 1972). Bu anlamlı bağ için analojilerden ve metaforlardan faydalanılır. Bu 

çalışmada sinektik tekniğinin geleneksel öğrenme ortamında nasıl kullanılacağı tartışılmıştır. 

Teknik bir ders kapsamında uygulanarak, uygulama sırasında karşılaşılan güçlükler 

gözlemlenmiştir. Ayrıca ilgili literatür incelenerek çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda sinektik tekniğinin uygulanmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Sinektik, yaratıcı düşünme 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Sık Kullanılan Çevrimiçi Akademik Kaynakların Ara Yüzlerinin Kullanılabilirlik 

Değerlendirmesi6 

İsmail ÇETİN 

ismail.cetin@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Emine ŞENDURUR 

emine.sendurur@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde en yaygın kullanılan çevrimiçi akademik kaynakların ara 

yüzlerinin kullanılabilirliğini incelemektir. Bu kapsamda en sık kullanıldıkları belirlenen Web of 

Science, Google Akademik (Google Scholar) ve YÖK Tez Merkezi web sitelerinin 

kullanılabilirliği, Uluslararası Standartlar Enstitüsü (International Standards Organization – 

ISO) tarafından yapılan tanımda yer alan etkililik, verimlilik ve memnuniyet kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Araştırma, bu kaynakları kullanma konusunda en az 2 yıl tecrübesi olan 21 

akademisyenin ilgili web sitelerindeki istenen görevleri gerçekleştirme süreçlerindeki ekran 

görüntülerinin, göz hareketlerinin ve sesli düşünmelerinin kaydedilmesi şeklinde 

desenlenmiştir. Bu işlemleri gerçekleştirmek için Tobii Studio 3.4.2 programı kullanılmıştır. 

Kaynakların etkililiğini ölçmek için kullanıcıların görevi tamamlama durumu ve görevi 

tamamlayamama sebepleri incelenmiştir. Kaynakların verimliliğini ölçmek için görev bitirme 

süresi ile kaynak üzerinde belirlenen bölgelere ilk bakışa kadar geçen süre, ilk bakış süresi, 

toplam bakış süresi, bakış sayısı, bakış oranı, ilk fare tıklamasına kadar geçen süre, ilk bakıştan 

ilk fare tıklamasına kadar geçen süre ve fare tıklama sayısı incelenmiştir. Kullanıcı 

memnuniyetini ölçmek için ise test sonrası memnuniyet formu uygulanmıştır. Bulgular 

sonucunda kaynakların ara yüz tasarımında belli sıkıntılar olduğu tespit edilmiş, sıkıntıların 

çözümü için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Kullanılabilirlik, göz izleme tekniği, çevrimiçi akademik kaynaklar 

  

                                                           
6 Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde hazırlanan 
yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. 
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Abstract 

E-Teach Project, an Erasmus+ Project initiated and coordinated by Middle East Technical 

University, focuses on Educational Technology Equipments (ETE) usage in classrooms. 

Specifically, to increase the efficiency of ETE and produce more valid, usable, and effective 

instructional materials, E-Teach tends to determine classroom dynamics, gather data related 

to perspectives of teachers and develop teaching techniques and methods in order to meet 

the training requirements. For this study, the objective is to examine Turkish middle school 

teachers’ in-class behaviors while interacting with technology and students. So, this is a case 

study with a sequential explanatory mixed method design. While quantitative data come from 

eye tracking analysis of eye tracker recordings and video recordings of lessons are collected, 

qualitative data are obtained from retrospective interviews with teachers. In this manner, 

interview questions are related to the results of the quantitative part. Implementation of the 

study, purposive sampling technique is used and a middle school in Ankara is selected for the 

study. Turkish (2), Math (2) and Science (2) teachers’ lessons were recorded by cameras and 

eye tracking glass during 5 weeks without any intervention. The results based on all qualitative 

and quantitative data show the general dynamics of classroom concerning usage of ETE and 

provide suggestions for teachers, policy makers and the Ministry of Education. 

Keywords: Eye tracking, educational technology equipments, classroom 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; Amerika Birleşik Devletleri’nde Bilgisayar Bilimi Öğretmen Derneği 

(Computer Science Teacher Association) olarak çalışmakta olan kuruluş üyesi Bilgisayar Bilimi 

(BB) öğretmenlerinin kuruluş bünyesinde yer alan çevrimiçi tartışma ortamlarındaki 

paylaşımlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek içerik 

çözümleme yapılacaktır. Çalışmada söz konusu kuruluşa ait internet sitesinde yer alan tartışma 

ortamlarındaki veriler çözümlenecektir. Araştırma kapsamında "http://www.csteachers.org" 

ortamında paylaşılan mesajlar tartışılan konular bağlamında kodlanacak olup; araştırma 

sonucunda, tartışmalarda ele alınan konular Türkiye bağlamı ile birlikte tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: BT öğretmenleri, eğitimdeki değişimler, mesleki deneyimler 
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Abstract 

Nowadays, individuals are born with digital citizenship identities, a concept enforced through 

the development of technology and especially the Internet. One of the most important 

elements of digital citizenship is the digital literacy, which is generally defined as “the ability 

to obtain, understand, evaluate, and use information in a variety of digital technology 

contexts”. Hence, a digitally literate individual is defined as a person who has the skills to use 

different technologies correctly, to acquire the correct information, to produce and share, and 

to use the technology in educational processes. Various countries are developing policies in 

order to facilitate the digital literacy of their citizens using various information and 

communication technology tools, and the Internet, in order to raise awareness of the positive 

and negative effects of the use of this technology on social, economic, and cultural structure. 

The aim of this study is to investigate comparatively the level of digital literacy of university 

students studying in three different countries in terms of attitude, technical, cognitive, and 

social-emotional sub-dimensions of digital literacy. The study was based on a descriptive 

survey research and a study group consisted of a total of 440 university students, studying on 

technological programs in Turkey, Malta, and the United Kingdom. The data were collected 

through the “Digital Literacy Scale” which is developed by Ng (2012), and adapted to Turkish 

by Hamutoglu et al. (2017). In the analysis of the data, descriptive statistics and a Multivariate 

analysis of variance (MANOVA) test were used. The findings show that there is a significant 

difference between technical sub-dimensions of digital literacy and gender, and male 

participants had higher scores compared to female counterparts. The findings also indicated 

significant differences in terms of cognitive and social-emotional sub-dimensions of digital 

literacy between countries. Accordingly, participants studying in Turkey have lower score than 

participants studying in Malta in terms of cognitive sub-dimension, and have higher score than 

UK studying participants in the social-emotional sub-dimension. Moreover, it was found that 

neither gender nor country have any significant effect on the sub-dimensions of digital 

literacy. 

Keywords: Digital literacy, digital citizenship, comparison, ICT 
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Abstract 

This study aims to investigate the relationship between Social Media Usage Aims (SMUA) and 

Fear of Missing Out (FOMO), and Social Media Addiction (SMA) by taking three sub-

dimensions (the use intended for communication and interaction, the use intended for 

acquaintance, the use intended for education) into consideration. For the purposes of the 

study, where a correlational survey research design is adopted, preservice teachers (N= 837) 

studying at Sakarya University Faculty of Education were employed. The data came from Karal 

and Kokoç’s (2010) Intended Use of School Network Sites Scaleand Şahin and Yagcı’s (2017) 

Social Media Addiction Scale, and Przybylski, Murayama, DeHaan and Gladwell’s (2013) Fear 

of Missing Out Scale. Pearson’s Correlation coefficient was used to examine the relationships 

among the variables, and the results illustrate that there is a significant and positive 

relationship between FOMO and the use intended for communication and interaction (p<.01, 

r=34), and the use intended for acquaintance (p<.01, r=22), and the use intended for 

education (p<.01, r=15). Furthermore, the correlations between social media addiction and 

the use intended for communication and interaction (p<.01, r=42), and the use intended for 

acquaintance (p<.01, r=48), and the use intended for education (p<.01, r=25) are statistically 

significant, all of which indicate a positive relationship. Finally, there is also a positive 

relationship between FOMO and social media addiction (p<.01, r=45).  

Keywords: FOMO, social media addiction, social media usage aims, prospective teachers 
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Özet 

Özel gereksinimi olan bireylerin toplumda bağımsız bir birey olarak yaşamlarını 

sürdürebilmeleri, bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ile mümkündür. Özel gereksinimi olan 

bireylerin ihtiyaçları ise onların özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar 

gözetilerek özel gereksinimi olan bireylerin yaşamlarını en az kısıtlayıcı şekilde sürdürerek çağa 

ayak uydurmaları sağlanması önemlidir. İçinde bulunduğumuz çağ dijital çağdır. Bireylerin 

gündelik yaşamlarını devam ettirebilmeleri, teknolojiyi kullanabilen bireyler olarak yetişmeleri 

önemlidir. Bu nedenle özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçları da çağın ihtiyaçlarına göre 

farklılık göstermektedir. Geliştirilen teknolojik araç gereçlerin ve dijital uygulamaların özel 

gereksinimi olan bireylere uyumlu hale getirilmesi, bireylerin de gündelik hayata 

katılmalarında, teknolojiyi etkin kullanmalarında önemli bir unsurdur. Fakat her yeni çıkan 

teknolojik aracın ve üretilen dijital içeriğin özel gereksinimi olan bireylere dönük özelliklerinin 

bulunmadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle bu araştırmada alanyazın taraması yapılarak 

özel gereksinimi olan bireylere yönelik olarak geliştirilen uygulamaların incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak çalışmada sistematik bir alanyazın taraması yapılmıştır. 

Yapılan incelemede özel gereksinimi olan bireylere yönelik olarak geliştirilen uygulamaların 

çok da yeterli olmadığı dikkati çekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Özel gereksinimli bireyler, özel eğitim, dijital teknolojiler 
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Özet 

El yazısı, hem okuryazarlık hem de faklı alanlar için en önemli ve temel becerilerden biridir. 

Normal bir okul gününün yaklaşık yarısı yazma etkinlikleriyle geçmektedir. Yazma bu denli 

önemli bir beceri olmasına rağmen, bazı öğrenciler yazmada güçlükler yaşamaktadır. Yazılı 

ifadede bozukluk olarak ifade edilen disgrafi, yazma becerilerinin öğrencinin zekâsına, yaşına 

ve aldığı eğitime göre beklenenden daha düşük olma durumudur. Araştırmalar disgrafinin 

yaygınlığının %5-%34 arasında değiştiğini bildirmektedir. Bu öğrencilerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasında eğitim teknolojisi umut vadeden bir çözüm olmaktadır. Özellikle, mobil 

uygulamalar oldukça farklı özelliklere sahip disgrafi yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılamada önemli bir potansiyele sahiptir.  

Bu çalışmanın amacı, disgrafi (yazma güçlüğü) yaşayan öğrenciler için geliştirilen etkileşimli bir 

yazma uygulaması hakkında özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerini tespit etmektir. Önceki 

çalışmalarda, disgrafi yaşayan öğrenciler için mobil bir yazma uygulaması geliştirilmiş ve 

etkililiği araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Mobil uygulama içeriği küçük harfler, büyük 

harfler, heceler ve kelimelerin yazımıyla sınırlandırılmıştır. Araştırmada, özel eğitim 

öğretmenlerinin yazma uygulamasının kullanımından sonraki görüşlerini ortaya koymak 

amacıyla nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yedi özel eğitim öğretmeni ile 

derinlemesine analiz için bire bir görüşmeler yapılmıştır. Özel eğitim öğretmenleri yazma 

uygulamasının kullanımını kolay bulmuştur. Ayrıca, öğretmenler, yazma uygulamasının 

öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme başta olmak üzere doğru yazmayı öğretme, 

geleneksel yazma derslerine göre öğrencilerin ilgisini daha çok çekme gibi konularda yararlı 

olduğunu düşünmüşlerdir. Bunun yanı sıra, uygulamanın öğrenciler için eğlenceli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmenler mobil yazma uygulamasının iyileştirilmesine 

yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Önerilerin bir kısmı kalemin iyileştirilmesi, animasyon 

ekranında çizgi olması, uygulamanın her aşamasında ödüller olması gerektiği şeklindedir.  

Ayrıca, öğretmenlerin yazma derslerinde mobil yazma uygulamasını kullanma konusunda 

istekli oldukları görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Özel öğrenme güçlükleri, disgrafi, mobil teknolojiler, mobil yazma 

uygulaması, el yazısı 
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The Views of Special Education Teachers about Mobile Writing Application 

after the Utilization of Mobile Writing Application 

Abstract 

Acquiring writing skills of students plays a key role in their academic life. Approximately the 

half of a normal school day is covered by writing activities. Although writing is such an 

important skill, there are students who have difficulties in writing. One of the specific learning 

disabilities, dysgraphia, can be defined as writing impairment. Studies on writing disabilities 

appeared extend on a spectrum that ranged between 5% and 34%.  Educational technology is 

a promising solution to meet the needs of students with dysgraphia. Particularly, mobile 

devices offer wide spectrum opportunities for learning of students with dysgraphia with their 

unique qualities. 

The main purpose of the study is to reveal the views of special education teachers about 

mobile writing application after the utilization of mobile writing application. The content of 

application includes uppercase and lowercase letters, numbers, syllabi, and word. In this 

study, qualitative method was used in order to reveal the views of special education teachers 

about the application after the utilization of it. In previous studies, a mobile writing application 

was developed and its effectiveness was examined by the researchers. In current study, one-

to-one semi-structured interviews were conducted about mobile writing application with 

seven special education teachers for in-depth analysis. Teachers perceived mobile writing 

application as easy to use. Moreover, teachers perceived mobile writing application as useful 

in terms of making writing more interesting than pencil and paper, improving writing skills of 

students and allowing students to write more accurately. All participants perceived mobile 

writing application as enjoyable for students with dysgraphia.  

 On the other hand, some of teachers had some suggestions like improving the use of pen, 

adding a line on the animation screen and presenting awards at every stage of the application 

as a reinforcement. All participants wanted to use mobile application for educational purpose. 

Keywords: Specific learning disabilities, dysgraphia, mobile technologies, mobile writing 

application, handwriting 
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Özet 

Dijitalleşmenin ve teknolojinin kullanımının arttığı çağımızda manuel sistemlerin yerini 

otomatik sistemlerin alması insanların yaşamını kolaylaştırmaktadır. Nesnelerin interneti (IoT), 

inovasyon dünyasında bir devrim olarak ilerleme kaydetmektedir. Nesnelerin interneti, 

cihazların ağ altyapısı üzerinden uzaktan bağlanmayı, algılamayı ve kontrol edilmeyi sağlayan 

bir platform sunmaktadır. Bu ekosistem ve makinalar arası iletişim (M2M) teknolojileri 

nesnelerin izlenmesini ve kontrolünün sağlanmasını amaçlamaktadır. Teknolojik gelişmelere 

bağlı olarak düşük maliyetli algılayıcıların üretimi artmış ve edinimi kolaylaşmıştır. Teknolojini 

gelişimi yeni nesil cihaz ile nesnelerin interneti teknolojisinin gücünü yükseltmiş ve bununla 

beraber Endüstri 4.0 devrimini hızlandırarak gelişmiştir. Bu çalışmada nesnelerin interneti 

hakkında bilgiler verilmiş, IoT/M2M platformlarında prototip uygulamaları ile ilgili 

gerçekleştirilen ölçek (Ebersold vd. 2014) araştırmanın amacı doğrultusunda uygulanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Nesnelerin interneti, makinalar arası iletişim, inovasyon 

Smart Device and Human Interaction: The Internet of Things 

Abstract 

The replacement of manual systems by automated systems in the present era in which the 

digitalization and use of technology increases facilitates human life. The internet of things (IoT) 

makes a revolutionary progress in the innovation world. The internet of things provides a 

platform that enables remote connection, detection, and control through device 

infrastructure. This ecosystem and machine-to-machine communication (M2M) technologies 

aim to enable to control and monitor things. Low cost detectors have been produced more 

and got easily as a result of technological developments. The technological development has 

enhanced the technological power of new generation devices and internet of things. Also, it 

has advanced by accelerating the revolution of Industry 4.0. This study enlightens readers 

about the internet of things, the scale (Ebersold et al. 2014)  employed for the prototype 

applications on IoT/M2M platforms is used in accordance with the research purpose. 

Keywords: Internet of things, machine-to-machine communication, innovation 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Ortaokul Öğrencilerinin Blok Tabanlı Programlamaya İlişkin Metaforik Algıları 

Serkan İZMİRLİ 

sizmirli@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Merve Deniz ÇİLENGİR 

mervedenizcilengir@gmail.com, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özet 

Teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan ve teknolojiyi üretimde kullanan ülkeler dünyada söz 

sahibidir. Bu nedenle, yeni nesillere kodlama öğretiminin, ülkelerin teknolojik ve ekonomik 

olarak gelişmesine ve küresel rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Programlama ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde programlama dillerinin karmaşık 

yapısının bulunması ve kod ezberlemeye gerek duyulmasının bu dillerin öğrenimini 

zorlaştırdığı görülmüştür. Programlamanın küçük yaşlardan itibaren çocuklara öğretilebilmesi 

için programlama dillerinin karmaşık yapısı yerine daha basite indirgenmiş olan “blok tabanlı 

programlama” araçları geliştirilmiştir. Bir görsel programlama şekli olan blok tabanlı 

programlamada, hazır kod blokları sürükle-bırak ile bir araya getirilmektedir. Metaforlar, bir 

bireyin bir kavramı ya da olguyu algıladığı biçimde ifade ettiği etkili bir araçtır. Alanyazın 

incelendiğinde blok tabanlı programlamaya ilişkin metaforların belirlenmesine yönelik 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ortaokul 

öğrencilerinin blok tabanlı programlamaya ilişkin metaforik algılarını belirlemektir. 

Araştırmada nitel modellerden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Özel 

İzmir Uygarlık ve Bilgi Ortaokulu’nda Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini alan 70 ortaokul 

öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin tamamı bu ders kapsamında blok tabanlı 

programlama araçlarından biri olan Scratch programının eğitimini almışlardır. Araştırmanın 

verileri “Blok tabanlı programlama …… gibidir. Çünkü …..” açık uçlu sorusu ile toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

bulgularına göre, öğrenciler blok tabanlı programlamaya ilişkin oyun, robot, insan, bulmaca ve 

lego gibi metaforlar geliştirmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Programlama, blok tabanlı programlama, scratch, metafor 

Secondary School Students’ Metaphorical Perceptions Regarding Block-Based 

Programming 

Abstract 

Countries that contribute to the development of technology and use technology in production 

have a say in the world. Therefore, it is thought that teaching coding to the next generation 

contributes to the technological and economic development of the countries and increasing 

global competitiveness of the countries. When research studies related to programming are 

examined, it is seen that learning programming languages is difficult because of the complex 

structure of programming languages and the need to memorize the code. Instead of the 

complex structure of programming languages, “block-based programming” tools were 

developed to teach programming to kids from early ages. In block-based programming which 
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is a form of visual programming, ready-made code blocks are assembled by drag-and-drop. 

Metaphors are effective tools that an individual expresses a concept or phenomenon as s/he 

perceives. When literature is examined, there is no research about determining metaphors 

regarding block-based programming. In this context, the purpose of this study is to determine 

secondary school students’ metaphorical perceptions regarding block-based programming. 

Phenomenology, a qualitative method, was used in this research. The participants of this 

research are 70 secondary school students took “Information Technologies and Software” 

course at a private secondary school named “İzmir Uygarlık ve Bilgi Ortaokulu”. All of these 

students learned Scratch programming, one of the block-based based programming tools, in 

this course. Data was collected with an open ended question: “Block-based programming is 

like ..… because ..…” Content analysis technique was used to analyze data. According to the 

results, students developed metaphors regarding block-based programming like game, robot, 

puzzle and lego.    

Keywords: Programming, block-based programming, scratch, metaphor 
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Öğretmen Adaylarının Yeni Teknolojileri Benimseme Düzeylerinin ve 

Demografik Değişkenlerin İnternet Bağımlılığına Etkisi 

İlker YAKIN 

ilker@mersin.edu.tr, Mersin Üniversitesi 

Ömer Faruk İSLİM 

omerfarukislim@ahievran.edu.tr, Ahi Evran Üniversitesi 

Özet 

Günümüzde evlerde, okullarda ve bireysel olarak yeni teknolojilerle geniş bant internete 

erişimin yaygın kullanımı ve gelişmesi internet kullanımını da etkilemektedir. Bu nedenle 

bireylerin yeni teknolojiler ile internet kullanımlarının incelenmesi etkiyi açıklamakta önemli 

veriler sağlayabileceği düşünülebilir. Özellikle eğitim ortamlarında yeni nesil öğrenciler ve 

öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları durumlar göz önüne alındığında internet bağımlılığının 

yeni teknolojiler ve farklı değişkenler açısından araştırılması önem arz etmektedir. Bu 

çalışmanın amacı da formasyon eğitimlerine devam eden öğretmen adaylarının (n=75) 

öncelikle yeni teknolojileri benimseme düzeylerini belirlemek ve internet bağımlılıklarına 

etkisini farklı değişkenler ile açıklamaya çalışmaktır. Verilerin analizinde Ki-kare bağımsızlık 

testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcılar yeni teknolojileri benimseme 

noktasında yenilikçi (n=8), öncü (n=33), sorgulayıcı (n=28), kuşkucu (n=5) ve gelenekçi (n=1) 

olarak farklılaşmaktadırlar. İnternet bağımlılığı açısından da katılımcılar ortalama kullanıcı 

(n=56), bağımlılık noktasında ara sıra sorunlar yaşayan (n=16) ve bağımlı (n=3) olmak üzere 

farklı kategorilerde yer almaktadırlar. Yine analiz sonuçlarına göre en büyük çoğunluğu 

oluşturan sorgulayıcı (n=24) ve öncü (n=23) kategorilerinde yer alan katılımcılar genelde 

ortalama internet kullanıcısı (n=56) iken internet bağımlılığında ara sıra problem yaşayan 

(n=16) daha çok öncü (n=10) grubunda yer alan katılımcılar olmuştur. İnternet bağımlısı olan 

katılımcılar (n=3) ise azınlıkta olup genelde yenilikçiler (n=2) arasında yer aldıkları tespit 

edilmiştir. Ayrıca kadınların (n=43) ve erkeklerin (n=13); kendisini ortalama bilgisayar 

yeterliliğinde olarak tanımlayanların (n=42) ve beş yıldan fazla bilgisayar kullananların (n=35) 

internet bağımlılığı bağlamında ortalama internet kullanıcısı oldukları belirlenmiştir. 

Demografik değişkenler açısından katılımcıların farklı kategorilerdeki diğer sonuçları da 

çalışmada yer alacaktır. Elde edilen veriler yardımıyla yeni teknolojileri benimseme ve 

demografik değişkenlerin internet bağımlılığı ilişkisi ile ilgili eğitimcilere, ailelere ve öğrencilere 

teorik ve uygulamaya yönelik öneriler geliştirilecektir.   

Anahtar sözcükler: Yeni teknolojileri benimseme, internet bağımlılığı, yeniliklerin yayılması 

kuramı 

The Effects of Prospective Teachers’ Innovativeness of New Technologies 

Adoption and Demographics on Internet Addiction 

Abstract 

Nowadays, the extensive usage and development of the access of broadband Internet with 

new technologies in homes, schools and individual matters influence the use of the Internet. 
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That is why it is possible to assert that individuals’ levels regarding the adoption of new 

technologies and the utilization of the Internet may provide data to clarify this influence. 

When the situations that new generations and teachers have encountered in educational 

settings are taken into consideration; more specifically, it really important to investigate the 

Internet addiction regarding new technologies, and different variables. The purpose of the 

study is to determine firstly the adopter categories regarding new technologies of prospective 

teachers (n=75) who applied the pedagogical formation education toward teaching 

profession, and to explain secondly the effects of these and different demographic variables 

on their Internet addiction. The Chi-square test for independence was applied for data 

analysis. As for the results, participants are differed in the categories of adopters: innovators 

(n=8), early adopters (n=33), early majority (n=28), late majority (n=5), and laggards (n=1). 

Participants take apart in different categories regarding levels of Internet addiction: an 

average user (n=56), user who experiencing occasional problems (n=16), and Internet addict 

(n=3).According the results, while the participants involved in early majority (n=24) and early 

adopters (n=23) categories are mostly average Internet users (n=56), the prospective teachers 

experiencing occasional problems of the Internet use (n=16) are mostly early adopters (n=10). 

It is confirmed that the Internet addicted participants are in the minority, and they take apart 

in innovators (n=3) category. Moreover, most of the female (n=43) and male (n=13), and the 

participants considering themselves as having average computer competence and using 

computers for more than 5 years are identified as average Internet users. The findings for 

participants’ other different categories regarding demographic variables will be figured out in 

the study. In the light of the findings, the relationship between adoption of new technologies 

and demographics, and the Internet addiction with respect to both theoretical and practical 

manners will be offered to educators, parents, and students.     

Keywords: Adoption of new technologies, internet addiction, innovation diffusion theory 
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Sanal Gerçeklik İle Algoritma Öğretimine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Farklı 

Öğrenme Stilleri Bağlamında İncelenmesi 

Dilek DEMİR 

 dilekdemir_17@hotmail.com, MEB 

Muzaffer ÖZDEMİR 

mozdemir@comu.edu.tr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özet 

Araştırmalar programlama eğitimini ilk defa alan ve soyut düşünme becerileri henüz 

gelişmekte olan öğrencilerin programlama mantığını anlamakta zorlandıklarını ve geleneksel 

öğretim yöntemlerinin bu sorunu gidermede yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu bağlamda 

çalışma ile, soyut düşünme becerileri henüz gelişmekte olan öğrencilerin, hazır kod blokları ile 

oluşturdukları senaryo çıktılarını, üç boyutlu ve gerçekliğe son derece yakın sentetik bir ortam 

içerisinde yaparak ve yaşayarak canlandırabilmelerini sağlayan bir Sanal Gerçeklik (SG) 

uygulamasının programlama öğretiminde kullanılabilirliği incelenecektir.  

SG, gerçek veya gerçek olmayan durumları temsil eden, sentetik, etkileşimli veya üç boyutlu 

mekânsal ortamların oluşturulmasını destekleyen teknolojiler bütünüdür. Öğrencilerin 

öğrenirken gerçekleştirecekleri algoritma çıktılarını, sanal bir ortamda varlık duygusu 

hissederek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin onların programlamaya yönelik tutumlarını 

nasıl etkileyeceği ve bu tutumlarının öğrenme stilleri bağlamında nasıl etkileneceği 

araştırmacılar için merak konusudur. Bu bağlamda çalışmanın amacı, programlama becerileri 

kazandırmaya yönelik olarak, SG teknolojisi ile hazırlanan bir algoritma öğrenme 

uygulamasının kullanılabilirliğini öğrencilerin tutum ve öğrenme stilleri bağlamında 

incelemektir.  

Araştırmanın örneklemini altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktır. Araştırma modeli olarak 

ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmadaki nicel veriler tutum ölçeği ve Kolb 

öğrenme stili envanteri yardımıyla toplanmış ve elde edilen veriler analiz edilerek tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sanal gerçeklik, algoritma, öğrenme stilleri 
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Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümü Ünitesi İçin Artırılmış Gerçeklik 

Uygulaması İçeren Öğretim Materyali Geliştirme Süreci 

Kıvanç TOPRAKLIOĞLU 

kivanctopraklikoglu@gmail.com, Balıkesir Üniversitesi 

Gülcan ÖZTÜRK 

ozturkg@balikesir.edu.tr, Balıkesir Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul yedinci sınıf matematik dersindeki cisimlerin farklı yönlerden 

görünümleri konusunun öğretimi için artırılmış gerçeklik uygulaması içeren öğretim 

materyalinin geliştirme sürecini açıklamaktır. Çalışmada tasarım ve geliştirme araştırması 

modeline uygun olarak tasarlanmış bir araştırmanın, analiz, tasarım ve geliştirme 

aşamalarında yapılanlar özetlenmiştir.  

Artırılmış gerçeklik uygulaması içeren öğretim materyali, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama 

ve değerlendirme aşamalarına sahip olan öğretim tasarımı modeline göre tasarlanıp 

geliştirilmiştir. Analiz aşamasında eğitim uzmanları ve öğretmenler ile görüşmeler yapılarak 

öğrencilerin üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin gelişimine yardımcı olabilecek materyaller 

ile öğretime ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Tasarım aşamasında cisimlerin farklı yönlerden 

görünümü konusunun öğretimi için artırılmış gerçeklik uygulaması etkinlikleri tasarlanmıştır. 

Geliştirme aşamasında ise üç boyutlu tasarım programı olan 3Ds Max ve artırılmış gerçeklik 

uygulaması olan Aurasma ile geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulaması içeren öğretim 

materyalinin kullanıldığı etkinlikler tasarlanmıştır. Pilot çalışma öncesinde bir grup uzmanın 

materyal hakkındaki görüşleri alınarak uzman görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmış 

ve sonrasında pilot çalışma yapılarak test edilmiştir. Pilot çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar 

nedeniyle cisimlerin farklı yönlerden görünümü konusunun öğretimi için artırılmış gerçeklik 

uygulamasını geliştirmek için Aurasma yerine Unity3D platformunun kullanılmasına karar 

verilmiş ve artırılmış gerçeklik uygulaması içeren öğretim materyali, 3Ds Max, Unity 3D oyun 

motoru, Vuforia eklentisi ve diğer bir takım uygulamalar kullanılarak bu platformda 

geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasından sonra alınan uzman görüşleri sonrasında uygulama 

aşamasına geçmeye karar verilmiştir. 

Artırılmış gerçeklik uygulaması içeren öğretim materyali, cisimlerin farklı yönlerden 

görünümleri ilgili çeşitli etkinliklerin yer aldığı çalışma yapraklarından ve android işletim 

sistemine sahip bir cihazın kamerasını kullanan bir uygulamadan oluşmaktadır. Çalışma 

yaprakları, birim küplerden oluşmuş farklı yapıların iki boyutlu görüntülerini içermektedir. 

Artırılmış gerçeklik uygulaması ise çalışma yapraklarındaki birim küplerden oluşmuş iki boyutlu 

modellerin üç boyutlu görüntülerini android işletim sistemine sahip akıllı telefonların veya 

tablet bilgisayarların ekranında artırılmış gerçeklik ortamında görüntülenmesini 

sağlamaktadır. Öğretim materyali ile çalışan öğrencilerin grup halinde çalışarak akıllı 

telefonların veya tablet bilgisayarlarının ekranındaki üç boyutlu görüntüleri incelemeleri ve 

çalışma yapraklarında yer alan eşleştirme ve çizim yapma etkinliklerini yapmaları 

istenmektedir. 
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Uygulama ve değerlendirme aşamalarında ise geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulamasını 

öğrencilerin kullanması ve öğrencilerden alınan geri dönütler ile öğretim materyalinde gerekli 

düzenlemeler yapılarak materyale son şeklinin verilmesi planlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Artırılmış gerçeklik, geometri öğretimi, üç boyutlu tasarım 

The Process of Developing an Instructional Material Designed With 

Augmented Reality Application for The Images Of Objects in Different 

Orientations 

Abstract 

The aim of this study is to describe the process of developing an instructional material with 

Augmented Reality Application for the images of objects in different orientations in seventh 

grade mathematics classes. In this study, Analysis, Design and Development Phases of a 

research based on the Design and Development Research Model were summarized.  

An Augmented Reality-based Instructional Material was designed and developed with ADDIE 

Instructional Design Model. During the Analysis Phase, in the lights of interviews conducted 

with education professionals and teachers, it was determined that a teaching process with 

instructional materials helping students improve their three dimensional thinking skills was 

required. During the Design Phase, Augmented Reality Application Activitities were designed 

to teach the images of objects in different orientations. During the Development Phase, 

activities using instructional materials designed with Augmented Reality Applications that 

were developed by Aurasma, an Augmented Reality Application and the 3DS Max,a three 

dimensional design program, were designed and tested in a pilot study. Special arrangements 

based on a group of experts’ viewpoints in the instructional material mentioned above were 

made and subsequently tested in a pilot study. Due to the problems encountered during the 

pilot study, Unity3D Platform was preferred over Aurasma in order to improve Augmented 

Reality Applications for teaching the images of objects in different orientations and the 

instructional material designed with Augmented Reality Application was accordingly 

developed on this platform via 3DSmax, Unity 3D game engine, Vuforia Software Development 

Kit and several other applications. Taking the experts’ viewpoints into account after the 

development phase, it was decided to move on to the İmplementation Phase. 

An Instrumental material designed with Augmented Reality Application consists of both an 

application that uses the camera of a device running Android Operating System and 

worksheets with diverse activities on images of objects in different orientations. Worksheets 

contain two-dimensional images of different structures composed of unit cubes. Augmented 

Reality Application enables three-dimensional images of two-dimensional models that are 

composed of unit cubes to appear in an Augmented Reality environment on the screen of 

tablet computers or smart phones running Android Operating System. Students supplied with 

this instructional material are asked to examine the three-dimensional images on tablet 

computer screens or smart phone screens and perform the matching and drawing activities 

on worksheets as well.  
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During the Implementation and Evaluation phases, students’ use of the Improved Augmented 

Reality Application and material finalization with necessary adjustments on the basis of 

feedback from students were planned. 

Keywords: Augmented reality, geometry teaching, three-dimensional design 
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Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Etkinliklerinin Uzamsal Yeteneğe ve 

Geometriye Yönelik Tutuma Etkisi 
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Gülcan ÖZTÜRK 

ozturkg@balikesir.edu.tr, Balıkesir Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, artırılmış gerçeklik uygulaması etkinlikleri kullanılarak yapılan 

öğretimin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin uzamsal yetenekleri ile geometriye yönelik 

tutumlarının değişimine etkisinin olup olmadığını incelemektir. Literatür araştırması 

sonucunda, geometride üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu düzlem üzerine çizilerek ya da iki 

boyutlu düzlem üzerinde gösterilerek öğretilmeye çalışılmasının öğrencilerin bilgiyi daha kolay 

somutlaştırabilmesinde yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin 

kullanılmasının öğrencinin bilgiyi yapılandırmasında ve bilginin kalıcılığında olumlu etkisinin 

olacağı ve geometrik cisimlerin öğretiminde başarı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Araştırmada deneysel araştırma desenlerinden tek grup ön test – son test deseni tercih 

edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılında Balıkesir ilinin bir 

ilçesinde bulunan bir ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim gören 53 öğrenci oluşturmuştur. 

Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışma grubunda bulunan 

öğrenciler ile matematik dersinde cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunda artırılmış 

gerçeklik uygulaması etkinlikleri kullanılarak beş ders saati süre ile bir öğretim 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini elde etmek için artırılmış gerçeklik uygulaması 

etkinlikleri kullanılarak yapılan öğretim öncesinde ve sonrasında öğrencilere uzamsal yetenek 

testi ve geometriye yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 

istatistiksel paket programa girilerek kodlanmış ve verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılarak incelenmiştir. Yapılan inceleme 

sonucunda ön test ve son test verilerinin normal dağılımdan önemli ölçüde farklılaşmadığına 

karar verilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden ön test ve son test puanları arasındaki 

farkı belirleyebilmek amacıyla ilişkili ölçümler için t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucunda 

öğrencilerin uzamsal yetenek son test puanlarının ön test puanlarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde artmış olduğu; geometriye yönelik tutum puanlarında ise anlamlı bir artış 

olmadığı bulunmuştur. 

Araştırmada artırılmış gerçeklik uygulaması etkinlikleri kullanılarak yapılan öğretimin 

öğrencilerin uzamsal yeteneklerinde pozitif yönde değişime neden olduğu, geometriye yönelik 

tutumlarında ise bir etkisinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda geometri 

öğretimine ve gelecek araştırmalara yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Artırılmış gerçeklik, geometri öğretimi, uzamsal yetenek, geometriye 

yönelik tutum 
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The Effect of Augmented Reality Application Activities on Spatial Ability and 

Attitudes towards Geometry 

Abstract 

The aim of this study is to determine whether teaching through Augmented Reality 

Applications activities have an effect on the change of attitudes towards geometry and spatial 

abilities of seventh grade students. As a result of literature review, it has been understood 

that attempts to teach 3 dimensional objects in geometry by drawing or showing them on a 

two dimensional plane are inadequate for students to concretize the information more easily. 

Besides bringing success in teaching geometric objects, use of augmented reality technology 

is thought to have a positive impact on students' knowledge construction as well as their 

knowledge persistence 

In this study, an experimental research design with one-group pre-test – post-test was 

preferred. This study was conducted in a town of Balıkesir with 53 seventh grade students of 

a middle school in 2016-2017 Academic Year. The study group was determined by the 

convenience sampling method. A five-hour teaching activity by using augmented reality 

application activities on “the different aspects of objects” in the mathematics lesson was 

carried out with the students in the study group. In the collection of the data, spatial ability 

test and attitudes towards geometry scale were applied to the students before and after 

teaching period in that augmented reality application activities were used. The data obtained 

in the study were encoded by entering statistical package program and whether the data 

shows normal distribution was analysed in terms of skewness and kurtosis values. On the basis 

of the analysis, it was decided that the pre-test and post-test data weren’t significantly 

different from the normal distribution. Since the data showed normal distribution, t-test was 

performed for measurement related to the difference between the pre-test and post-test 

scores. As a result of the t-test, it was found that the students’ spatial post-test increased 

statistically significantly compared to the pre-test scores while there was no significant 

increase in the attitude scores towards the geometry.  

In the study, it has been found that using augmented reality application activities in teaching 

process leads positive changes in the students’ spatial abilities but has no effect on their 

attitudes towards the geometry. In the light of the study, some suggestions have been made 

for teaching of geometry and future research.  

Keywords: Augmented reality, geometry teaching, spatial ability, attitude towards 

geometry 
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Özet 

Bu projede, ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak araştırma ekibi tarafından hazırlanmış olan 

“Interactive Learning in the Honeycomb” eğitim yazılımı ile Present Continuous Tense 

öğretiminin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma 

yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmaya, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle, İzmir ili 

Buca ilçesinde bulunan bir devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenler 

katılmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu çalışmada iki aşama bulunmaktadır. Birinci aşamada, 4., 

5. ve 6. sınıflardan birer şube olmak üzere üç şubede öğrenim görmekte olan 107 öğrenciye 

öğretmen merkezli öğretim ile sınıfta eğitim yazılımı uygulanmıştır. İkinci aşamada bir önceki 

uygulamaya katılan öğrencilerden farklı olarak aynı sınıf seviyelerinden 3’er öğrenci olmak 

üzere toplam 9 öğrenciye bireysel olarak yazılım uygulanmıştır. Nitel olarak tasarlanan bu 

araştırmada veriler “öğretmen görüş formu”, “öğrenci değerlendirme formu”, “öğrenci 

gözlem formu” ve “öğrenci görüş formu” ile toplanmıştır. Öğretmen merkezli eğitim yazılımı 

uygulaması yapılan birinci aşamada öğrencilere eğitim yazılımını kullanmadan önce ve 

sonrasında konu ile ilgili açık uçlu sorular içeren öğrenci değerlendirme formu uygulanmıştır. 

Bireysel eğitim yazılımı kullanımını içeren ikinci aşamada ise öğrenciler yazılımı kullanılırken 

“öğrenci gözlem formu” ile gözlemlenmiş ve onlarla “öğrenci görüş formu” ile yarı 

yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Son olarak okuldaki İngilizce öğretmenleri ile eğitim 

yazılımı ile ilgili olarak “öğretmen görüş formu” yardımıyla yarı yapılandırılmış mülakat 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi ile betimsel olarak yorumlanmıştır. Öğrencilerin 

hikâyeyi anlama, etkinleri cevaplama, verilen dönütleri anlama,…vb. konularda sıkıntılar 

yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen ise eğitim yazılımlarının kullanılması gerektiğini ve 

yazılım içerisinde öğrenci etkileşiminin artırılması gerektiğini söylemişlerdir. Bu bildiride 

geliştirilen eğitim yazılımı tanıtılarak öğretmen ve öğrencilerden elde edilen bulgular 

sunulacaktır. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen sonuçların İngilizce dil eğitiminde eğitim 

yazılımı geliştirme, uygulama ve değerlendirme ile ilgili alanyazına katkı sağlanması 

beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: İngilizce dil eğitimi, eğitim yazılımı geliştirme 

  

                                                           
7 Bu bildiri TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından 
desteklenmektedir. Katkılarından dolayı TÜBİTAK' a teşekkür ederiz. 
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Teknolojiyle Bütünleşme ve Öğretmen Öz Yeterliliği Arasındaki İlişkilerin 

İncelenmesi 

Öner USLU 

oner.uslu@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Özet 

Bilim ve teknoloji dünyasındaki değişimlerle birlikte eğitim teknolojilerine odaklanma artarak 

devam etmekte ve öğretmenlerden bilişim teknolojilerini öğrenme-öğretme ortamlarıyla 

bütünleştirmeleri istenmektedir. Teknolojiyle bütünleşme tam olarak sağlandığında öğrenci 

merkezli öğrenme etkinliklerinin de desteklenmesi beklenmektedir. Ancak öğretmenler eğitim 

teknolojilerini öğrenme ortamlarında ya çok az ya da çoğunlukla öğretmen merkezli etkinlikleri 

desteklemek amacıyla kullanmaktadır. Öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme durumları ve 

bunları etkileyen değişkenlerin incelenmesi, teknolojiyle bütünleşmenin desteklenmesine 

yönelik adımlara yol gösterici olabilir. Alanyazında öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme 

durumlarını inceleyen araştırmalar göre öğretmen öz yeterliliği ile teknolojiyle bütünleşme 

arasında olumlu yönde bir ilişki olması beklenebilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı 

öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme durumları ve öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Bu çalışma var olan bir durumu betimlemeyi amaçlaması bakımından tarama 

modelindedir. Araştırmanın evrenini İzmir ilinde çalışmakta olan lise öğretmenleri, 

örneklemini ise bu gruptan seçkisiz yöntemle belirlenmiş olan 215’i kadın, 97’si erkek 312 

öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan teknolojiyle bütünleşme ölçeği 23 madde 

ve beş faktörden oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucu elde edilen uyum 

indeksleri (RMSEA:.55, NFI:.96, GFI:.96) kabul edilebilir sınırlar içindedir. Üç alt boyuttan 

oluşan öğretmen öz yeterlilik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya 

tarafından yapılmış olup, DFA analizleri sonucu uyum indekslerinin (RMSEA:.65, CFI:.99, 

TLI:.99) kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür. Verilerin analizinden önce normallik 

varsayımı incelenmiş, daha sonra değişkenler arası ilişki korelasyon analiziyle araştırılmıştır. 

Toplam puanlar üzerinden yapılan analizler sonucunda teknolojiyle bütünleşme ve öğretmen 

öz yeterliliği arasında düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=.18, p<.01). 

Teknolojiyle bütünleşmedeki toplam varyansın %4’ünün (r2=.04) öğretmen öz yeterliliğinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Sonuç olarak öğretmen öz yeterliliği ile teknolojiyle bütünleşme 

arasında düşük düzeyde de olsa anlamlı bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin 

teknolojiyle bütünleştirmelerini desteklemeyi amaçlayan mesleki gelişim girişimlerinde 

öğretmen öz yeterliliğinin dikkate alınması yararlı olacaktır.  

Anahtar sözcükler: Teknolojiyle bütünleşme, öğretmen öz yeterliliği 

Analysing the Correlation between Technology Integration and Teachers’ 

Sense of Efficacy 

Abstract  

Parallel with the development of the science and technology, focus on instructional 

technologies are increasing, and teachers are expected to integrate technology into their 

lectures. Student centred instructional activities are expected to increase when technology is 
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totally integrated into instruction. However, teachers are either not using technology for 

instructional activities or using it to support only teacher-centred activities. Examining 

teachers’ technology usage and the variables that affects technology integration may help to 

get evidence-based decisions for teachers’ professional development. Many researchers in 

the literature indicate that there may be some positive correlation between teachers’ sense 

of efficacy and technology integration. Accordingly, the aim of this study is examining the 

correlation between teachers’ sense of efficacy and technology integration level. The survey 

method was used to examine this purpose. Target population of the research is high school 

teachers in Izmir and the sample was 215 female and 97 male teachers who were determined 

randomly. Technology integration scale consists of five factors and 23 items. The fit indexes 

calculated by confirmatory factor analysis (CFA) shows that the data has an acceptable fit with 

the model (RMSEA:.55, NFI:.96, GFI:.96). Teachers’ sense of efficacy scale has adapted to 

Turkish culture by Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya. The results of CFA shows that the three 

factored scale has an acceptable fit with its’ factor structure (RMSEA:.65, CFI:.99, TLI:.99). 

Assumption of normality was checked and meet before analysing the data. There is a 

meaningful but small correlation between total points of technology integration and teachers’ 

sense of efficacy (r=.18, p<.01). Four percent of technology integration’s total variance is 

explained by teachers’ sense of efficacy (r2=.04). Thus, teachers’ sense of efficacy need to be 

considered during the initiatives about technology integration.  

Keywords: Technology integration, teachers’ sense of efficacy 
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Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ve Teknolojiyle Bütünleşme Durumları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Öner USLU 

oner.uslu@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Nilay T. BÜMEN 

nilay.bumen@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Özet 

Öğretmen yeterlilikleri incelendiğinde teknolojinin öğrenme öğretme ortamlarıyla 

bütünleştirilmesine önem verildiği görülmektedir. Ancak Türkiye’de öğrenci merkezli 

etkinlikleri desteklemek amacıyla teknoloji kullanımı istenen düzeyde değildir. Teknolojiyle 

bütünleşmenin desteklenmesi amacıyla birçok mesleki gelişim programı yürütülmekte olsa da 

bunların etkililiği tartışmaya açıktır. Öğretmenlerin teknolojiyle bütünleşme durumlarını 

etkileyebilecek değişkenlerden birisi de mesleki tükenmişliktir. Tükenmişlik bireyi 

verimsizleştiren, enerjisini düşüren, mesleğine yönelik ilgisini azaltan bir durum olduğundan, 

tükenmişliğin artması eğitimde teknoloji kullanımına dair istek ve çabanın da düşmesine 

neden olabilir. Bu araştırmada teknolojiyle bütünleşme ile mesleki tükenmişlik arasındaki 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan teknolojiyle bütünleşme ölçeği 

23 madde ve beş faktörden oluşmakta olup,  yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır 

(RMSEA:.55, GFI:.93, NFI:.96). Tükenmişlik ölçeği ise 22 madde ve üç faktörden oluşmaktadır. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuştur (RMSEA:.05, 

GFI:.93, NNFI:.96). Araştırmanın evrenini İzmir ili sınırları içerisinde görev yapmakta olan 

öğretmenler, örneklemini ise seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiş 406 öğretmen 

oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin 236’sı kadın, 137’si erkek olup, kıdemleri bir ila 38 yıl 

arasında değişmektedir. Tükenmişliğin teknolojiyle bütünleşmeyi yordayıp yordamadığı 

regresyon analiziyle incelenmiştir. Regresyon analizi öncesi varsayımlar incelendiğinde, 

verilerin normal dağıldığı ve aralarında doğrusal bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bulgulara 

göre, iki değişken arasında olumsuz yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, 

tükenmişlik puanları düştükçe teknolojiyle bütünleşme puanları yükselmektedir. Tükenmişlik, 

teknolojiyle bütünleşmenin yordanmasında anlamlı bir etkiye sahiptir [r=.34, R2=12, F(1.404)= 

53.35, p<.01]. Teknolojiyle bütünleşmeye ilişkin toplam varyansın %12’si tükenmişlik 

tarafından açıklanmaktadır. Sonuç olarak, teknolojiyle bütünleşmenin arttırılmasına yönelik 

girişimlerde öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin de dikkate alınması, tükenmişliğin 

giderilmesine yönelik girişimlerin desteklenmesi önerilebilir.  

Anahtar sözcükler: Teknolojiyle bütünleşme, öğretmenlerin tükenmişliği 

The Relationship between Teacher Burnout and Technology Integration 

Abstract 

Technology integration has an important point in teachers’ professional competencies. 

However, Turkish teachers do not integrate technology for student centred activities at all. 

Although there are many professional development programs aiming technology integration 
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in Turkey, these programs has many deficiencies to effect instructional use of technology. 

Teacher burnout is one of the variables that may affect technology integration. Thus, burnout 

may reduce individuals’ energy, occupational interest and effectiveness, and it may also 

reduce the effort of using instructional technology. The aim of this survey is examining the 

relation between teacher burnout and technology integration. Technology integration scale 

consists of five factors and 23 items. The fit indexes calculated by confirmatory factor analysis 

(CFA) shows that the data has an acceptable fit with the model (RMSEA:.55, NFI:.96, GFI:.96). 

Burnout scale has three factors and 22 items. Results of CFA indicates that there is an 

acceptable fit between the data and the model (RMSEA:.05, GFI:.93, NNFI:.96). Target 

population of the research is high school teachers in Izmir and the sample was 236 female and 

137 male teachers who were determined randomly. Professional seniority of teachers were 

between one and 38 years. Before analysing the relation by regression analysis, the 

assumptions of normality and linear relation between variables were checked and meet. 

There is a negative correlation between burnout and technology integration. In other words, 

technology integration scores were increasing when burnout scores were decreasing. Burnout 

has a meaningful effect on predicting technology integration scores [r=.34, R2=12, F (1.404) = 

53.35, p<.01]. Eleven percent of technology integration’s total variance was explained by 

burnout (r2=12). As a result, it can be suggested that initiatives to increase the technology 

integration should be taken into account in the burnout levels of teachers, and initiatives to 

eliminate burnout should be supported.  

Keywords: Technology integration, teacher burnout 
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Öğretmenlerin BIT Tabanlı Eğitsel Materyal Hazırlamaya Yönelik 

Yeterliklerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması 

Hasan ÖZGÜR 

 hasanozgur@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi 

Özet 

Öğretmen yeterlikleriyle ilgili alanyazında yapılan değerlendirmeler teknoloji kullanımı 

konusundaki yeterliklerin öğretmen yeterliklerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu 

göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayınlanan ve her branştaki 

öğretmenin sahip olması gereken özel alan yeterliklerinin açıklandığı belgelerde, 

öğretmenlerin öğretim sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanması 

gerektiği ifade edilmiştir. Benzer şekilde, 2017 yılında genel alan yeterlikleri olarak 

güncellenen öğretmen yeterlikleri belgesinin öğrenme ve öğretme sürecini yönetme 

bölümünde de öğretmenlerin bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak 

kullanmaları gerektiği belirtilmektedir. Öte yandan gerçekleştirilen pek çok alanyazın 

çalışmasında öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecinde gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerini 

etkin kullanamadıkları ifade edilerek öğretmenlerin bu eksikliklerini giderebilecek ve mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayabilecek nitelikte çeşitli eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 

ihtiyaç olduğu dile getirilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı 

öğretmenlerin öğrenme ve öğretme sürecinin bir parçası olan BIT tabanlı eğitsel materyal 

hazırlamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu 

ihtiyaçlar çerçevesinde BIT tabanlı eğitsel materyal hazırlamaya yönelik hizmet içi eğitim 

programı hazırlamak, bu programı uygulamak ve öğretmenlerin bu süreçteki gelişimlerini 

incelemektir. Araştırma eylem araştırması biçiminde tasarlanmış ve bir devlet lisesinde 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama okulunun seçiminde okulun 3B Teknoloji Laboratuvarı, 

Bilgisayar Destekli Dil Laboratuvarı ve Maker Laboratuvarının bulunması etkili olmuştur. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve grubunun 

belirlenmesinde cinsiyet, branş, kıdem ve öğrenim durumu ölçütleri kullanılarak araştırma 

örneklemi 16 öğretmenden oluşturulmuştur. Araştırma öncesinde öğretmenlerin hazır 

bulunuşluk düzeyleri tespit edilmiş ve ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. Hizmet içi eğitim 

çalışması öncesinde, eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlere TPACK-deep ölçeği 

uygulanmıştır. Hizmet içi eğitimde BIT tabanlı eğitsel materyal hazırlamaya yönelik çeşitli 

konuları içeren program 8 hafta ve 20 saat sürede tamamlanmıştır. Eğitim sürecinde 

araştırmacı tarafından yansıtıcı günlükler tutulmuş, dersin video kayıtları alınmış ve araştırma 

öncesinde oluşturulan geçerlik komitesi ile her hafta toplanılarak eğitim faaliyeti ve süreç 

değerlendirilmiştir. Hizmet içi eğitimin etkisini ortaya çıkarmak amacıyla eğitim sonunda 

örneklemi oluşturan öğretmenlere TPACK-deep ölçeği tekrar uygulanmıştır. Araştırma 

sonunda ayrıca, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

etkinliğine ilişkin görüşleri alınmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Çalışmada elde edilen bulgular öğretmenlerin TPACK-deep ölçeğinde elde etkileri puanların 

araştırma öncesine göre anlamlı şekilde arttığını ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen hizmet içi 

eğitim faaliyetinin öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecinde kullanılabilecek güncel 

teknolojilere ilişkin bilgi ve becerilerini arttırdığı, BİT tabanlı eğitsel materyal geliştirmeye 
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yönelik öz güven ve öz yeterliklerini arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Hizmet içi eğitim 

kapsamında hazırlanan BIT tabanlı eğitsel materyallerin derslerde kullanılması ile öğretmenler 

öğrencilerinin; derse karşı ilgilerinin, derse katılım isteklerinin ve memnuniyetlerinin arttığını, 

güdülendiklerini, heyecanlandıkları ve meraklandıklarını dile getirmişlerdir. Öte yandan BIT 

tabanlı eğitsel materyal ile ders işleyen öğretmenler de derste kendilerini daha faydalı ve 

yararlı hissettiklerini, performanslarının arttığını belirtmiş ve bu tarz materyallerin kalabalık 

sınıflarda ders işlemeyi kolaylaştırdığını ifade etmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: BIT tabanlı eğitsel materyal hazırlama, hizmet içi eğitim, öğretmen, 

eylem araştırması 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Elektroensefalografi ile Bilişsel Yükün Nesnel Ölçümü8 

Özgür ÖRÜN 

ozgurorun@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Yavuz AKBULUT 

yavuzakbulut@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Bilişsel Yük Kuramı kapsamında gerçekleştirilen araştırmalarda bilişsel yüke ilişkin kritik 

değişkenlerin belirlenmesi ve öğrenenlerin aşırı ve gereksiz bilişsel yüke maruz kalmalarının 

önüne geçilmesi hedeflenmekte, bu süreçlerin doğru işleyebilmesi için bilişsel yükün ölçümü 

büyük önem taşımaktadır. Farklı disiplinlerden araştırmacılar bilişsel yükü çeşitli ölçme 

yöntem ve teknikleriyle ölçmektedirler. Ancak, alanyazında standart bir yöntem 

bulunmamaktadır.  Bilişsel yük ölçümü, nesnellik (öznel-nesnel) ve nedensel ilişki (doğrudan-

dolaylı) olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Öz bildirime dayalı veriler öznel 

değerlendirmeler içinde yer alırken davranış, fizyolojik koşul ve performansa dayalı veriler ise 

nesnel değerlendirmeler arasındadır. Nedensel ilişki ise ölçüm ile ölçülen asıl nitelik arasındaki 

ilişkinin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, bu 

araştırmada bilgisayar destekli öğrenme ortamlarında üç farklı öğrenme etkinliği 

gerçekleştirilmiş; etkinler sırasında üniversite öğrencilerinin deneyimlemiş olduğu bilişsel yük, 

hem öznel (öz bildirim) hem de nesnel (Elektroensefalografi [EEG]) yöntemlerle ölçülmüş; bu 

iki ölçüm sonuçları arasındaki ilişki incelenmiştir.  Araştırma sonucunda, frontal lobda gözlenen 

beta dalgasıyla (F7) katılımcıların beyan ettikleri öznel bilişsel yük puanları arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlanmıştır. EEG’nin, öğrenme görevlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, bilişsel yükün 

yüksek zamansal çözünürlükle, sürekli ve nesnel olarak ölçülmesi gibi avantajları dikkate 

alınarak bilişsel yük ölçümünde kullanılmasına ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Elektroensefalografi, bilişsel yük, bilgisayar destekli öğrenme 

Objective Measurement of Cognitive Load Through Electroencephalography 

Abstract 

Measurement of cognitive load has a crucial role in cognitive load research to determine 

antecedents of cognitive load and prevent cognitive overload on learners. Researchers from 

different disciplines measure cognitive load through various methods and techniques; 

however, there is not a standard approach. Measurement of cognitive load is considered in 

two dimensions as objectivity (i.e., subjective vs. objective) and causal relation (i.e., direct vs. 

indirect). While self-reported data are subjective methods; observations, physiological 

conditions, or performance are objective methods. The causal relationship refers to the 

relation between the measurement and the actual attribute of interest which is direct or 

indirect. In this regard, three different learning activities were implemented in a computer-

                                                           
8 Bu çalışma birinci yazarın doktora tezi kapsamında gerçekleştirilmiştir. İkinci yazar tarafından tez danışmanlığı 
gerçekleştirilen çalışma, Anadolu Üniversitesi BAP (Proje No: 1605E565, 1505E366) ve TÜBİTAK (Proje No: 
115K773) tarafından da desteklenmiştir. 
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based learning environment. Cognitive load experienced by university students during 

learning was measured subjectively (i.e., self-report) and objectively (i.e., 

Electroencephalography [EEG]) and the relationship between them was examined. A 

significant relationship was found between subjective cognitive load scores with beta wave 

recorded from the frontal lobe (F7). It is maintained that EEG is a promising technique to 

measure cognitive load objectively through its continuous and high temporal resolution during 

learning. 

Keywords: Electroencephalography, cognitive load, computer-based learning 
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Bilgisayar Destekli Öğrenmede Fiziksel Ortama İlişkin Değişkenlerin Bilişsel 

Yükle İlişkisi9 
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ozgurorun@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Yavuz AKBULUT 

yavuzakbulut@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Bilişsel Yük Kuramına ait yaygın modelde, bilişsel yüke neden olan ana etmenler, öğrenen 

özellikleri (ör: ön bilgi), öğrenme görevinin özellikleri (ör: çalışılmış örnekler) ve bu ikisinin 

etkileşimi olarak sıralanmaktadır. Ancak, işitsel ya da görsel olarak gürültülü bir ortam, 

değişken sıcaklık ve ışık gibi fiziksel ortama ilişkin değişkenlerin de bilişsel yük araştırmalarında 

dikkate alınması gerektiği alanyazında ifade edilmektedir. Buradan yola çıkan alanın 

kuramcıları, bilişsel yük araştırmalarında ihmal edilen fiziksel ortamın rolünü de ayrı bir 

nedensel faktör olarak ele almış ve yeni bir model önermişlerdir. Bu araştırmada, üniversite 

öğrencileri ile kütüphane ve kafeterya olmak üzere iki farklı fiziksel ortamda bilgisayar destekli 

öğrenme etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler sırasında fiziksel ortama ilişkin ses, sıcaklık, 

ışık miktarı ve nem oranı değişkenleri çevresel ölçüm cihazı ile elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, 

ortamdaki insan sayısı da araştırmacılar tarafından kayıt altına alınmıştır. Bilişsel yük ise hem 

nesnel (Elektroensefalografi [EEG]) hem de öznel olarak (bilişsel yük ölçeği) ölçülmüştür. 

Yapılan analizler sonucunda, öznel bilişsel yük ile fiziksel değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlanmamıştır. Öte yandan, nesnel bilişsel yük ölçümleriyle çevresel ölçümler 

arasında, kütüphanede anlamlı bir ilişki gözlenmezken; kafeteryada durum farklıdır. Şöyle ki 

frontal lobdan salınan alfa ve beta dalgalarından yalnızca beta (F3, F4, F7) ile fiziksel ortam 

değişkenlerinden yalnızca katılımcının çevresindeki insan sayısı arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişkiye rastlanmıştır. Bu bağlamda, ortamdaki insan sayısının öğrenende bilişsel bir yüke neden 

olduğundan söz edilebilir.  

Anahtar sözcükler: Fiziksel ortam, bilişsel yük, elektroensefalografi, bilgisayar destekli 

öğrenme 

The Relationship Between Physical Setting Parameters and Cognitive Load in 

Computer-Based Learning Environments 

Abstract 

In the common model of cognitive load structure, learner characteristics (e.g., prior 

knowledge), task characteristics (e.g., worked examples), and interaction between the two 

(e.g., expertise-reversal) are identified as antecedents of cognitive load. However, it’s 

indicated in the literature that environmental variables such as noise (auditory or visual), 

temperature, and light should be taken into account during cognitive load research. In this 

                                                           
9 Bu çalışma birinci yazarın doktora tezi kapsamında gerçekleştirilmiştir. İkinci yazar tarafından tez danışmanlığı 
gerçekleştirilen çalışma, Anadolu Üniversitesi BAP (Proje No: 1605E565, 1505E366) ve TÜBİTAK (Proje No: 
115K773) tarafından da desteklenmiştir. 
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respect, cognitive load theorists considered the role of physical environment, which has been 

ignored in cognitive load research as a potential causal factor, and proposed a new model. In 

the current study, computer-based learning activities were carried out with university 

students in two different physical settings (i.e., cafeteria vs. library). During learning activities, 

sound, temperature, light and humidity parameters of these settings were recorded. In 

addition, the total number of people around subjects was recorded. Cognitive load was 

measured both subjectively (i.e., cognitive load scale) and objectively (i.e., 

Electroencephalography [EEG]). Results of correlational analyses revealed that the 

relationship between the subjective cognitive load and physical variables was not significant. 

Similarly, the correlation between objective cognitive load and environmental measures in the 

library was not significant either. On the other hand, the beta frequency of the frontal lobe 

(F3, F4, F7) correlated significantly with the number of people in the cafeteria. In this regard, 

people sitting around learners may cause a cognitive load.  

Keywords: Physical environment, cognitive load, electroencephalography, computer-based 

learning 
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İlköğretimde Dijital Hikaye Anlatımı: Kendi Belgesel Filmimi Yapıyorum 
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Özet 

Dijital hikaye anlatımı, hikaye ve teknolojiyi eğitime entegre eden yenilikçi pedagojik bir 

yaklaşımdır (Smeda, Dakich, Sharda, 2014). Yeni kavramlar öğrenirken dijital hikayeler 

oluşturmak öğrenci katılımını kolaylaştırırken, öğrenme çıktılarının da kalitesini arttırmaktadır. 

Yani bu derinlemesine öğrenme deneyimi öğrenenlerin zihninde anlamlı bilgiler inşa 

etmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim fen dersinde dijital hikaye 

yönteminin kullanımının etkilerini araştırmaktır. Dört haftalık eğitim süreci okul dışı bir aktivite 

olarak planlanmıştır. Katılımcılar yaşları 7 ile 9 arasında değişen dört çocuktan oluşmaktadır. 

Eğitim sonunda çocuklardan merak ettikleri veya öğrenmek istedikleri bir konu hakkında kendi 

belgesel filmlerini yapmaları beklenmektedir. Bunun yanında dersler, ilgi yönelimli öğrenme 

(interest led-learning) ortamının oluşturmasını dikkate alarak dizayn edilmiştir. Çocuklar 

öğrenmek istedikleri konu, kullanmak istedikleri araçlar ve ulaşmak istedikleri bilgi kaynakları 

konusunda serbest bırakılmışlardır. Yani çocuklar öğrenme sürecinde lider, öğretmen ise 

sadece rehber olmuştur. Çalışma nitel araştırma yöntemi, durum çalışması deseninde 

yürütülmüştür. Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır; (1) uygulama – eğitim süreci (2) 

görüşmeler aracılığıyla veri toplama ve (3) toplanan verilerin analizi. Eğitim sürecinde, çocuklar 

öncelikle araştırma yapmak istedikleri konuyu seçmişlerdir. Araştırma konularına uygun bir 

soru listesi hazırlamışlardır. Arama motorları, kitaplar, uzmanlar, müzeler, vb. aracılığıyla 

sorularının cevaplarını bulmak üzere araştırma yapmışlardır. Daha sonra, farklı tekniklerde 

çekilmiş bir dizi belgesel filmlerinden kısa kesitler izlemişler ve böylece yapacakları film çekimi 

düzenine karar vermişlerdir. Örneğin bazı çocuklar konuları ile ilgili doğada çekim yapmayı 

tercih ederken, diğerleri konu uzmanlarını ziyaret ederek, yapacakları görüşmelerini video 

kaydına almıştır. Video çekiminden sonra, eğitim sürecinin son basamağında, bir video 

düzenleme aracı olarak iMovie çocuklara tanıtılmış ve film yapımı öğretilmiştir. Çocuklar 

iPad’lerini kullanarak iMovie programında belgesel filmlerini hazırlamıştır. Uygulama 

safhasından sonra, çocuklarla açık uçlu sorular ile eğitim sürecini değerlendirmeleri için 

görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca araştırmacı, gözlemci olarak çocukların dersler sırasındaki 

olumlu ve olumsuz yaşantılarını kayıt altına almıştır. Toplanan nitel verilerin analizi safhasında, 

veriler kodlanarak kategorilere ayrılmış ve frekanslarına göre kodlar belirlenmiştir. Daha sonra 

bu kodlar kategorilerin altında listelenerek tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların 

kendi belgesel filmlerini çekmekten hoşlandıkları görülmüştür. Gözlem notları ise, çocukların 

geleneksel yöntemlerde olduğu gibi feni kendilerine öğretildiğini hissetmeden, eğlenceli bir 

yolla kendi kendilerine öğrendiklerini göstermiştir.  

Anahtar sözcükler: Dijital hikaye anlatımı, ilköğretim, okul dışı aktivite 
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Özet 

Shulman’ın çalışmalarının temelini oluşturduğu, Mishra ve Koehler tarafından güncellenen 

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB/TPACK), öğretmenler için bulunduğumuz çağın en 

önemli yeterliklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Alan yazındaki çalışmalar daha çok 

öğretmen adaylarının ya da öğretmenlerin TPAB düzeyinin belirlenmesine yönelik TPAB 

anketine verilen cevapların yorumlanmasına yöneliktir. Diğer taraftan özellikle öğretmen 

adaylarının TPACK düzeylerinin geliştirilmesi için lisans eğitimi düzeyinde izlenmesi gereken 

stratejilere yönelik öneriler sayıca azdır. Bu çalışma ile öğretmen adaylarının TPAB düzeylerinin 

geliştirilmesi için 82 öğrenci ile yürütülen ve tamamlanan TPAB-tabanlı bir dersin geliştirme ve 

işlenme süreci anlatılmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan Bilgisayar Destekli Matematik 

Öğretimi (BDMÖ) ders süreci, öğretim elemanı deneyimleri, öğrenci görüşleri ve alan yazındaki 

benzer TPAB-tabanlı ders geliştirme süreçleri de incelenerek öğretmen adaylarının TPAB 

düzeylerinin geliştirilmesi için uygulamaya yönelik önerilere yer verilmiştir. Sonuç olarak, 

özellikle öğretmen adaylarının TPAB gelişim sürecinde Teknoloji (T) ve Teknolojik Alan 

Bilgilerinin (TAB) geliştirilmesi adına teknoloji kullanarak ders içeriği üretecekleri / 

uyarlayacakları derslerin tanımlanması ya da var olan derslerin (Örneğin, Bilgisayar II, Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Tasarımı) yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Öğretmen 

adayının İçerik ve Pedagoji bilgisinin derinliğini göz önünde bulundurabilmek adına, ilgili 

derslerin üçüncü ve dördüncü sınıf programlarına yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu ders(ler) 

kapsamında, geliştirdikleri ders içeriklerini kullanarak ders anlatacakları Teknolojik Pedagoji 

Bilgilerinin (TPB) geliştirilmesini sağlayacak süreçlerin tanımlanması gerekmektedir. Ders 

anlatım süreçlerinin mikro öğretim olarak kurgulanması, ders anlatımlarının video ile kayıt 

altına alınması bu kayıtların diğer öğretmen adayları ile irdelenmesi önerilmektedir. Alan 

yazındaki en büyük eksiklik öğretmen adaylarının TPAB gelişimlerinin TPAB anketine verdikleri 

yanıtlar üzerine inşa edilen öz-bildirime dayanıyor olmasıdır. Bu çerçevede, öğretmen 

adaylarının TPAB gelişimleri doğrudan ders işleyişi sırasındaki gerçeğe en yakın süreç olarak 

izlenebilecektir. Ayrıca, öğretmen adayının lisans eğitimi süresince aldığı dersler kapsamında 

öğretim elemanlarının ders anlatımlarında teknoloji kullanmasının da TPACK gelişimine 

katkıda bulunacağı öğretmen adayları tarafından dile getirilmiştir. Bu çalışma özelde 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programındaki BDMÖ ders deneyiminden yola çıkılarak 

genel öneriler sunmaya çalışmıştır.  

Anahtar sözcükler: Tpack, tpab, teknoloji entegrasyonu,  tpab-tabanlı ders, hizmet öncesi 

öğretmen eğitimi 
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Development Processes of a TPACK-Based Course 

Abstract 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), which was grounded on the works of 

Shulman and developed by Mishra and Koehler, is considered one of the most important 

qualifications of the age for teachers. Studies in the literature mainly focus on interpreting the 

answers given to the TPACK questionnaire to determine the TPACK level of pre-service 

teachers or in-service teachers. On the other hand, the number of strategies for practice which 

provide suggestions about developing pre-service teachers’ TPACK levels is relatively a few. 

This study describes the development processes of an implemented TPACK-based course 

which was implemented with 82 students for aiming to develop TPACK levels of pre-service 

teachers. In the scope of the research, suggestions for implication are provided for developing 

TPACK levels of pre-service teachers based on the investigation of Computer Based 

Mathematics Education (CBME) processes, experiences of the instructor, opinions of the 

students and the related literature. As a result, in order for pre-service teachers to develop, 

especially, Technology (T) and Technological Content Knowledge (TCK) within their overall 

TPACK development, new courses, during which pre-service teachers will develop or adapt 

technology-based content, should be defined or the existing courses (such as Computer II or 

Instructional Technologies and Material Design) needs to be restructured. The 

aforementioned courses are suggested to be in third or fourth year of the curriculum in order 

to take into account the depth of content and pedagogy knowledge of pre-service teachers. 

Within the scope of these courses, it is necessary to define the processes that will enable the 

development of Technological Pedagogical Information (TPK). Such processes should enable 

pre-service teachers to implement lessons based on the materials they have developed. It is 

suggested that the course processes should be structured as micro teaching. The lectures 

should be recorded as video and these records should be examined with other pre-service 

teachers. The greatest shortcoming in the literature is that most studies investigating pre-

service teachers' development of TPACK are mainly based on the self-reported responses 

given to the TPACK questionnaire. In this framework, via pre-service teachers' implementation 

of instruction, TPACK development of pre-service teachers can be observed as the closest 

process to the real life. In addition, pre-service teachers have stated that instructors who were 

instructing using technology in their lectures contribute to the development of their TPACK 

during their undergraduate education. This study tried to suggest general recommendations 

from the experience of the case of CBME course in Primary Mathematics Teaching Program. 

Keywords: Tpack, technology integration, tpack-based course, pre-service teacher training 
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Özet 

Günümüzde eğitim ortamlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımının daha fazla 

yaygınlaştığı gerçeğiyle birlikte bu sürecin yürütücüsü olan öğretmenlerin teknolojiyi kullanma 

konusundaki yeterlilikleri ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu noktada 

öğretmenlerin BİT kullanım süreçlerini etkileyen iç ve dış kaynaklı engellerin bulunduğu 

bilinmektedir. Bu engellerin birisi de onların teknoloji kullanımı kaynaklı yaşadıkları strestir. 

Dolayısıyla öğretmenlerin teknoloji kullanımı kaynaklı streslerinin bilinmesi eğitim ve öğretim 

faaliyetleri açısından son derece önemlidir. Bu araştırmada öğretmenlerin tekno-stres 

durumlarını belirleyen bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan 

ölçme aracı 817 kadın ve 672 erkek olmak üzere toplam 1489 öğretmene uygulanmıştır. Ölçme 

aracı geliştirme sürecinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Elde edilen 

nihai faktör yapısına ilişkin yüz, ayırma ve birleşme geçerlikleri sağlanmış olup, öz-yeterlik (6 

madde), zaman (3 madde), güvenlik (7 madde) ve iletişim (4 madde) olmak üzere dört boyutta 

toplam 20 maddeden oluşan bir ölçme aracı ortaya çıkmıştır. Ölçüm maddeleri “1:kesinlikle 

katılmıyorum” - “5: kesinlikle katılıyorum” şeklinde 5’li Likert türünde derecelendirilmiştir. 

Yapılan istatistiksel analizler IBM SPSS 24 ve IBM SPSS AMOS yazılımları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Gelecekte yapılması planlanan araştırmalar için elde edilen öğretmenler 

için tekno-stres ölçme aracının boyutlarının geliştirilmesi, farklı örneklemlerde test edilmesi ve 

ölçüm değişmezliğinin sağlanması önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Tekno-stres, öğretmen, teknoloji, ölçek geliştirme 

Reliability and Validity Study of Technostress Scale for Teachers 

Abstract 

Today, the use of information and communication technologies (ICT) in education 

environments has become more widespread. Also, teachers' competence in using technology 

is also a matter to be emphasized. At this point it is known that teachers have internal and 

external barriers that affect theirs the ICT usage processes. One of these barriers is the stress 

that depending use of technology. Therefore, it is very important for teachers how 

technostress caused by the using technology in educational activities. Therefore, it is very 

important to know how teachers' stress affect use of technology in educational activities. In 

this study, it was aimed to develop a measurement tool determining the techno-stress of the 

teachers. A total of 1489 teachers, 817 female and 672 male, attempted this study. Explaratory 

and confirmatory factor analyzes were performed during the measurement tool development 
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process. Nomological, convergent, and discriminant validity were established for construct 

validity. Statistical procedures resulted in a 20-item scale structured four factors: self-efficacy 

(six items), time (three items), safety (seven items), and communication (four items). They 

were presented using a 5-point Likert response scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). The fit of measurement model was tested using IBM SPSS 24 and IBM SPSS 

AMOS 24. Recommended for future research that revisiting to factor structure of this scale for 

teachers within different samples, trying to find out new dimensions, and establishing 

measurement invariance. 

Keywords: Techno-stress, teacher, technology, scale development 
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Özet 

Eğitim sitemimizde yapılandırmacılık yaklaşımının benimsenmesi ile başlayan değişim 

sürecinde, ölçme ve değerlendirme tekniklerinin değişmesi gerekliliği doğmuştur. 

Yapılandırmacı yaklaşım ile birlikte eğitim sistemimizde ürün değerlendirme yerine süreç 

değerlendirme tartışılmaya ve eğitim süreçlerinde işe koşulmaya başlanmıştır. Geleneksel 

ölçme teknikleri yazılı/sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli sınavlar, kısa cevaplı sınavlar vb. 

olarak sıralanmaktadır. Bu teknikler süreç değerlendirmeyi sağlamamakla birlikte, özellikle 

ilkokul kademesinde kullanımı öğrenen özellik ve yeterlikleri gereği uygun değildir. Bu noktada 

başta ilkokul düzeyinin öğreticileri olan sınıf öğretmenleri olmak üzere tüm öğreticilerin, 

öğretimi değerlendirme etkinlerinde alternatif ölçme tekniklerine başvurmaları gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. Ancak alternatif ölçme tekniklerinin ülkemiz eğitim koşullarında güvenirliği 

bir tartışma konusudur. Bu çalışmada başlıca alternatif ölçme yaklaşımlarından olan öz 

değerlendirme, akran değerlendirme ve uzman değerlendirmesi arasında ilişki araştırılmıştır. 

Sözü edilen ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla, 2017-2018 güz dönemi ölçme ve 

değerlendirme dersinin ardından, sınıf öğretmeni adaylarından değişen öğretim programının 

herhangi bir ünitesine yönelik, hedef kitle özellikleri doğrultusunda bir ölçme etkinliği 

hazırlamaları istenmiştir. Hazırlanan bu etkinlikler geçerlik ölçütleri ışığında uzman tarafından 

puanlanmıştır. Daha sonra bu ölçütler öğrenciler ile paylaşılarak kendi etkinliklerini ve bir 

başka arkadaşlarının etkinliğini değerlendirerek puan vermeleri istenmiştir. Bunlara ek olarak 

öğrencilerin öz değerlendirmelerini eleştirel bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamak 

amacıyla “diğer arkadaşlarıma göre benim etkinliğim” çerçevesinde bir değerlendirme daha 

yapmaları istenmiştir. 70 öğretmen adayı ile yürütülen bu çalışmanın ardından derlenen 

veriler ile veri analizi süreci başlatılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden 

Spearman’s rho korelasyon katsayısı ile ilişki analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda yalnızca öz 

değerlendirme puanları ve “diğer arkadaşlarıma göre benim etkinliğim” puanları arasında 

anlamlı ve orta düzeyde ilişki (Spearman’s rho=.706; p=.000) bulunmuştur. Öz değerlendirme, 

akran değerlendirmesi ve uzman değerlendirmesi arasındaki ikili korelasyon analizleri anlamlı 

değildir (p>.05). Bütün değerlendirmelerin aynı ölçütler ile gerçekleştirildiği göz önüne 

alındığında, sözü edilen üç tür değerlendirme ile elde edilen puanlar arasında bir ilişki 

olmaması dikkat çekicidir. Alternatif ölçme teknikleri eleştirel düşünme, nesnel davranabilme 

gibi beceriler gerektirmektedir. Analiz sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının bu 

becerilere sahip olmadıkları ya da bu becerileri yeterince eyleme dönüştüremedikleri 

söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Öz değerlendirme, akran değerlendirme, alternatif değerlendirme 
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The Correlation among the Scores of Alternative Assessment Activities 

Abstract 

Transforming of assessment and assessment tools became a necessity during transformation 

process of our education system, beginning with adapting constructivism. According with 

constructivism approach, discussing and conducting formative assessment instead of 

summative assessment were began in education system. Conventional assessment techniques 

can be listed as written/oral exams, multiple choice exams, short answer exams, etc. These 

techniques are not appropriate for using at primary and secondary school levels because of 

learner characteristics and skills as well as not provided formative assessment. At this point, 

it is needed that all teachers, especially primary school teachers, should use alternative 

assessment techniques in assessment and assessment activities. However, the reliability of 

alternative assessment techniques in our country's educational conditions is a matter of 

debate. In this study, the relationship among self-assessment, peer assessment and expert 

assessment, which are the main alternative assessment approaches, was examined. For 

revealing mentioned relationship, after the 2017-2018 fall semester assessment and 

evaluation course, pre-service primary school teachers were asked to organize an assessment 

activity in the direction of the primary school students’ characteristics for any unit of the 

curriculum that changed. These organized activities were rated by the expert on the validity 

criteria. Then, these criteria were shared with the pre-service teachers and they were asked 

to rate their own activities and the effectiveness of their classmates.  In addition to these, pre-

service teachers were also asked to make an assessment in the framework of "my own activity 

according to my classmates" in order to provide a critical perspective to assessment of their 

self-assessment. After this study, carried out with 70 pre-service teachers, the data analysis 

process was started with the data collected. Because the data did not show normal 

distribution, correlation analysis was performed via Spearman's rho correlation coefficient. As 

a result of the analysis, there is a significant and moderate relationship (Spearman's rho = 

.706; p = .000) between only self-assessment scores and "my own activity according to my 

classmates" scores. Binary correlation analysis among self-assessment, peer assessment and 

expert assessment are not significant (p> .05). Considering that all assessments were carried 

out with the same criteria, it is noteworthy that there is no relationship among the scores 

obtained with the three types of assessments mentioned. Alternative assessment techniques 

require skills such as critical thinking, objective behavior. According to the results of the 

analysis, it can be said that the pre-service primary school teachers do not have these skills or 

they do not turn these skills into action enough. 

Keywords: Self-assessment, peer assessment, alternative assessment 
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Özet 

Oyunlaştırma; eğitsel etkinliklerde bilgi aktarımı ya da öğretiminin yanı sıra oyun özelliklerinin 

işe koşulmasıdır. Alanyazında, yalnız başına eğitsel bir anlamı olmayan rozetler, ödüller, 

yarışmalar gibi öğelerin eğitsel etkinliklerle birlikte kullanılması ile öğrenmelerin 

desteklenmesi olarak tanımlanabilen oyunlaştırma etkinliklerinin öğrenme üzerine olumlu 

etkilerini kanıtlayan çalışmalara rastlanmaktadır. Buradan yola çıkarak, öğrenen özellikleri 

gereği eğitimde sıklıkla oyun ve oyun öğelerinin kullanıldığı ilkokul düzeyinde görev yapacak 

olan sınıf öğretmeni adaylarının oyunlaştırma deneyimi edinmeleri, oyunlaştırma etkinliklerini 

kuramsal içeriklerde uygulayabilecekleri teknolojileri tanımaları önemli görülmektedir. Bu 

noktada sınıf öğretmeni adaylarına sözü edilen deneyimi kazandırmak ve süreci izlemek 

amacıyla beş hafta süren quiz etkinlikleri uygulanmıştır. Buradan hareketle katılımcıları 30 sınıf 

öğretmeni adayından etkinliklere gönüllü katılım gösterenler olarak belirlenen araştırmada 

yarı deneme modellerinden eşit zaman örneklemli model kullanılmıştır. Kuramsal içerik 

sunulan 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde okutulan bilimsel araştırma yöntemleri 

dersinde, içerik sunumunda 5E öğretim tekniği ve Kahoot ile hazırlanmış quizler yoluyla 

oyunlaştırmaya başvurulmuştur. Beş hafta süren bu uygulamada 10 farklı quiz etkinliği 

yürütülmüştür. 5E öğretim modeli gereği derse girişte güdüleme etkinliği ve ders sonunda 

tekrar ya da öğrenmelerin değerlendirilmesi etkinliği olarak oyunlaştırılmış quizler 

uygulanmıştır. Kahoot ile quizlere yönelik; katılımcı sayısı, sıralama, başarı puanları, sorulara 

ilişkin dağılımlar gibi veriler kaydedilmektedir. Sözü edilen verilerden katılıma ve başarı 

puanlarına ilişkin olanlar bu çalışmanın veri setini oluşturmaktadır. Bu verilerin betimsel 

incelemesinde öğretmen adaylarının ortalama quiz puanlarının giriş etkinliklerinde sonuç 

etkinliklerine göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bu durumun zaman etkisinden 

kaynakladığı düşünülmektedir. Daha açık bir ifade ile giriş etkinliklerinde sorulan sorular bir 

önceki dersin içeriğine yönelik olduğundan öğrenenlerin aradan geçen zamanın etkisi ile sonuç 

etkinliklerinden daha az başarılı oldukları söylenebilir. Öğrencilerin derse devam durumlarında 

herhangi bir farklılaşma olmamasına karşın etkinliklere katılım sayısında değişkenlik 

gözlenmektedir. Bu durumun temel nedeni, okul kablosuz ağında yaşanan bağlantı 

problemleri ve öğrenenlerin mobil bağlantılarının yetersiz oluşudur. Oyunlaştırma 

etkinliklerinin uygulayıcısı araştırmacılardan biridir. Bu yolla uygulama deneyimleri 

doğrultusunda etkinliklerin öğretmen adaylarının ilgisini çektiği ve quiz uygulamaları sırasında 

eğlenceli bir rekabet oluştuğu görülmüştür. Buradan hareketle çalışmanın nitel bulgular ile 

desteklendiği ya da başka öğretim teknikleri ve oyunlaştırma öğelerinin birlikte kullanıldığı 

farklı derslerde tekrarlanması önerilebilir. 

Anahtar sözcükler: Oyunlaştırma, Kahoot, bilimsel araştırma yöntemleri 
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Changes in Quiz Activities Conducted via Kahoot 

Abstract 

Gamification; is using game elements during the transfer of knowledge or teaching in 

educational activities. In literature, there are studies that demonstrate the positive effects of 

gamification, which can be defined as supporting learning through the use of items to play, 

such as badges, awards, competitions, etc., which have no educational meaning alone, 

associated with educational activities. From this view, it is thought that pre-service primary 

school teachers who will work at the primary school level where the play and play elements 

are used frequently in education because of learner characteristics and skills, should gain the 

gamification experience and face with the technologies in which the gamification activities 

can be applied in the theoretical contents. At this point, five-week-long quiz activities had 

been implemented in order to gain mentioned experience and monitor the progress of 

primary school pre-service teachers. This research conducted with 30 of primary school pre-

service teachers who participated in volunteer activities and using equal time sampling 

research model. During 2017-2018 academic year spring semester scientific research methods 

course, which has theoretical content, the content was presented via applied through 5E 

teaching technique and quizzes prepared with Kahoot. In this implementation that lasted for 

five weeks, 10 different quiz activities were conducted. Within the frame of 5E teaching 

model, the quizzes were conducted as a motivational activity at the beginning of the lesson 

and a reevaluation activity at the end of the lesson. The data of quizzes, such as number of 

participants, ranking, achievement scores, distributions related to the questions, were 

recorded with Kahoot tool. The data set of this study is those related to participation and 

achievement scores from the mentioned data. As a result of descriptive examination of these 

data, it was observed that the average engage quiz scores of the pre-service teachers were 

lower than evaluation quiz scores. This situation is thought to be caused by the time effect. 

More clearly, since the questions asked at the engage activities are directed to the contents 

of the previous lesson, it can be said that the learners were less successful in engage quizzes 

than the evaluation quizzes with the elapsed time. Despite the absence of pre-service teachers 

does not change, there is variation in the number of participation in the activities. The main 

reasons for this situation were that the connection problems in the school wireless network 

and the mobile connections of learners were inadequate. The implementer of gamification 

activities was one of the researchers, thus it had been seen that the activities had attracted 

the interest of the pre-service teachers and funny competitions occured during the quiz 

implementations. From this point, it can be suggested that the study can be supported by 

qualitative findings, or it can be repeated in different lessons where other teaching techniques 

and play items are used together. 

Keywords: Gamification, Kahoot, scientific research methods 
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Özet 

Bu araştırmada, ortaokul öğrencileri için araştırma ekibi tarafından hazırlanmış olan elektrik 

devre elemanları ünitesine yönelik artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarının geliştirilmesi, 

uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla bu çalışmada 1) grupla ve bireysel 

AG kullanan öğrencilerin AG kullanımına yönelik tutumları farklılık göstermekte midir? 2) 

Grupla ve bireysel AG kullanan öğrencilerin Fen bilimlerine yönelik tutumları anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 3) Grupla ve bireysel AG uygulamalarına ait sınıf dinamikleri nasıl 

oluşmuştur? şeklinde araştırma sorularına cevaplar verilecektir. 4 hafta AR uygulamaları süren 

nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmaya, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, etik kurul izni ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle, İzmir 

ili Buca ilçesinde bulunan bir ortaokul da öğrenim gören 30 öğrenci katılmıştır. Grupla AG 

uygulamalarında 9 kız, 6 erkek öğrenci, bireysel AG uygulamalarında 11 kız 4 kız öğrenci olmak 

üzere her grupta 15’er öğrenci yer almıştır. Öğrencilerin AG uygulamaları öncesinde Fen 

Bilimlerine yönelik tutumları, Ag uygulamaları sonrasında ise AG ‘ye yönelik tutumları ve Fen 

Bilimlerine yönelik tutumları ölçülmüştür. Öğrencilerin AG’ yönelik tutumları Küçük, Yılmaz, 

Baydaş ve Göktaş (2014) tarafından geliştirilen “Ortaokullarda Artırılmış Gerçeklik 

Uygulamaları Tutum Ölçeği(AGUTÖ)” ile toplanmıştır. Fen bilimlerine yönelik tutumları ise 

Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği (FT)” ile 

ölçülmüştür. Ayrıca, dersi yürüten öğretmen ile yarı yapılandırılmış mülakat yürütülmüş ve 

gözlem notları alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre genel olarak öğrencilerin AG ye 

yönelik tutumları yüksek çıkmıştır. Bireysel AG uygulamaları yapan grubun AG ‘ye yönelik 

tutumları anlamlı derecede grupla AG uygulamalarına katılan öğrencilerden yüksek çıkmıştır. 

Fen dersine yönelik tutumları ders öncesi ve sonrasında anlamlı farklılık göstermemiş ve grupla 

AG ve bireysel AG uygulamalarına katılan öğrenciler için farklılık göstermemiştir. AG 

uygulamaları sırasında öğretmenin, öğrencinin ve arkadaşların rolü incelenmiş ve teknoloji, 

motivasyon, sınıf düzeni açısından grupla AG ve bireysel AG uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Fen bilimleri, artırılmış gerçeklik 
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Özet 

İnternete erişim yaşının düşmesiyle, özellikle internet ortamında karşılaşılabilecek riskler 

konusunda bireyler için güvenli internet kullanımının nasıl sağlanabileceği araştırılmaktadır. 

Bu yönde ebeveynler, çeşitli yasaları yürürlüğe geçirecek kurum ve kuruluşlar ve öğretmenlere 

olan öneriler artmaktadır. Özellikle yetişkin olarak tanımlanabilecek ebeveyn, öğretmenler 

veya genç yetişkinler internet ortamında hangi davranışların kendileri ve çevresindeki bireyler 

için risk oluşturabileceğini ve daha sonra onlara maddi ya da manevi problemler 

oluşturabileceklerini genellikle bilmemekte ya da bu bilgiler çok temel düzeyde kalmaktadır. 

Hem yetişkin hem çocuk bireyler, internet ortamında karşılaştıkları içeriklerin doğru olup 

olmadığı ya da elektronik ortamda gerçekleştirdiği alışveriş gibi bir davranış sonucunda nelerle 

karşılaşıp karşılaşmayacağı ve olası çıkabilecek problemlerle nasıl başa çıkabilecekleri 

karmaşasını yaşamaktadırlar (Livingstone, 2014).  Bu kapsamda çalışmanın amacı yetişkinlerin 

çevrimiçi riskli davranışlarının neler olduğunu irdelemektir. Bu doğrultuda doküman analizi 

yapılmış, alanyazında bulunan çevrimiçi riskler çerçeveleri incelenmiştir. Bazı çalışmalarda 

çevrimiçi riskler karşısında çocukların oldukça savunmasız oldukları vurgulanarak, daha çok 

çocuk bireylerin karşılaştıkları çevrimiçi risk çerçeveleri ortaya konulmuştur (OECD, 2012; 

Hasebrink, Livingstone, Haddon ve Ólafsson, 2009). Bu çerçevelerde genellikle yasak, zararlı 

ya da doğru olmayan içerikler, iletişim kurma, elektronik ticaret, bilgi gizliliği ve güvenliğinin 

ihlali konularında internet teknolojilerini kullanan her bireyin karşılaşabilecekleri riskler ele 

alınmıştır. Alanyazında yetişkin bireylerin genellikle online iletişim kurma konusunda riskler 

aldıkları vurgulanmaktadır. Özellikle online iletişim kurulan bireyler arası kişisel bilgilerin 

paylaşılması, uygun olmayan içerik paylaşımı konularında çevrimiçi riskli davranışların 

gösterildiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda sadece online ortamlarda hangi davranışın 

sonucunun ne olacağını kestiremeyen ve bu sonuçlar karşısında savunmasız olan çocuk 

bireylerin değil, yetişkinlerin de riskli çevrimiçi davranışlar sergiledikleri söylenebilir.   

Anahtar sözcükler: Riskli çevrimiçi davranışlar, yetişkin bireyler, çevrimiçi riskler 

Risky Online Behavior of Adults: Literature Review 

Abstract 

By reducing the age of Internet access, it is being investigated how to use secure internet for 

individuals in particular about the risks that may be encountered in internet environment. In 

this respect, suggestions for parents, teachers, institutions and organizations which various 

laws are enforced are increasing. Parents, teachers, or young adults who specially defined as 

adults often do not know or are at a very basic level of awareness of which behaviors may 

pose a risk to themselves and their surroundings on the Internet. Both adults and children are 
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concerned about whether the content on the internet is correct or not and don’t know what 

happens as an online behavior, such as shopping on the Internet or how they can cope with 

potential problems that may arise as a result of any online behavior (Livingstone, 2014). In this 

context, the aim of the study is to examine what the risky online behavior of adults is. In this 

direction, document analysis was conducted and the online risk frameworks found in the 

literature were examined. In some studies it was emphasized that children are highly 

vulnerable to online risks, and in these studies, the online risk frameworks that the children 

meet are put forward (OECD, 2012; Hasebrink, Livingstone, Haddon ve Ólafsson, 2009). These 

frameworks often address the risks that each individual using internet technologies may 

encounter in terms of prohibited, harmful or inaccurate content, communication, electronic 

commerce, information confidentiality and security breaches. In the literature, it is 

emphasized that adult individuals often take risks in online communication. In particular, it is 

stated that adults conduct risky online behavior such as sharing personal information or 

inappropriate content. In this context, it can be said that not only the children children who 

can not predict what the consequences of online behavior will be and are vulnerable to these 

consequence but also the adults have risky online behaviors. 

Keywords: Risky online behaviors, adults, online risks 
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Özet  

Nomofobi bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya mobil cihaz üzerinde iletişim 

kuramadığında yaşadığı istemsiz korku olarak tanımlanmaktadır. Genç bireyler mobil 

teknolojileri oldukça yakından takip etme eğiliminde olduklarından nomofobinin etkisinde 

daha çok kalmaktadırlar. Gençlerin çoğu cep telefonu ya da akıllı telefonlarını kullanarak 

arkadaşları ile iletişim kurmada sözlü iletişimden ziyade mesajlaşmayı tercih etmektedirler. 

Metin mesajları gençlere ilaveten yetişkinler arasında da yüzyüze iletişime alternatif olarak 

kullanılabilir. Metin mesajı eş zamansız iletişim olanağı sunmaktadır. Mesajı alan meşgul ise 

uygun olduğu zaman yanıtlayabilir. Ancak mesajlaşma sıklığı arttıkça problemli mesajlaşma 

davranışı da artmaktadır. Problemli mesajlaşma davranışı gösteren birey psikolojk ve 

davranışsal olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Problemli mesajlaşma davranışı gösteren 

birey mesajına karşı anlık cevap alamaz ise stres ve kaygı yaşayabilir. Kendini ihmal edilmiş, 

izole edilmiş hissedebilir. Yine bu bireyler mesajlaşmaya çok zaman harcamakta ve uyku 

düzensizlikleri yaşayabilmektedirler. Bu çalışma, öğrencilerin nomofobi ölçeğinin alt 

boyutlarından aldıkları toplam puanların, takıntılı mesajlaşma davranışını yordayıp 

yordamadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca bu yordamanın demografik 

değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma 

paradigması içinde yer alan ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubu, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Sağlık Meslek Lisesi (n=143), Ticaret 

Meslek Lisesi (n=138), Endüstri Meslek Lisesi (n=102), Anadolu Lisesi (n=239) olmak üzere 

201’i kadın, 421’i erkek toplam 622 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların 108’i 9. sınıf (%17), 

135’i 10. sınıf (%21), 245’i 11. sınıf (%39) ve 130’u 12. sınıf (%20) öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Araştırmada öğrencilerin nomofobi düzeylerinin belirlenmesinde Yıldırım ve Correia (2015) 

tarafından geliştirilen ve Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye 

uyarlanmış Nomofobi ölçeği (NMP-Q), takıntılı mesajlaşma davranışlarının belirlenmesinde 

Lister-Landman, Domoff ve Dubow (2015) tarafından geliştirilen ve Adıgüzel, Erözkan, Doğan 

(2016) Türkçeye uyarlanmış 'Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği' kullanılmıştır. Nomofobi ölçeğinin alt 

boyutlarından alınan toplam puanların, takıntılı mesajlaşma düzeyini yordayıp yordamadığını 

belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. 

Araştırma bulguları, nomofobi ölçeğinin çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk alt 

boyutları, takıntılı mesajlaşmanın anlamlı birer yordayıcılarıdır [t=7.03, t=5,07, p < .05). 

İletişimi kaybetmeme ve bilgiye ulaşamama ise takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı 

değildir (p > .05). Nomofobi ölçeğinin çevrimiçi olamama ve cihazdan yoksunluk alt boyutları 

birlikte takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin toplam varyansın %34’ünü açıklayabilmektedir 

[R=0.59, R2 =0.34]. Regresyon modeline göre, çevrimiçi olamama puanlarına ilişkin 
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standardize edilmemiş regresyon katsayısı incelendiğinde çevrimiçi olamama puanlarındaki bir 

puanlık artışta, takıntılı mesajlaşmada .428 puanlık artış [B= .42, t=7.03, p < .05]; cihazdan 

yoksunluk puanlarına ilişkin standardize edilmemiş regresyon katsayısı incelendiğinde 

cihazdan yoksunluk puanlarındaki bir puanlık artışla takıntılı mesajlaşmada .371 puanlık 

[B=.37, t=5,07, p < .05] anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Nomofobi düzeyinin takıntılı 

mesajlaşmayı yordama durumu cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Kadınlarda takıntılı 

mesajlaşmanın %66.3’ü nomofobinin alt boyutlarıyla açıklanabilirken, erkeklerde takıntılı 

mesajlaşmanın %53.8’i nomofobinin alt boyutlarıyla açıklanabilmektedir.  

Anahtar sözcükler: Nomofobi, takıntılı mesajlaşma, yordama, cinsiyet 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Lisans Seviyesinde Kuantum Fiziği Öğretiminde Akran Öğretimi: Metodolojik 

Durumların Tartışılması 

Nilüfer Didiş KÖRHASAN 

niluferdidis@gmail.com, Bülent Ecevit Üniversitesi 

Özet 

Akran Öğretimi (AÖ) Mazur (1997) tarafından fizik öğretimi için geliştirilmiş etkili bir öğretim 

metodudur. Bu metot ile Mazur, öğrencilerin akranlarına fizik kavramlarını etkili şekilde 

anlatabildiğini ve kavramları işbirliği yaparak öğrendiklerini tespit etmiştir. Fakat AÖ’nin 

derslerde etkililiği için öğreticiler tarafından bazı durumların dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu çalışma, okuma materyalleri ve kavram testleri gibi ders öncesi ve ders içi öğelerine, 

uygulamada teknolojinin rolüne ve öğrencilerin AÖ ile ilgili düşüncelerine odaklanarak lisans 

seviyesinde kuantum fiziği öğretiminde AÖ kullanımını tartışmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Fizik eğitimi, kuantum fiziği, akran öğretimi 

Peer Instruction in Undergraduate Level Quantum Physics Teaching: 

Discussion of Methodological Issues 

Abstract 

Peer Instruction (PI) is an effective instructional methodology developed by Mazur (1997) to 

teach physics. With this methodology, Mazur identified students could explain physics 

concepts to their peers effectively and learn concepts cooperatively. However, for 

effectiveness of the classes with PI, some issues should be taken into consideration by 

instructors. This study discusses the use of PI in teaching quantum physics in undergraduate 

level by focusing on the pre-class and in-class elements such as reading materials and 

ConcepTests, the role of technology in implementation, and students' reflections about PI.  

Keywords: Physics education, quantum physics, peer instruction 
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İnternette Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik 
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Özet 

İnternette Oyun Oynama Bozukluğu (İOOB - Internet Gaming Disorder) Amerikan Psikoloji 

Birliği’nin (American Psychiatric Association – APA) Mental Bozuklukların Tanısal ve 

İstatistiksel El Kitabı 5’te (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-V) 

davranışsal bir bozukluk olarak yer almıştır (APA, 2013). İnternette oyun oynamak için sürekli 

ve tekrarlayan kullanımı içeren bir davranış örüntüsü olarak tanımlanan İOOB; APA (2013) 

tarafından belirlenen dokuz kriterden beş ya da daha fazlasına sahip olmanın gösterdiği 12 

aylık bir süre boyunca önemli bir bozulma ve sıkıntıya neden olmaktadır. Söz konusu olumsuz 

etkilerinden dolayı İOOB araştırmacılar tarafından incelenmiş ve İOOB’nin ölçülmesi için çeşitli 

psikometrik araçlar geliştirilmiştir. Bu araçlardan biri de APA’nın İOOB için belirlediği dokuz 

kriter temel alınarak geliştirilmiş olan İOOB Ölçeğinin dokuz maddelik kısa formudur (Internet 

Gaming Disorder Scale Short Form- IGDS9-SF) (Pontes ve Griffiths, 2015). Bu araştırmanın 

amacı İOOB Ölçeğinin dokuz maddelik kısa formunun Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlik 

güvenirlik sonuçlarının ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak söz konusu 

dokuz madde Türkçe’ye çevrilmiştir. Çevirisi yapılan maddeler beş alan uzmanı ve bir dil 

uzmanı tarafından incelenmiş, gerekli düzenlemeler yapılmış ve forma son şekli verilmiştir. 

Geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması için düzenli olarak çevrimiçi oyun oynayan 405 

katılımcı dokuz maddelik formu doldurmuştur. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. DFA sonuçlarına göre dokuz maddelik ölçeğin tek 

faktörlü yapısı Türkçe form için de geçerli ve güvenilir bir yapı ortaya koymuştur. 

Anahtar sözcükler: İnternette oyun oynama bozukluğu, doğrulayıcı faktör analizi, ölçek 

uyarlama 
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Özet 

Bireylerin sosyal medya sitelerine olan ilgileri son yıllarda oldukça artış göstermiştir. Sosyal 

medya siteleri kullanıcıların sürekli giriş yaptıkları ve uzun zaman harcadıkları platformlar 

haline gelmişlerdir. Söz konusu sosyal medya siteleri arasında çok yoğun kullanımıyla kendini 

belli edenlerden birisi Facebook olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda yoğun 

Facebook kullanımının kullanıcılar üzerinde çeşitli sorunlara neden olduğu ve bazı kullanıcılar 

için söz konusu kullanımın problemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda problemli Facebook 

kullanımı, Facebook kullanımının bireylerin yaşantısında psikolojik, sosyal, okul ya da işle ilgili 

sorunlar yaratması şeklinde ifade edilmektedir. Sosyal medya siteleri ve özellikle Facebook 

kullanımının yoğun bir şekilde devam etmesi nedeniyle Facebook kullanıcılarının problemli 

kullanım durumlarının ortaya konması önemli görülmektedir. Bu noktada ulusal alanyazında 

Facebook bağımlılığı çalışmalarında işe koşulabilecek, problemli kullanımı kendi kapsamında 

belirli bir model üzerine yapılandıran bir ölçme aracının bulunmadığı görülmüştür. Bu 

bağlamda bu araştırmanın amacı Problemli Facebook Kullanımı Ölçeği’ni (PFKÖ) (Marino, 

Vieno, Altoè ve Spada, 2016) Türkçeye uyarlamak ve psikometrik olarak ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliğini değerlendirmektir. Buna bağlı olarak öncelikle ölçeğin dil ve görünüş geçerliliği 

bağlamında çeviri işlemleri tamamlanmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Sonraki aşamada 

ölçeğin yapı geçerliliğinin test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Facebook kullanan 139 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. 

Analiz sonucunda ölçeğin 5 faktörlü yapısının uyum indekslerinin ideal aralıklarda yer aldığı 

görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre Türkçe’ye uyarlanan Problemli Facebook Kullanımı 

Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Facebook, problemli kullanım, ölçek uyarlama, doğrulayıcı faktör analizi 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of computer-based concept mapping on 

students’ understanding of basic genetic concepts. Forty-one 8th grade students from a public 

middle school that is located in the northwestern region of Turkey participated in this study. 

The study adopted a quasi-experimental research design. Twenty-two students were assigned 

to an experimental group that received computer-based concept mapping assisted 

instruction, and 19 students were assigned to a control group that received instruction 

without concept mapping assistance. Both groups participated for five weeks, with four 

sessions per week and 45 minutes per session. Data were collected via the pre and post 

administration of the Genetic Conceptual Understanding Test (GCUT). In addition, computer-

based concept maps were obtained from the experimental group students. The findings 

revealed a statically significant difference between the control and experimental groups at the 

end of the treatment. Accordingly, computer-based concept mapping effectively promote 

students’ conceptual understanding. 

Keywords: Concept map, computer-based concept mapping, genetic concepts, science 

education 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeğinin Faktör Yapısına Yeniden Bakış:  

Bir Açımlayıcı Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması 

Ömer Faruk URSAVAŞ 

omer.ursavas@erdogan.edu.tr, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Özet 

Eğitimde teknoloji kullanımını etkileyen en önemli unsurlardan biri de öğretmenlerin bu 

teknolojilere yönelik inanç, tutum ve kullanıma yönelik niyetleridir. Etkili bir teknoloji 

uyarlama süresince öğretmenlerin bu teknolojileri kullanmaya teşvik eden veya kullanımlarını 

kısıtlayan faktörleri anlamak, ortaya çıkarmak son derece önemlidir. Bu önem doğrultusunda, 

öğretmenler tarafından bu tür teknolojilerin kullanımı nasıl değerlendirebiliriz sorusu akıllara 

gelmektedir. Bu çalışmada ise daha önce üç farklı örneklem üzerinde test edilen ölçüm modeli 

doğrulaması sonucunda 11 faktör ve 37 maddeden oluşan T-TAM'ın faktör yapısı yeniden 

incelenmiştir. Ölçek geliştirme çalışmaların önemli bir kısmı Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) 

kullanarak ölçeklerin faktör yapısını araştırmıştır. Ancak psikolojik tabanlı bu ölçme araçlarının 

yapısı basit bir CFA yaklaşımı içinde yeterince temsil edilemez. Bu araçların faktör yapıları her 

bir maddenin sadece bir faktör üzerine yüklendiği son derece kısıtlayıcı CFA varsayımına uygun 

olarak modellendiği ve diğer tüm faktörler üzerindeki yükleri de sıfır olarak sınırlandırılmıştır. 

CFA yaklaşımının aşırı kısıtlamaları nedeniyle, bazı araştırmacılar son zamanlarda çok boyutlu 

yapıların faktör yapısını temsil etmek için ESEM kullanımını önermişlerdir. Bu çalışmada, 

Türkiye'deki 680(ortalama yaş = 33.88, SD = 8.12) öğretmenden oluşan bir örneklemde T-

TAM'ı araştırmak için CFA ve ESEM kullanılmıştır. Sonuçlar ölçüm modelinin verilerle tutarlı 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ESEM'in CFA'dan daha iyi uyum sağladığı ve önemli ölçüde 

küçük faktör korelasyonu sağladığı bulunmuştur. Bu sonuç, ESEM'in T-TAM faktör yapısını 

incelemek için daha uygun bir yöntem olduğunu düşündürmektedir.  

Anahtar sözcükler: Teknoloji kabul, öğretmen, ölçek geliştirme, CFA, ESEM 

Revisiting the Factor Structure of the Teacher Technology Acceptance Scale:  

An Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM) Approach 

Abstract 

Some of the most important factors affecting teachers' technology usage in education are 

belief, attitude towards technology use, and behavioural intention to use technology. 

Teachers’ technology acceptance has been seen one of the most critical factors in the 

integration of information and communication technology (ICT) in education. In this respect, 

the question arises as to how we can evaluate the use of such technologies by teachers. In this 

study, factor structure of T-TAM composed of 11 factors and 37 items was re-examined as a 

result of verification of the measurement model made on three different samples (n1 = 436, 

n2 = 440 and n3 = 2122). A considerable number of previous studies have investigated the 

factor structure of scales using Confirmatory Factor Analysis (CFA). The structure of many 

psychological instruments cannot be represented adequately within a simple CFA approach. 

Because of the overly restrictive constraints of the CFA approach, some researchers have 
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recently recommended the use of Exploratory Structural Equation Modeling (ESEM) to 

represent the factor structure of multi-dimensional constructs. The present study uses CFA 

and ESEM to investigate the T-TAM in a sample sample of 680 teachers in Turkey( mean 

age=33.88, SD=8.12). The result indicate that the measurement model is consistent with the 

data. It is also found that ESEM yields better fit and considerably smaller factor correlation 

than CFA. This result suggest that ESEM is more appropriate method for examining the factor 

structure of T-TAM. 

Keywords: Technology acceptance, teacher, scale development, CFA, ESEM 
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Özet 

Her gelişen teknoloji sunduğu olanaklar ile birlikte çeşitli sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Bu sorunlar ise uygulamalı bir felsefi alan olan bilişim etiği altında 

incelenmektedir. Bilişim etiği, sürekli gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilişkili olarak 

gerçekler, kavramsallaştırmalar, politikalar ve değerler arasındaki ilişkileri içine alan dinamik 

ve karmaşık bir çalışma alanı olarak tanımlanmıştır. Bilişim etiğinin bilgi ve iletişim 

teknolojilerini (BİT) kullanırken bireylere yol gösterici ilkeler ve değerler sunduğu 

söylenebilmektedir. Günümüz toplumunda bireyler teknolojilerinin getirdiği olanaklardan 

faydalanırken birçok etik baskı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu etik baskı genellikle ikilem 

durumlarında ortaya çıkmaktadır. Etik ikilemler bir eylem sırasında karar verilmesi gereken bir 

durumda iki değer arasındaki karmaşadan kaynaklanmaktadır. Etik ikilemler doğru cevapları 

bilinmeyen ve çözümü için belirli kuralları olmayan durumlardır. Hayatımızın her alanında 

vazgeçilmez hale gelen teknolojiyle birlikte bireylerin etik ikilemlerle karşılaşması ve karar 

verme durumda kalınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Peki bireyler bu durumlarda hangi kararı, 

nasıl vermektedirler? Toplumu yönlendiren öğretmenler BİT’leri kullanırken istenmedik iki 

seçenek ile karşı karşıya kaldıklarında hangisini seçmektedirler? Özellikle BİT’leri öğretme ve 

eğitimle bütünleştirme sorumluluğu olan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerin bu ikilemler 

karşısında verdikleri kararlar bilişim etiği öğretiminde ve rol model olunmasında önemli hale 

gelmektedir.  

Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bilişim etiği konusunda 

hazırlanmış ikilem senaryoları karşısında hangi davranışı sergilemeyi tercih edeceklerinin ve 

sebeplerinin incelenmesidir. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

yöntemi kullanılmıştır. Bilişim etiğinin dört boyutuna ilişkin hazırlanmış senaryolar ve bu 

senaryolara ilişkin bir açık uçlu sorudan oluşan anket veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar ise nitel veri analizi yaklaşımı ile NVivo Nitel veri analizi 

programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamında, söz konusu analiz sonuçlarının 

sunulması amaçlanmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Bilişim etiği, BÖTE öğrencileri, etik ikilemler 

Ethical Dilemmas and Behaviors of IT Teacher Candidates 

Abstract 

Developing Technologies bring various problems as well as opportunities. These problems are 

investigated under the information ethics, a field of applied ethics. Information ethics is a 

dynamic and complex field of study which considers the relationships among facts, 

conceptualizations, policies and values with regard to constantly changing information and 
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communication technologies (ICT). It can be said that information ethics provides guidance, 

principles and values for ICT users. In today’s society, people are faced with many ethical 

pressures while benefiting from opportunities that technologies bring. This ethical pressure 

usually occurs in cases of dilemmas. Ethical dilemmas arise from complexity between two 

values in a situation that must be decided in action. Correct answer for ethical dilemmas are 

unknown and there are no specific rules for solving ethical dilemmas. With ICT that has 

become irreplaceable in all areas of our life, facing ethical dilemmas and ethical decision-

making process become unavoidable for an individual. And so, what are the individual’s 

decision in this process? When teachers encounter two undesired choices while using ICT, 

which one do they choose? Especially Information technology (IT) Teachers’ decisions are 

becoming more important for teaching information ethics and for being role models.  

The aim of this study is to examine IT teacher candidates’ decisions and reasons according to 

the scenario of ethical dilemmas about information ethics. In accordance with this purpose, 

the case study, one of the qualitative research methods, was used. Questionnaire that consists 

of scenarios are prepared according to four dimensions of information ethic and one open-

ended question related to these scenarios was used as data collection tools. The responses of 

IT teacher candidates were analyzed according to approach of the qualitative data analysis 

using NVivo qualitative data analysis program. This study will present the result of the analysis.  

Keywords: Information ethics, CEIT students, ethical dilemmas 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına 

İlişkin Görüşleri 

Dilek Doğan 

dilek.dogan@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi  

Mehmet Fatih Yiğit 

mehmetfatihyigit57@gmail.com, Hakkari Üniversitesi 

Arman Alır 

armanalir@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi 

Ayça Fidan 

aycafidan06@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi 

Özkan Özbay 

ozkanozbay87@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi 

Hakan Tüzün 

htuzun@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Özet  

Eğitim fakültelerinde öğretmenlik uygulamalarının zamansal açıdan kısıtlı olması nedeniyle 

öğretmen adayları yeterince uygulama yapma fırsatı bulamayabilmektedir. Bu nedenle 

öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının mezun olmadan sınıf yönetimi deneyimi 

yaşamaları için “TeachLive” ve “SimSchool” gibi simülasyonlar kullanılmaktadır. Öğretmen 

adayları simülasyon teknolojilerini kullanarak ders planı hazırlama, ders anlatma ve sınıf 

yönetimi gibi konularda deneyim kazanırken, gerçek hayatta deneyimledikleri öğretmenlik 

uygulamasına göre herhangi bir risk, heyecan veya kaygı yaşamadan öğretmenlik uygulaması 

yapabilmektedir. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusunda deneyim kazanacağı 

uygulamalardan biri de “Sınıfta” isimli üç-boyutlu öğretmen eğitimi simülasyonudur. Bu 

kapsamda çalışmada, yapay zekâ sayesinde gerçek öğrenci profillerine dayalı bir sınıf ortamı 

oluşturabilen “Sınıfta” öğretmen eğitimi simülasyonunu kullanan 39 öğretmen adayının 

görüşüne yer verilmiştir. Karma yöntem araştırmalarından üçgenleme yaklaşımının 

benimsendiği araştırmada simülasyonun kullanımıyla ilgili nitel ve nicel veriler araştırmacılar 

tarafından geliştirilen bir anket ve simülasyonun log kayıtlarından elde edilmiştir. Nitel veriler 

Nvivo10 ve UCINET6 programlarıyla; nicel veriler IBM SPSS Statistics 22 programıyla analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adayları “Sınıfta” öğretmen eğitimi 

simülasyonunun kullanımının kolay olduğunu ve simülasyonun gerçek bir sınıf ortamını 

deneyimleme fırsatı sunduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretmen adayları, “Sınıfta” ile ders planı 

hazırlama, sınıf düzeni oluşturma, zaman yönetimi, öğrenci sayısına göre sınıf kontrolü ve 

istenmeyen davranışlara yönelik strateji geliştirme gibi durumlar hakkında farkındalıklarının 

arttığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, öğretmen adayları kullanımını kısıtlayan teknik 

problemlere de değinmişlerdir.  

Anahtar sözcükler: Üç-boyutlu simülasyon, öğretmen eğitimi simülasyonu, öğretmen eğitimi 
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Pre-Service Teachers’ Views on Using a Teacher Training Simulation 

Abstract  

Pre-service teachers may not find enough opportunities to conduct practice teaching because 

teaching practices in education faculties are limited in terms of time. Therefore, simulations 

such as “TeachLive” and “SimSchool” are used in teacher education for classroom 

management experience before graduation. Pre-service teachers are able to practice teaching 

without any risk, excitement, or anxiety according to teaching practice they experience in real 

life while they gain experience in the preparation of lesson plans, lectures, and classroom 

management via simulation technologies. One of these simulations is “Sınıfta (In Class)”, 

which is a threedimensional teacher training simulation. In this context, 39 pre-service 

teachers’ views on teacher training simulation to create a classroom environment based on 

real student profiles through artificial intelligence were included in the study. Triangulation in 

mixed methods research design is used for qualitative and quantitative data related to the use 

of simulation via questionnaire developed by the researchers and log records from simulation 

in the study. Qualitative data were analyzed by Nvivo10 and UCINET6 programs and 

quantitative data were analyzed by IBM SPSS Statistics 22. According to the results, pre-service 

teachers indicated that use of teacher training simulation is easy and offers an opportunity to 

experience a real classroom environment. In addition, they expressed their awareness about 

situations such as preparation of lesson plans, classroom arrangement, time management, 

classroom management according to the number of students, and strategies for unwanted 

behaviors. However, pre-service teachers have also addressed technical problems that limit 

the use of simulation.  

Keywords: Three-dimensional simulation, teacher training simulation, teacher education 
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Kurgu mu? Gerçek mi? 
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Özet 

Bu çalışmada, son günlerde dünyayı etkisine alan sanal paraların çalışma mantığının temelini 

oluşturan blok zinciri teknolojisinin eğitim ortamlarında nasıl kullanılabileceğine cevap 

aranmaktadır. Blok zinciri teknolojisi, dijital işlemlerin merkezi veri tabanı yerine dağıtık bir 

şekilde saklanmasını sağlar. Bir birey yalnızca eğitim yaşantısında değil günlük yaşantısında da 

çeşitli performanslar, kazanımlar edinir ya da yeteneklerini sergiler. Mevcut durumda kişiler 

eğitimlerini mezun oldukları okullardan ya da başka kurumlardan aldıkları diploma, sertifika ya 

da sınav sonuçları ile ispatlamaktadır ve bu kayıtların hepsi farklı farklı kurumların onayına 

ihtiyaç duymaktadır. Oysa sanal para mantığından yola çıkarak bireyin tüm kazanımları eğitim 

bloğu zincirine işlendiğinde bu veriler birçok bilgisayarda işlenir, saklanır, ancak değiştirilme ya 

da silinme şansı olmayacağı için güvence altındadır. Böyle bir eğitim bloğu zinciri mantığı ile 

bireyler entelektüel tanınırlıklarını garanti altına alabilirler. Bireylerin her türlü diploma, 

sertifika, yaratıcı fikir, patent ya da sınav sonuçları bu şekilde görünür kılınabilir. Kurgusal 

olarak zihinleri meşgul eden ve yapılabilirliği olan bu yeni sistem önerisinin daha öğrenen-

dostu olacağı aşikardır. MOOC olarak bilinen kitlesel açık çevrimiçi derslerin üniversitelerde ve 

iş ortamlarında kendisini ispatlamasıyla birlikte duvarları yıkılan okul ortamlarının yönetimi 

için de blok zinciri teknolojisi yeni bir bakış açısı getirebilecektir. Mobil öğrenmenin ötesine 

geçerek her zaman her yerde öğrenme anlamına gelen u-öğrenmenin karşısındaki en büyük 

engel akredite edilememesinden kaynaklanmaktadır. Blok zinciri teknolojisi bireyin tüm 

çabalarının görünür kılınmasına olanak sağlayacaktır. Dünyadaki üniversitelerin bu 

teknolojiden yararlanamaya başladığı düşünüldüğünde ülke olarak bu konuya duyarsız 

kalınmaması gerektiği ortadadır. Bu çalışma ile blok zinciri teknolojisinin eğitim dünyasına 

getireceği yeni bakış açıları ele alınmaya çalışılacak ve örnek bir uygulama sunulacaktır.   

Anahtar sözcükler: Blok zinciri, uzaktan eğitim, eğitimde dönüşüm 

Is it fiction, or real? 

Use of Block-chain Technology in Educational Environments 

Abstract 

In this study, it is sought to find out how block-chain technology (which forms the basis of the 

working logic of virtual money that has affected the world in recent days) can be used in 

educational settings. Block-chain technology enables digital transactions to be stored in a 

distributed mode instead of a central database. An individual acquires various performances 

and achievements or exhibits his/her talents not only in education but also in daily life. In the 

present case, the persons prove their education by the diplomas, certificates or exam results 

they have obtained from the schools they have graduated or from other institutions and all 

these records require the approval of different institutions. However, when all the 
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achievements of an individual are processed into a chain of educational blocks by the way of 

virtual money logic, this data is processed and stored in many computers, but is guaranteed 

to have no chance of being altered or deleted. With such an educational block-chain logic, 

individuals can guarantee their intellectual reputation. Any diploma, certificate, creative idea, 

patent or exam result of individuals can be made visible in this way. It is obvious that this new 

system proposal, which feasibly engages the minds and is feasible, will be more learner-

friendly. As mass open online courses, known as MOOCs, prove themselves in universities and 

business environments, block-chain technology can also bring a new perspective to the 

management of school environments where walls are destroyed. The biggest obstacle to u-

learning, which means learning anytime everywhere and goes beyond mobile, stems from the 

inability to be accredited. Block-chain technology will allow all the efforts of the individual to 

be made visible. When it is thought that the universities in the world have just started to 

benefit from this technology, it is obvious that our country should be sensitive to this issue.  

With this study, a new perspective on block-chain technology in education will be dealt with 

and a sample application will be presented. 

Keywords: Block-chain, distance education, transformation in education 
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E-Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenme Materyalleriyle Etkileşim Davranışlarının 

Motivasyon ve Öğrenme Performansı Üzerine Etkileri 

Ayça ÇEBİ 

aycacebi@ktu.edu.tr, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Tolga GÜYER 

guyer@gazi.edu.tr, Gazi Üniversitesi 

Özet 

Farklı bireysel özelliklere sahip öğrenenler, e-öğrenme ortamlarında farklı gezinme 

davranışları sergileyebilirler. Bu farklı gezinme davranışları, bireyin öğrenme çıktılarını 

etkileyebilir. Bu nedenle öğrenenlerin öğrenme materyalleriyle etkileşimleri dikkate 

alındığında, hangi gezinme davranışı eğilimde oldukları ve bu eğilimlerin öğrenen motivasyonu 

ve öğrenme performansı üzerinde etkisinin araştırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

çalışmada öğrenenlerin farklı öğrenme materyalleriyle etkileşimleri incelenmiş, farklı etkileşim 

davranış kalıpları ile öğrenme performansı ve motivasyonu arasındaki ilişki ortaya 

koyulmuştur. Sekiz farklı türde aktivite içeren öğrenme materyalleri (kavram haritası, ders 

içeriği, video, forum, alıştırma, örnek, önemli noktalar, konu sonu özeti) hazırlanmış ve altı 

hafta süresince 122 üniversite öğrencisinin kullanımına sunulmuştur. Moodle ortamında 

öğrenme materyalleriyle etkileşime giren öğrenenlerin gezinme davranışları, log kayıtlarından 

elde edilmiştir. Ayrıca öğrenenlerin öğrenme performansları değerlendirmek için 

araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi uygulanmış, öğrenen motivasyonlarının 

belirlenmesinde ise Pintrich ve ark. (1991) tarafından geliştirilen güdülenme ölçeği 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilk olarak, öğrenenlerin farklı öğrenme materyalleriyle 

etkileşim davranışları kümeleme analizi ile incelenmiştir. Ardından elde edilen üç farklı 

kümedeki öğrenenlerin motivasyon puanlarını ve öğrenme performanslarını karşılaştırmak 

için tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda; öğrenenlerin ders içeriği ve 

video aktivitelerinde daha sıklıkla ve uzun süre gezindikleri belirlenmiştir. Diğer öğrenme 

aktivitelerinde nispeten daha kısa süreli gezinmeler gerçekleşmiştir. Kümeleme analizi 

sonucunda, birinci kümede öğrenme materyalleriyle etkileşimi en az olan öğrenenler yer 

alırken, ikinci kümede video, örnek ve forum etkinliklerinin yoğun olarak kullanan öğrenenlerin 

yer aldığı, üçüncü kümede ise ikinci kümenin aksine diğer öğrenme materyallerinin daha çok 

tercih eden öğrenenlerin yer aldığı belirlenmiştir. Öğrenme performansı açısından ikinci 

kümede yer alan öğrencilerin diğer kümelerdeki öğrencilere göre daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. Son olarak motivasyonun alt boyutlarından içsel hedef, görev değeri, kontrol inancı 

ve öz yeterlik açısından üçüncü kümedeki öğrenenlerin daha yüksek puana sahip oldukları 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar farklı öğrenme materyalleri etkileşimin, öğrenen 

motivasyonu ve öğrenme performansını etkilediğini ortaya koymuştur. 

Anahtar sözcükler: E-öğrenme ortamları, etkileşim davranışları, motivasyon, öğrenme 

performansı 
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E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenenlerin Etkileşim Önceliklerinin Belirlenmesi 
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Özet 

E-öğrenme ortamlarının en önemli avantajlarından birisi de zengin etkileşimlere ve etkileşim 

türlerine izin vermesidir. Etkileşim türleri; öğrenme sürecinde öğrenenlerin öğrenmeyi 

yapılandırmasıyla ilgili iken, tasarım açısından da öğretim tasarımı, sistem tasarımı, içerik 

tasarımı için de önemli ipuçları içermektedir. Ancak öğrenme sürecindeki bireysel farklılıklar 

bu etkileşim tercihlerini de farklılaştırmaktadır. Öğrenenlerin etkileşim tercihlerinin 

belirlenmesi bu tasarım çalışmalarına kılavuzluk edeceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın 

amacı; öğrenenlerin e-öğrenme ortamlarında etkileşim önceliklerinin belirlenmesi olarak 

yapılandırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda etkileşim temaları olarak; öğrenen-içerik, öğrenen-

öğrenen, öğrenen-değerlendirme ve öğrenen-öğretici ele alınmıştır. Öğrenenlerin etkileşim 

temalarındaki önceliklerini belirleyebilmek için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılmıştır. 

Araştırmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde eğitim gören on altı 

üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında AHS yöntemine uygun; ikili 

karşılaştırma matrisine dayalı olarak hazırlanmış bir araç ile veri toplama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; öğrenenler çevrimiçi öğrenme ortamlarında ilk 

olarak değerlendirme, ikinci olarak öğretici, üçüncü olarak değerlendirme ve son olarak ise 

diğer öğrenenler ile etkileşime geçmeyi tercih etmişlerdir. Bunun yanı sıra içerik olarak ne tür 

içerikleri, değerlendirmelerde hangi geri bildirim türlerini tercih ettikleri gibi daha ayrıntılı 

durumlar da araştırılmıştır. Bu durumlara ilişkin bilgiler araştırma kapsamında tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: E-öğrenme, öğrenme yönetim sistemleri, etkileşim türleri, analitik 

hiyerarşi süreci 
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Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlığı, Sosyal Zeka ve Mutluluk 

Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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Özet  

Bireylerin özellikle de gençlerin, akıllı telefonlara bağımlılıkları gün geçtikçe artmakta ve 

dolayısıyla bu durum onların sosyal hayatla ilişkilerini ve psikolojilerini de büyük ölçüde 

etkilemektedir. Akıllı telefon bağımlılığı neticesinde birey gerek kişisel anlamda gerekse 

etrafındaki bireylerle iletişim kurma, mutlu olma, sosyal olma gibi çeşitli konularda sorunlar 

yaşayabilmektedir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma ile üniversite öğrencilerinin akıllı telefon 

bağımlığı, sosyal zeka ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma örneklemini 2017-2018 Bahar yarıyılında Trakya Üniversitesi’nin çeşitli programlarının 

4. sınıfında öğrenim gören 748 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama 

araçları olarak “Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği”, “Tromso Sosyal Zeka Ölçeği” ve “Oxford 

Mutluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi, 

değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ise korelasyon analizinden 

yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen genel bulgular üniversite öğrencilerinin akıllı telefon 

bağımlılıklarının orta seviyeye yakın olduğunu, sosyal zeka ve mutluluk düzeylerinin ise orta 

seviye ve üzeri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Cinsiyet değişkenine ilişkin gerçekleştirilen 

karşılaştırmada; sosyal zeka ölçeği geneli ve alt boyutu olan sosyal farkındalık faktörü açısından 

kadınların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bir diğer bulgu ise 

İnternet kullanım süresi değişkeninin akıllı telefon bağımlılığı, sosyal farkındalık ve mutluluk 

düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıca 

öğrencilerin akıllı telefon bağımlıkları ile sosyal zekaları ve mutluluk düzeyleri arasında anlamlı 

fakat negatif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, sosyal zekaları ve 

mutluluk düzeyleri arasında ise anlamlı ve pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu ortaya 

çıkmıştır.  Elde edilen veriler ışığında akıllı telefon bağımlılığın kişinin sosyal anlamda 

etrafındaki kişiler ile ilişkilerinde ve kişisel anlamda da mutlu olmasına yönelik olumsuz bir etki 

yaratabildiği ifade edilebilirken, sosyal anlamda çevresi ile etkileşimde olmanın ise bireyin 

kişisel olarak mutlu olmasına yönelik olumlu bir etki yaratabildiği ifade edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Akıllı telefon bağımlılığı, sosyal zeka, mutluluk 
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The Investigation of the Relations between SmartPhone Addiction, Social 

Intelligence and Happiness Levels of University Students 

Abstract 

The dependence of individuals, especially young people, on smartphones is increasing day by 

day. This notion is also affecting their social lives and psychologies to a great extent. In addition 

to the negative impact upon personal happiness, smart phone addiction may result in 

problems pertaining to various interpersonal aspects of daily life such as communication and 

socialization with other individuals. The aim of this study is to investigate the relations 

between smartphone addiction, social intelligence and happiness levels of university students. 

The sample of the study consists of 748 undergraduate students studying their 4th year in 

various programs of Trakya University during the 2017-2018 Spring semester. The 

“Smartphone Addiction Scale”, “Oxford Happiness Scale “ and  “Tromso Social Intelligence 

Scale” were used in the research. Difference between average scores have been tested for 

statistical significance using Independent Samples t and One-Way Analysis of Variance test; 

whereas, correlation tests were used for examining the relationship between variables. 

Findings have shown that although university students’ smartphone addiction levels are 

almost at a moderate level; while social intellienge and happiness levels ranged between 

medium to high. Examination of the gender variable has revealed a significant difference in 

favor of women in terms of overall social intelligence and social awareness, which is a sub-

factor of social intelligence. Another finding has indicated that time spent using the internet 

creates a significant difference on the levels of smartphone dependency, social awareness and 

happiness. The study also showcased significant yet weak negative correlations of smartphone 

addiction with social intelligence and happiness levels, whereas significant, moderate and 

positive correlations have been found between social intelligence and happiness levels. Under 

the light of this information, it can be said that smartphone addiction can create a negative 

effect on a person’s life both at personal and interpersonal levels and that social interaction 

can have a positive effect on the person being happy personally. 

Keywords: Smartphone addiction, social intelligence, happiness 
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Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri 

Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi 
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Özet 

Bu araştırmada öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ile eğitim teknolojileri 

standartlarına yönelik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 güz döneminde Bartın ilinde görev yapmakta olan 212 

gönüllü öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yaşam boyu öğrenme tutum 

ölçeğinden, eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlik ölçeğinden ve kişisel bilgiler 

formundan elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

tutumları cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, eğitim teknolojisi standartlarına 

yönelik öz-yeterlikleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları hizmet içi eğitim alma durumlarına göre 

anlamlı farklılık göstermekte iken, eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri ise 

anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ve eğitim 

teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ve eğitim 

teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri günlük internet kullanım sürelerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ile eğitim teknolojileri standartlarına yönelik 

öz-yeterlik düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Yaşam boyu öğrenme tutumu, öz-yeterlik, eğitim teknolojisi standartları 

Evaluation of Teachers' Lifelong Learning Attitudes in terms of Self- Efficacy 

towards the Standards of Educational Technology 

Abstract 

In this study, it was aimed to reveal the relationships between teachers' lifelong learning 

attitudes and self-efficacy towards the standards of educational technology. Participants of 

the study consisted of 212 volunteer teachers working in the province of Bartıin in the fall 

semester of 2016-2017. The data of the study were obtained from the lifelong learning 

attitude scale, from the self-efficacy scale for educational technology standards and from the 

personal information form. According to the findings of the research, the teachers' lifelong 

learning attitudes were not significantly different according to gender, but they showed a 

statistically significant difference in terms of self-efficacy towards educational technology 

standards. While teachers’ lifelong learning attitudes differed significantly according to in-

service training status, their self-efficacy towards educational technology standards did not 
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differ significantly. Teachers' lifelong learning attitudes and self-efficacy towards educational 

technology standards did not show statistically significant differences according to the school 

type. Teachers' lifelong learning attitudes and self-efficacy towards educational technology 

standards show a statistically significant difference with respect to daily internet use. 

According to the results of the correlation analysis, it was determined that there was a 

meaningful relationship between the teachers' lifelong learning attitudes and the self-efficacy 

levels for the standards of educational technology at the moderate level. 

Keywords: Lifelong learning attitude, self-efficacy, standards of educational technology 
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Özet 

Bu çalışmada Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin gözünden öğretmen yetiştirme süreci dijital 

hikâye anlatımı atölyesinde derinlemesine irdelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak 

yürütülen çalışmaya Ankara’nın farklı okullarında görev yapan ve bu çalışmaya gönüllü olarak 

katılan ikisi kadın üçü erkek olmak üzere beş kişi katılmıştır. Bu çalışmada dijital hikâye anlatımı 

süreci, atölye metodolojisine temellendirilmiştir. Araştırmacı, süreçte kolaylaştırıcı olarak yer 

almıştır. Dijital hikâye anlatımı atölye süreci katılımcıların uygun oldukları zaman diliminde 

yapıldığı için atölye süresi ve aşamaları grup dinamiğine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu 

çalışmada atölye çalışması üç oturumda gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda hikâye çemberi 

oluşturulmuştur. İkinci oturumda hikâye çemberine devam edilmiş, hikâyeler yazılmış, ses 

kayıtları yapılmış, görseller toplanmaya başlanmış ve hikâyelerin dijitalleştirilmesi sürecine 

geçilmiştir. Üçüncü oturumda ise hikâyelerin dijitalleştirilmesi tamamlanmış, grup içi 

gösterimler yapılmış ve son olarak da odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmada veriler; 

oturumlardaki ses kayıtları, gözlem notları, odak grup görüşmeleri ve hikâyelerden elde 

edilmiştir. Veriler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Verilerin kodlanmasında tümevarımsal 

kodlama tekniği kullanılmıştır. Öncelikle kodlar, kodlar birleştirilerek kategoriler ve kategoriler 

de birleştirilerek temalar oluşturulmuştur. Analizler sonucunda şu temalara ulaşılmıştır: 1- 

Öğretmen yetiştirme sürecindeki kazanımları, 2- Öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili öğretmen 

adayı ve öğretmen olarak tanımladıkları sorunlar, 3- Bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri. Ortaya 

çıkan bulgular içinde öğretim üyelerinin ders işleyişlerinin hem kazanımlar hem de sorunlar 

altında dile getirilmesi dikkati çekmiştir. Kazanımlarda “öğretim üyesinin ders işleyiş biçiminin 

rehber” olmasından söz edilirken; sorunlarda “öğretim üyesinin kuramsal olarak anlattıklarıyla 

tutarlı bir ders işleme sürecini gerçekleştirmemesi ve gerçek sınıf ortamını bilmemesi 

nedeniyle gerçek yaşamdan uzak örnekler üzerinden dersi işlemesi” dile getirilmiştir. Bu 

durum öğretmen yetiştirme sürecinde sistemden çok öğretim üyelerinin özelliklerinin ön 

planda olması biçiminde yorumlanmıştır. Kodlamaların yoğunluğu açısından temalar 

incelendiğinde kazanımlardan çok sorunların ağırlıklı olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili dile getirdikleri çözüm önerilerinin staj uygulamaları ve 

gerçek yaşam ile ilişki kurulmasını sağlayacak video tabanlı eğitimler yapılması üzerine olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Dijital hikâye anlatımı, atölye, bilişim teknolojileri, öğretmen yetiştirme, 

öğretmen 
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Teacher Training Process from Information Technologies Teachers’ Viewpoint 

in the Digital Storytelling Workshop 

Abstract 

This study provides an in-depth analysis of the teacher training process based on the views of 

Information Technologies teachers in the digital storytelling workshop. Using a qualitative 

research method, the study was performed with the voluntary participation of a total of five 

teachers, two female and three male teachers, working in different schools in Ankara, Turkey. 

The digital storytelling process was based on the methodology of workshop. The researcher 

acted as a facilitator during the process. As the digital storytelling process was carried out in 

the time period when the participators were available, the duration and the stages of the 

workshop may have varied depending on the group dynamics. In this study, the workshop was 

conducted in three sessions. In the first session, a story circle was performed. The second 

session involved the finalization of the story circle, the process of story writing, voice 

recording, the provision of visuals as well as the initial steps for the digitalization of the stories. 

The third session was comprised of the final steps for the digitalization, in-group screening; 

and following these, focus group interviews were conducted. The data of the study were 

obtained from the voice records in sessions, observation notes, focus group interviews, and 

stories. The data was analysed through content analysis. Then, the data were coded using 

inductive coding techniques. First, the codes were generated to create categorizations, and 

the categorizations were developed to create themes. The following themes were identified 

from the analyses: 1- Achievements in the teacher training process, 2- The problems in the 

teacher training process 3- Suggestions for solutions to these problems. One of the remarkable 

findings was that the way that the faculty members give the lecture was considered both as a 

problem and as an achievement. While “the way that the faculty member gives the lecture is 

guiding” was reported as an achievement, one of the issues identified in the study was that 

“the faculty member cannot give a lecture consistent with the theoretical information that he 

or she provides, and utilizes non-realistic examples not pertaining to everyday life during the 

lecture due to his or her lack of knowledge on real classroom environment.” Such finding 

followed that the focus in the teacher training process was on the characteristics of faculty 

members, rather than the system itself. The study found out that based on the intensity of the 

codes, the themes were mostly dominated by the problems, in comparison to the 

achievements. The suggestions put forward by the teachers in relation to the teacher training 

process included practicum courses and video-based educations that are realistic and pertain 

to the real life. 

Keywords: Digital storytelling, workshop, information technologies, teacher training, 

teacher 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT) hayatın her alanında yer almaktadır. Günlük hayatta 

karşılaşılan problemleri etkili bir şekilde çözmede BİT’ten yararlanabilmek için gerekli bilgi, 

beceri ve tutumlara sahip olmak önemlidir. Bu becerilerden biri olan Bilgisayarca Düşünme; 

problem çözme ve sistem tasarlamayı kullanarak ve bilgisayar biliminin temel kavramlarından 

yararlanarak insan davranışlarını anlamlandırmada yararlanılan bir yöntemdir. Üst biliş 

düşünme becerisi ise bireylerin ihtiyacı olan bilgiyi anlaması, kullanması ve geliştirmesine 

yardım eden bir beceridir. Bu iki beceri 21.yüzyıl becerileri ile yakından ilişkilidir ve bu 

becerilerin öğrencilere kazandırılması önemlidir. Dolayısıyla Bilgisayarca Düşünme Becerisi ile 

Üst Biliş Düşünme Becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının, varsa öğrenme-

öğretme süreçlerinde nasıl işe koşulacağının araştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu araştırmada Kocaeli Üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinde 

bu becerilerin düzeyini öğrenmek ve bu iki beceri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı 

ortaya konmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkan bulgular neticesinde araştırma sonuçları ifade 

edilecektir. 

Anahtar sözcükler: Bilgisayarca düşünme becerisi, üst biliş düşünme becerileri, üniversite 

öğrencileri 
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Özet 

Eğitsel bağlamda robotikler, oluşturdukları modelleri, grafiksel ya da metinsel programlama 

dillerini kullanarak otonom olarak çalıştırmaya teşvik eden ve bu süreçte problem çözme 

becerilerini kullanmalarına olanak sağlayan bir öğrenme-öğretme aracı olarak 

tanımlanmaktadır. Son 10 yılda robotiklerin eğitsel kullanımına yönelik ilginin arttığı ve 

araştırmalarda da bu konu üzerine yoğunlaşıldığı dikkati çekmektedir.  Bu çalışmada eğitsel 

bağlamda robotikler konusunda yapılmış araştırmalar derinlemesine analiz edilerek bu konuda 

çalışmak isteyenler için var olan durumun betimlenmesi ve gereksinim alanlarıyla ilgili bir 

tartışma başlatılması  amaçlanmıştır. Betimsel tarama yöntemi ile yürütülen bu çalışma iki 

aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada tarama sorgusu ve tarama ölçütleri 

belirlenmiştir. Buna göre; “(TS=(robotic)) AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT TYPES: 

(Article) Refined by: WEB OF SCIENCE CATEGORIES: (EDUCATION & EDUCATIONAL 

RESEARCH)” sorgusu ile tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama sonucunda ulaşılan makalelerin 

çalışma kapsamında değerlendirilmesi için üç ölçüt belirlenmiştir   

1. Web of Science veri tabanında taranması,  

2. Eğitim  Araştırması olması, 

3. Araştırma makalesi olması.  

Bu ölçütlere göre zaman sınırlamasına gidilmeden yapılan tarama sonucunda 162 makaleye 

erişilmiştir.  

İkinci aşamada makaleler araştırmacılar tarafından tek tek incelenmiştir. Buna göre ölçütlere 

uymayan derleme niteliğinde ve eğitim araştırması olmayan çalışmaların de tarama sürecinde 

çıktığı belirlenmiştir. Bu çalışmalar ile tam metinine erişilemeyen çalışmalar kapsam dışında 

tutulmuştur. Sonuç olarak tam metinine erişilen 50 makale bağlam, değişkenler, kuramsal 

çerçeve, yöntem, sonuçlar ve öneriler açısından analiz edilmiştir.  

İçerik analizi sonucunda incelenen 50 makaleden 28’sinde bir model veya kuramsal çerçevenin 

temel alındığı; bunlar içinde de en fazla yapılandırmacı yaklaşımın   referans alındığı ortaya 

çıkmıştır. Yöntem olarak  deneysel araştırma yöntemleri ve durum çalışmalarının fazlalığı 

dikkati çekmektedir. Bağlam açısından robotiklerin en yaygın olarak programlama, algoritma, 

bilgi işlemsel düşünme ve STEM bağlamlarında ele alındığı görülmüştür. Değişkenler açısından  

robotiklerin bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmalarda en fazla ders performansına 
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etkisinin incelendiği; bunu işbirliği, problem çözme becerisi ve motivasyona etkisini test eden 

çalışmaların izlediği belirlenmiştir. Buna ek olarak  robotiklere yönelik algı, tutum ve öz-yeterlik 

gibi değişkenleri temel alan betimsel çalışmaların yapıldığı da ortaya çıkmıştır. Bu bulgular şu 

soruyu beraberinde getirmektedir. Robotikler bir teknolojik yenilik olarak ele alındığında, her 

teknolojik yenileşme ile ilgili algı, tutum ve görüşlerin belirlenmesi ve bu yeniliğin ders 

performansı, motivasyon .vb. değişkenler üzerine etkisinin incelenmesi o yeniliğin doğasından 

mı kaynaklanmaktadır? Yoksa araştırmalar kendi içerisinde bir tekrara mı girmektedir? Bu 

çekincelerden uzaklaşabilmek için  araştırma sorularının yeniliğin doğasını, toplumun 

kültürünü ve eğitim gereksinimlerini de öncelleyen bir yaklaşımla oluşturulması ve yanıtın bu 

bağlamda aranması gerektiği ileri sürülebilir.  

Anahtar sözcükler: Robotik, eğitim araştırması, betimsel tarama, değişkenler 

Robotic Studies in the Educational Context: What has been studied and what 

needs to be studied? 

Abstract  

In the educational context, robotics is defined as a learning-teaching tool that encourages 

students to autonomously operate models designed by them using programming languages 

and allows them to use problem-solving skills in this process. Particularly in the last decade 

there has been an increased interest in the educational use of robotics, which has led to a 

focus on this issue in literature. In this study, studies on robotics in educational context are 

analyzed whereby the variables, results and suggestions discussed in the studies are put 

forward. In addition, it is aimed to explore the existing phenomena and determine the fields 

in educational robotics needed to be further examined by future researchers. This descriptive 

review study was carried out in two stages. In the first stage, search query and selection 

criteria were determined. The search was conducted by the following query: "(TS = (robotic)) 

AND LANGUAGE: (English) AND DOCUMENT TYPES: (Article) Refined by: WEB OF SCIENCE 

CATEGORIES: (EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH"). Moreover, three inclusion criteria 

were determined for the evaluation of the articles reached: 

1. Being indexed in Web of Science database, 

2. Being an educational research, 

3. Being a research article. 

Without specifying any year interval, 162 articles have been reached as a result of the initial 

search. In the second stage, the articles were examined one by one by the researchers. It is 

observed that the initial search also yields results involving review and non-educational 

studies. These results along with articles without full text access were excluded for the review. 

In conclusion, 50 articles have been analyzed in terms of context, variables, theoretical 

frameworks, methods, results and suggestions. 

As a result of the review, it was observed that out of 50 articles, 28 were based on a theory 

and model. It was revealed that the constructivist approach is the most referenced framework 

in studies. In addition, the number of experimental and case studies is considerably higher. 
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Furthermore, educational robotics have been seen to be most commonly addressed in 

programming, algorithms, computational thinking and STEM contexts. Results also show that 

in studies taking robotic use as an independent variables, most discussed dependent variables 

turn out to be achievement followed by collaboration and problem solving skills, motivation, 

self-efficacy, attitudes and perception towards robotics. These findings bring along the 

following question. When robots are considered as a technological innovation, is it because of 

the nature of that innovation that the perception, attitudes and opinions pertaining to every 

technological innovation are determined and the effect of this innovation on variables such as 

course performance and motivation are investigated? Or are the studies repeating 

themselves? In order to be able to move away from these drawbacks, it can be argued that 

the research questions should be established with an approach that prioritizes the nature of 

the innovation, the culture and educational needs of the society and the answer should be 

sought in this context. 

Keywords: robotics, educational research, descriptive review, variables 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşantımıza girmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi günlük 

yaşantımız da hızlı bir dönüşüm sürecine girmiştir. Özellikle sosyal ağların kullanımının 

yaygınlaşması davranışlarımızı şekillendirmeye başlamış, yaşantımıza yeni kavram ve davranış 

örüntüleri girmiştir. Bu yeni kavramlardan biri de “phubbing”tir. İngilizce “phone” ve 

“snubbing” kelimelerinin Türkçe karşılığı olan telefon ve küçük görme anlamını taşıyan 

sözcüklerden doğan ve telgisizlik olarak dilimize çevrilen bu kavram iki kişiden birinin elindeki 

telefon ve sosyal medya ile ilgilenmesi, karşısındaki ile ilgilenmemesidir. Bir başka deyişle 

yüzyüze konuşma esnasında bireylerden birinin veya birkaçının telefonlarına bakması, 

dinliyormuş gibi yapmasıdır. Telgisizliğin yanı sıra sosyal ağların yoğun kullanımıyla yaşantımıza 

giren bir diğer kavram ise gelişmeleri kaçırma korkusudur. Gelişmeleri kaçırma korkusu, 

özellikle akıllı telefonların yaşamımıza girmesiyle birlikte, bireylerin meydana gelen gelişmeleri 

kaçırma ya da takip edememe korkusu yaşamalarından kaynaklı olarak sosyal ağlarda oldukça 

uzun süreler geçirmelerine neden olan istenmeyen bir çıktı olarak göze çarpmaktadır. 

Güncellenen bilgileri kaçırma endişesi, neden telgisizlik yapıyoruz sorusuna bir yanıt 

oluşturabilir mi sorusundan yola çıkan bu çalışmanın amacı bilgi ve iletişim teknolojileri ile 

alanları gereği iç içe olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümlerinde 

öğrenim gören öğrencilerin telgisizlik ve gelişmeleri kaçırma korkuları arasındaki ilişkiyi farklı 

değişkenler bağlamında incelemektir. Bu amaçla Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 

Erzincan Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi BÖTE bölümlerinde öğrenim gören 500 

öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Karadağ ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan Phubbing Ölçeği, Gökler ve 

arkadaşları (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği ile 

araştırmanın bağımsız değişkenlerini içeren bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı 

değişkenlerini oluşturan telgisizlik ve gelişmeleri kaçırma korkusu arasındaki ilişki korelasyon 

analizi ile, ikili grup karşılaştırmaları t testi ile, ikiden fazla grup karşılaştırmaları varyans analizi 

ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öneriler geliştirilmiştir.   

Anahtar sözcükler: Telgisizlik, gelişmeleri kaçırma korkusu, akıllı telefon, sosyal ağlar 
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Phubbing and Fear of Missing Out: A Study on CEIT Departments 

Abstract 

With the introduction of information and communication technologies into our lives, our daily 

life has gone through a rapid transformation process like every other area. Especially the 

widespread use of social networks has begun to shape our behaviors and new concepts and 

behavior patterns have emerged. One of these new concepts is "phubbing".  It consists of the 

combination of the words "phone" and "snubbing" in English. Phubbing means that a person 

pays attention to his / her phone and social media, and ignores the other people or the 

surrounding. Besides phubbing, another concept that has entered our lives with the intensive 

use of social networks is fear of missing out. Fear of missing out is an undesirable outcome 

that causes people spend quite a long time on social networks especially after they start to 

use smartphones This research aims to investigate whether fear of missing out leads to 

phubbing or not. Therefore, the relationship between fear of missing out and phubbing is 

examined among the CEIT students according to different variables such as gender, class, 

university, etc. The research group was composed of 500 students from Anadolu University, 

Ege University, Erzincan University and Gaziosmanpaşa University CEIT departments. The 

Phubbing Scale adapted to Turkish by Karadağ et al. (2015), Fear of Missing Out Scale adapted 

to Turkish by Gökler et al. (2016) and the information form containing the independent 

variables were used as data collection tools in this research. The correlation between the 

phubbing and the fear of missing out which are the dependent variables of the research was 

tested by correlation analysis, binary group comparisons were tested by t test, and multiple 

group comparisons were tested by variance analysis. Suggestions were developed based on 

the findings. 

Keywords: Phubbing, fear of missing out, smartphone, social networks 
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Özet 

İnternet kullanımı tüm dünya çapında her geçen gün artan bir eğilim göstermektedir. Bilgiye 

erişim, iletişim, eğlence, alışveriş gibi gündelik işlerde insan yaşamını kolaylaştıran internet’in, 

içinde insanın olduğu birçok yapıda olduğu gibi kötü amaçlı kullanımları da söz konusu 

olmaktadır. Örneğin, İnternet üzerinden işlenen siber suçlar ve maruz kalınan siber tehditler 

sonucunda kişi ve kurumlar maddi ve manevi zararlara uğramaktadır. Bu nedenle, internet 

üzerinden gelebilecek tehditlere karşı savunmasız olmamak ve bu tehditleri engellemek 

açısından bir çalışma alanı olarak siber güvenlik giderek önem kazanmaktadır.  

Alanyazında sanal alanda güvenliğin sağlanması için teknolojik yatırımlardan önce, bireylere 

siber güvenlik farkındalığı kazandırmanın daha önemli ve öncelikli olduğunun altı çizilmektedir. 

Bu yüzden siber güvenlik konusunda bireyi ön planda tutan ve bireye dayalı değişkenleri ele 

alan çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada öğrencilerin siber 

güvenlik davranışları incelenmiştir. Bu inceleme beş faktör kişilik özellikleri bağlamında 

gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak öğrencilerin siber güvenlik davranışlarının cinsiyet, sınıf, 

bölüm, bilişim güvenliği eğitimi alma durumu, haftalık internet ve bilgisayar kullanım 

sürelerine göre farklılaşma durumları da araştırılmıştır.  

Çalışmaya farklı üniversite, bölüm ve sınıflardan 250 ön lisans ve lisans öğrencisi katılım 

göstermiştir. Çalışmada veriler " Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği", "Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri Ölçeği" ve araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. 

Beş faktör kişilik özellikleri ölçeği, “dışadönüklük”, “uyumluluk”, “sorumluluk”, “nevrotiklik” ve 

“deneyime açıklık” olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin siber güvenlik davranışlarının yeterli 

düzeye sahip olduğu şeklinde bir çıkarım yapılabilmektedir (X̄=3.75/5.00). Buna ek olarak siber 

güvenlik davranışları ile beş faktör kişilik özelliklerinden "deneyime açıklık", "sorumluluk" ve 

"dışadönüklük" özellikleri arasında anlamlı düzeyde pozitif yönde bir ilişki; "nevrotiklik" özelliği 

arasında ise negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. "Uyumluluk" kişilik özelliği ile siber 

güvenlik davranışları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca öğrencilerin siber 

güvenlik davranışları sınıf, bölüm, bilişim güvenliği eğitimi alma durumu ve haftalık internet 

kullanım süresi değişkenlerine göre farklılık gösterirken, cinsiyet ve haftalık bilgisayar kullanım 

süresine göre bir farklılık gözlenmemiştir. Bu sonuçlar ışığında kişisel olarak siber güvenliğin 

sağlanması konusunda okullarda eğitimlerin verilmesinin önemli olduğu söylenebilir.  

Anahtar sözcükler: Siber güvenlik, beş faktör kişilik özellikleri, üniversite öğrencileri, 

farkındalık 
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Examination of Students’ Cyber Security Behaviours in Relation to Big Five 

Personality Traits 

Abstract 

The use of Internet shows a growing trend all over the world. The Internet facilitates human 

life in everyday tasks such as access to information, communication, entertainment, shopping, 

and so on. However, it can also be used by people for malicious purposes. For example, cyber 

crimes committed via the Internet and exposure to cyber threats cause individuals and 

organizations to suffer financial and emotional damage. Since users are vulnerable to the 

threats faced on the Internet, studies about cyber security are getting more attention. Thus, 

in oreer to prevent these threats, cyber security, as an issue, needs to be studied. 

It is underlined in the literature that raising indivuduals’ awarenes about cyber security should 

be prioritized over technological investments in order to ensure security in the cyber space. 

Therefore, it is suggested to carry out studies that focus on human-based variables in cyber 

security. In this regard, this study investigates students' cyber security behaviors in the context 

of Big Five Personality Traits. In addition to this, the students’ cyber security behaviours were 

also investigated whether they differ accross gender, grade, department, status of receiving 

information security training, weekly internet and computer usage time. 

The participants of this study consisted of 250 students from different universities, 

departments and grades. The data were collected by the "Personal Information Form" 

developed by the researchers, the "Personal Cyber Security Provision Scale", and "Big Five 

Personality Traits Scale". Big Five Personality Traits Scale consists of five subscales, including 

"extroversion", "agreeableness", "conscientiousness", "neuroticism" and "openness to 

experience". 

Findings indicated that, the students perform sufficient level of cyber security behaviors (X̄ = 

3.75 / 5.00). In addition, cyber security behaviours were found to have a significant positive 

relationship with "opennes to experience", "conscientiousness" and "extroversion" 

personality traits; and a significant negative relationship with the "neuroticism" trait. There 

was no significant relationship between "agreeableness" personality trait and cyber security 

behaviors. In addition, while the students' cyber security behaviors differed according to the 

grade, department, status of receiving information security training and weekly internet usage 

time, they did not differ according to gender and weekly computer usage time. In the light of 

these results, it can be stated that it is important for schools to provide individuals with cyber 

security training programs. 

Keywords: Cyber security, big five personality traits, university students, awareness 
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Oyun Platformları ile Oyun Türleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre 

İncelenmesi: Uyum Analizi 
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Halil YURDUGÜL 

yurdugul@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Özet 

Her yaştan bireyin dijital oyunlara olan ilgisi bilinen bir gerçektir. Bu ilgi kimi zaman psiko-

sosyal açıdan (oyun bağımlılığı vb.) kimi zamanda psiko-eğitsel açıdan (tutum, motivasyon vb.) 

bir çok araştırmaya konu olmuştur. Psiko-eğitsel yaklaşımla konu ele alındığında bireylerin 

oyuna yönelik motivasyonunu öğrenmeyle ilişkilendirmek için oyunlar bir araç olarak ele 

alınmış ve oyun tabanlı öğrenme (game based learning) ve oyun benzeri öğrenme (game-like 

learning) gibi değişik öğretimsel tasarımlar üretilmiştir. Bu çalışmada özellikle tasarımcılara 

bilgi sağlaması açısından üç temel değişken ele alınmıştır: a) öğrencilerin cinsiyeti, b) tercih 

ettikleri oyun türleri ve c) tercih ettikleri oyun platformları. Araştırma kapsamında; 

öğrencilerin oyun platformları ve oyun türleri arasındaki ilişki cinsiyet bağlamında 

incelenmiştir. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre oyun oynama platformları, oyun türleri 

ve oyun platformlarına göre oynadıkları oyun türleri arasındaki ilişki uyum analizi 

(correspondence analysis) ile irdelenmiştir. Analiz yöntemi olarak; uyum analizinin 

seçilmesindeki neden kesikli değişkenlerin ve bu değişkenlerdeki kategori sayılarının çok 

sayıda olmasıdır. ilk bulgular, tüm grubun tercih ettikleri oyun platformu olarak üç farklı grup 

ortaya çıkmıştır. Bunlar özellikle mobil ya da taşınabilir teknolojileri (akıllı telefon, tablet ve 

dizüstü) oyun platformu olarak tercih edenler, PC ortamını tercih edenler ve oyun konsollarını 

öncelikle tercin edenler şeklinde gruplanmıştır. Diğer taraftan erkek öğrenciler oyun 

konsollarında özellikle platform oyunlarını tercih ederken, PC ortamında aksiyon oyunlarını ve 

mobil teknolojilerde ise diğer oyunları tercih ettikleri belirlenmiştir. Kız öğrencilerin oyun 

konsolonu pek tercih etmedikleri, dövüş ve aksiyon oyunları için PC ortamını tercih ettikleri ve 

diğer oyunlar için taşınabilir teknolojileri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Oyun türleri, oyun platformları, ortaokul öğrencileri, cinsiyet, uyum 

analizi 
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Özet 

İnsan değerle çok yakından ilişkisi olan bir varlıktır. Bu nedenle tüm faaliyetleri etik durumları 

içerisinde barındırır. Bilişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla bu etki daha da 

hissedilir olmuştur. Etik sorunlar insan yaşamının tüm süreçlerini ve yönlerini ilgilendiren bir 

disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiç kuşku yok ki son yıllarda bilişim teknolojileri 

alanındaki gelişmeler insan yaşamını her yönden etkilemiştir. Kişisel bilgisayarların evlerimize 

ve iş yerlerimize kadar girmesi, internetin avuç içimize kadar ulaşması, mobil iletişim 

araçlarının aile bireylerinin her biri tarafından kullanımına kadar yaygınlaşması bu değişimin 

ilk göze çarpan belirgin göstergeleridir. Bilgisayar programcıları tarafından oluşturulan 

yazılımlar birçok insanı farklı yönlerden etkilemesi ve beraberinde birçok etik durumun dikkate 

alınmasını gerekli kılmıştır. Bu etik farkındalığın öğrencilerin programlamayla tanıştığı ilk 

süreçte verilmesi önemli ve faydalı olacağı muhakkaktır. Ülkemizde büyük atılım yapan 

programlama öğretimi, programlamada etik konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmada 

yazılım geliştirme sürecinde uygulanabilecek modeller ve beraberinde öğretim sürecinde 

karşılaşılabilecek ve öğrencilere kazandırılabilecek etik durumlar vurgulanmıştır. Bu durumlar 

ise programlamanın planlama, tasarım ve kodlama aşamaları bütüncül bir bakış açılarıyla ele 

alınarak incelenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Etik, ikili programlama, programlama etiği 

New Ethics of Information Age: Programming Ethics 

Abstract  

Human beings are very closely related with value. For this reason, all activities are related with 

in ethical considerations. This effect is felt more everyday with the spread of the use of 

information technologies. Ethical problems emerge as a discipline that deals with all the 

processes and aspects of human life. There is no doubt that the developments in the field of 

information technology in recent years have affected human life in every direction. The 

transformation of personal computers into our houses and workplaces, the reach of the 

internet to our palms, the spread of mobile communication tools to the use of each family 

member are a clear indication of this change. Software created by computer programmers has 

required many people to be influenced in different ways and it is necessary to consider many 

ethical situations together. It is certain that this ethical awareness will be important and 

beneficial to students in the first steps they meet programming. Programming instruction, 

which makes a great leap in our country, should give priority to ethics in programming. In this 
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study, the models that can be applied in the software development process and the ethical 

situations that can be encountered in the education process and the behaviours which can be 

gained by the students are emphasized. These cases have been examined by considering the 

planning, designing and coding stages of programming in a holistic perspective.  

Keywords: Ethics, pair programming, ethics of programming 
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Özet 

Sosyal ağlar üzerinde devamlı olarak bilgi paylaşımı yapılması güncellenen bilgi akışı 

içerisinden istenilen bilgiye ulaşmayı engelleyebilmektedir. Bu durum devam eden bilgi akışı 

içerisinde; bilgilerin analiz edilebilmesini, takip edilebilmesini ve değerlendirilebilmesini 

zorlaştırmaktadır. Sosyal ağ kullanımı ve yönetiminde zorlanan kullanıcıların stres dolayısıyla 

tükenmiş hissetmesi, sosyal ağ kullanımını olumsuz etkileyebilmekte hatta bireyler sosyal 

ağları kullanmaktan vazgeçebilmektedirler. Bu nedenle bireylerin sosyal ağ kullanımı sonucu 

oluşan tükenmişliğinin ve sosyal ağlardaki aşırı bilgi yüklemesinin bireyler üzerindeki etkisinin 

belirlenmesi önem kazanmıştır. Bu bağlamda bu araştırmada bireylerin sosyal ağ tükenmişliği 

ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde aşırı bilgi yüklemesine yönelik olarak Lee, Son ve Kim (2016) 

tarafından geliştirilen “Information and Communication Technology Overload and Social 

Networking Service Fatigue” ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Lee, Son ve Kim 

(2016) tarafından geliştirilen ve “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Aşırı Yükleme ve Sosyal Ağ 

Tükenmişliği Ölçeği” şeklinde adlandırılan ölçek sekiz faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler; 

“Bilgi Uygunluğu” (Information Relevance), “Bilginin Çok Anlamlılığı”, “Sistem Değişim Hızı”, 

“Sistemin Karmaşıklığı”, “Aşırı Bilgi Yüklemesi”, “Aşırı İletişim Yüklemesi”, Aşırı Sistem Özelliği 

Yüklemesi” ve” Sosyal Ağ Tükenmişliği”dir. Ölçek “Tamamen Katılmıyorum”dan, “Tamamen 

Katılıyorum”a doğru giden 7’li likert tipinde derecelendirilen, toplam 32 maddeden 

oluşmaktadır. İngilizce olan ölçek izin alındıktan sonra bir uzman çevirmen aracılığıyla 

Türkçeye çevrilmiştir. Türkçeye çevrilen ölçek için beş İngilizce dili uzmanından, bir Türkçe dil 

uzmanından ve bir ölçme uzmanından görüş alınmış ve araştırmacılar tarafından 

değerlendirilerek gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçek maddelerinin anlaşılırlığını test 

edebilmek amacıyla ölçek; Eğitim Fakültesinde öğrenim gören dokuz lisans öğrencisine 

uygulanmış ve alınan geri bildirimler doğrultusunda düzeltmeler yapılmıştır. Ölçek, İngilizce ve 

Türkçe dillerine hâkim olan öğrencilere uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 

gerçekleştirilebilmesine uygun hale getirilmiştir. Araştırmada ölçeğin uyarlanma süreci, 

Eskişehir ilinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören lisans düzeyindeki 225 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma grubunu oluşturan bireylere basit seçkisiz örnekleme ile ulaşılmıştır. Katılımcıların 

%60,9’u (n=137) kadın, %39,1’i (n=88) erkektir. Faktörler ve göstergeler arasında tanımlanan 
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ilişkileri açıklayan ölçme modellerini test etmek için ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

LISREL 9.1 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. DFA ile test edilen modelin uyum indeksleri 

incelendiğinde ki-kare değerinin (x2=816.75, df=434, p<0.001) anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Modele ilişkin diğer uyum değerlerinin (x2/df =1.88, RMSEA=0.063, SRMR=0.086, 

CFI=0.91, GFI=0.81, NNFI= 0.90 ve IFI=0.92) kabul edilebilir uyum değer aralıklarında olduğu 

görülmektedir. Modelde sınanan maddelerin tümüne ait faktör yük değerlerinin de 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Uyum indekslerine ait genel ölçütlerle 

karşılaştırma yapıldığında, modele ait değerlerin kabul edilebilir uyum indeks ölçüleri 

aralığında yer aldığı ve modelin genel olarak ve tüm alt boyutları ile doğrulandığı görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Ölçek uyarlama, sosyal ağlar, sosyal ağ tükenmişliği 
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Eğitici Oyuncakların İnterneti 
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Özet 

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler, oyuncak geliştiricilere tasarım ve üretim süreçlerinde yeni 

fırsatlar yaratmıştır. Internet bağlantısı da olan bazı oyuncaklar, çocukların günlük hayat 

deneyimlerinin bir parçası olmuştur. Eğer bir elektronik oyuncak, kişiselleştirilmiş uyarlanabilir 

eğitici özelliklere sahipse, sahibinin yaklaşım ve davranışlarını gözlemleyerek öğreniyor ve ona 

göre davranıyor ise “akıllı” olarak adlandırılmaktadır. Akıllı bir oyuncak, sahip olduğu 

algoritmalar ile çocuklarla etkileşime geçebilen, iletişim kurabilen, gerektiğinde 

yönlendirebilen bir oyun arkadaşıdır. Internet bağlantısına sahip akıllı oyuncaklar bulundukları 

ortamdan ve kullanıcılarından sürekli veri toplayabilir ve bu verileri analiz ederek 

yorumlayabilirler. Ebeveyn ile çocuk arasındaki eğitimsel ilişkinin benzeri, çocuk ile akıllı 

oyuncak arasında da algoritmalar ile kurulabilir. Internet bağlantılı bu oyuncaklar çocukların 

taleplerine karşılık verir, aynı ağdaki hücresel telefon, tablet bilgisayari gibi diğer cihazlarla 

iletişim kurabilir, veri paylaşabilir.   Oyuncakların Internet'i, Nesnelerin Interneti kavramının 

bir parçası olarak tanımlanabilir. Bu oyuncaklar, çocuklara ve bulut tabanlı platformlara ait 

bilgileri toplamak ve gerçek zamanlı etkileşimlerle işlemek üzere gelişmiş sensör tabanlı 

teknolojiler kullanırlar. Bulut bilişim tabanlı bu yapı, insan zekasını simüle edebilen ve 

çocuklara kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilen, etraftaki diğer oyuncaklarla haberleşebilen, 

topladığı verileri analiz ederek sonuçlar ve ileriye yönelik öngörüler çıkarabilen gelişmiş veri 

madenciliği algoritmalarına dayanır. Bu çalışma, Internet bağlantısına sahip eğitici 

oyuncakların kendi aralarında otonom bir şekilde haberleşerek oluşturdukları yapı ile 

çocukların davranış ve yönelimlerini gözlemleyip topladıkları verileri analiz ederek 

uyarlanabilir bir eğitim modelini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ebeveynler ve çocuklarından 

deneysel yöntemler ile toplanan veriler ışığında önerilen modelde, bilişsel bağlantı ve aktarım 

modlarını kullanan ağ bağlantı özellikli akıllı oyuncakların Internet’i, nesnelerin Internet’i 

kavramının özelleştirilerek indirgenmesi kapsamında açıklanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Eğitici oyuncaklar, oyuncakların internet’i, nesnelerin internet’i 

Internet of Educational Toys 

Abstract 

Recent technological developments have created new opportunities for toy developers in 

their design and production processes. Some toys, which also have an Internet connection, 

are part of children's daily life experiences. If an electronic toy possesses personalized 

adaptive trainer traits, it learns by observing the owner's approach and behavior and is called 

"intelligent" if it behaves accordingly. An intelligent toy is a playmate that can interact with 

children, communicate, and direct when needed with algorithms that they possess. Intelligent 

toys with Internet connection can collect data from the environment and users and analyze 

and interpret this data. The educational relationship between the parent and the child can be 

established by algorithms between the child and the intelligent toy. These Internet-connected 
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toys respond to children's requests, can communicate with other devices, such as cell phones, 

tablet computers, share data on the same network. The Internet of Toys can be defined as a 

part of the concept of Internet of Things. These toys use advanced sensor-based technologies 

to aggregate information about children and cloud-based platforms and to interact with real-

time interactivity. This cloud-computing-based structure is based on advanced data mining 

algorithms that can simulate human intelligence and communicate personalized responses to 

children, communicate with other toys around them, analyze the data they collect, and 

produce predictions and results. The purpose of this study is to introduce an adaptable 

educational model by analyzing the data of children's behaviors and orientations with the 

structure they created by communicating autonomously between educational toys with 

internet connection. In the proposed model, the parents and the children using empirical 

methods, the internet of intelligent toys with network connection using cognitive connection 

and transmission modes is explained in the context of the reduced scope of the Internet of 

things. 

Keywords: Educational toys, internet of toys, internet of things 
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Özet 

Günümüzde bilişim teknolojileri, çoğu eğitim kurumlarında yapılandırıcı yaklaşımın 

benimsenmesinin bir sonucu olarak, eğitim alanında daha yaygın ve etkin bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojiler arasında yer alan web 2.0 uygulamaları ve blog’ların 

(ağ günlükleri) eğitim ve öğretim sürecinde farklı alanlarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencilerinin blog 

oluşturma ve kullanma deneyimlerini göz önüne alarak, onların çevreye yönelik tutum ve 

çevresel davranışları üzerine etkilerini farklı değişkenlere bağlı olarak araştırmaktır. Ayrıca, 

öğrencilerin çevre bilincine yönelik geçmiş deneyimleri ile tutum ve davranışları arasındaki 

ilişki de araştırılmıştır. Araştırmada, nitel veri toplama basamağında ön-test ve son-test içeren 

yarı deneysel desen ile birlikte nitel veri için odak grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. 

Çalışmanın örneklemini; ölçme ve değerlendirme dersi alan Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji 

Bölümü 2. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, “çevre davranış ölçeği”, “çevre tutum 

ölçeği” ve odak grup görüşmeleri ile hem nicel hem de nitel olarak toplanmıştır. Ölçekler 

yoluyla elde edilen verilerin analizinde, betimsel ve yorumlayıcı analizler, görüşmeler 

sonucunda elde edilen veriler de ise, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma 

sonucu elde edilen ön bulgulara göre, ön test sonuçlarında, öğrencilerin çevre duyarlılığı 

yüksek olmasına rağmen, geri dönüşüm çabaları ve kişinin ekonomik yararına olan kaynak 

koruma aktiviteleri gibi başlıklarda ilgisiz oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet, ebeveyn 

eğitim düzeyi ve öğrencilerin çevre ile ilgili yaşadıkları deneyimlerin, onların tutum ve 

davranışlarını etkiler nitelikte rol oynadığı ön bulgulardan ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. 

Çalışmanın son-test sonuçlarına göre yeni bulgular eklenecektir. 

Anahtar sözcükler: Web 2.0, ağ günlükler (blog), çevre duyarlılığı 
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Özet 

İnsanoğlu doğası gereği sosyal bir varlıktır. İletişim çağında olduğumuz bu günlerde, insanlar 

sosyalleşmek için teknolojiyi kullanmaya başlamış ve bununla beraber de dijital oyun oynama 

alışkanlıkları da kazanmaya başlamıştır. Boş zaman değerlendirme ve oyunların cazibesinden 

dolayı dijital oyun oynayanların sayısı gittikçe artmaktadır. Oyunlar, oyuncuların gerçek 

hayattakine benzer problemlerde, kendi bilgilerini uygulamalarına izin verir.  İnsanlar günlük 

hayatlarında sürekli sorunlarla karşılaşmakta ve bu sorunları çözmek durumunda kalmaktadır. 

Dijital oyunların olumsuz etkileri olsa da bir sorunu çözme durumu üzerine odaklandığından 

bireylere eğlenceli bir ortam sunarak problem çözme ve çoklu görev yetisini 

kuvvetlendirmekte, mantıksal analiz yapmaya, strateji geliştirmeye, iletişim becerilerini 

arttırmaya yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmada dijital oyun oynayan bireylerin kişiler arası problemlerle baş edebilme becerisi 

araştırılmış ve çeşitli değişkenlere göre problem çözme becerileri incelenmiştir. Çalışma 

betimsel tarama şeklinde gerçekleştirilmiş ve veri toplamak amacıyla 35 sorudan oluşan 

“Kişiler arası problem çözme ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmamızda üniversitemizin farklı 

fakültelerinde okuyan 521 ( yaş ortalaması: 19,96±1,652) öğrenci katılmıştır.  

Sonuç olarak dijital oyun oynayan öğrencilerin kişiler arası problem çözme becerilerine ilişkin 

algılarının orta düzeyde olduğu, günlük oyun oynama süresi ve cinsiyete göre anlamlı bir farkın 

olmadığı (p˃0,05), en yüksek kişiler arası problem çözme beceri düzeyine Eğitim fakültesi 

öğrencileri sahipken, en düşük düzeye de sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bunun nedeninin eğitim fakültesi öğrencilerinin iyi pedogojik formasyon 

düzeyleri ve meslekleri gereği farklı insan topluluğundan oluşan öğrencilerle uğraşmaları ve 

bu kişiler arasındaki problemleri çözmeye yönelik beceri kazanmalarıdır. 

Anahtar sözcükler: Kişiler arası problem çözme becerisi, dijital oyun, üniversite öğrencileri 

Determination of Interpersonal Problem Solving Skills of University Students 

Playing Digital Games 

Abstract 

Mankind nature requirement is a social entity. We are in the age of communication in these 

days, people have begun to use technology to socialize and at the same time, have begun to 

acquire digital gaming habits. The number of digital gamers is increasing steadily due to leisure 

time and attraction of games. Games allow players to apply their own knowledge similar to 

the real life problems. People face constant problems in their daily lives and have to solve 
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these problems. Digital games have negative effects but also help individuals to solve problem 

solving and strengthening multitasking task force in an amusing environment because of the 

focusing on solving a problem, making  logical analysis, strategy development and to increase 

communication skills. 

In this study, skill of interpersonal  problems cope was researched of individuals that playing 

digital games and problem solving abilities according to various variables were examined. The 

study was carried out in the form of a descriptive survey and a " Interpersonal problem-solving 

skills scale" consisting of 35 questions was used in order to collect data. 521 students (average 

age: 19.96, 1,652) studying at different faculties of our university participated in this study. 

As a result, it was found that the perceptions about the interpersonal problem solving skills of 

the students playing digital games were moderate, there was no meaningful difference 

according to the duration of daily play and gender (p˃0,05) and while the Faculty of Education 

students have the highest level of interpersonal problem solving skills Health Sciences Faculty 

students have the lowest level. The reason for this it may be that good pedagogical formation 

levels of education faculty students, to engage with students from different groups of people 

in accordance  and to acquire skills in solving problems between these individuals. 

Keywords: Interpersonal problem-solving skills, digital game, university students 
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Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Durumları ve Dijital Bağımlılık 

Düzeylerinin İncelenmesi 
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Özet 

Günümüzde gelişen teknolojinin insan hayatını kolaylaştırması yanında, insanoğlunun dijital 

araçlarla daha uzun zaman geçirmesine neden olmuştur. Gelişen dijital araç teknolojisinin 

kullanımını arttırmak için, devasa bütçelerle yeni dijital oyunlar geliştirilmeye başlanmıştır. 

Sanal ortamda görsel ve bilişsel olarak insanlara cazip gelen bu oyunlar, dijital araç ve oyun 

bağımlılığını artırmaya başlamıştır. Her ne kadar dijital oyunların çocuk ve gençlerde görsel ve 

dikkat becerilerini arttırdığı söylense de aşırı kullanım insanlar arası iletişimi azaltacağından ve 

sanal ortamda gerçek dışı olduğundan, kişilerde sosyal davranış bozukluklarına neden 

olabilecektir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin dijital oyun oynama durumları, 

nedenlerini ve buna bağlı olarak ta bağımlılık düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda üniversitemizin farklı fakültelerinde okuyan 521 ( yaş ortalaması: 19,96, 1,652) 

öğrenci katılmıştır. Çalışma betimsel tarama şeklinde yapılmış ve veri toplama aracı olarak 

‘Dijital Bağımlılık Ölçeği (DAP)’ kullanılmıştır. 

Sonuç olarak öğrencilerin genellikle telefon ve bilgisayar gibi dijital araçları kullandığı, dijital 

araçları en fazla iletişim, eğlence ve araştırma amaçlı kullandığı, araştırmaya katılan 

öğrencilerin %83,5 nin dijital oyun oynadığı belirlenmiştir. Dijital oyunları en fazla eğlence-

zevk, stres atmak ve boş zaman geçirmek amacıyla oynadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin 

dijital bağımlılıklarının orta düzeyde olduğu, alt boyutlar açısından bakıldığında dijital aracı 

bırakamama ve düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Günde 3 saat üzeri oyun oynayanların 

1 saatten az oynayanlara göre, kadınların erkeklere göre bağımlılık düzeylerinde anlamlı bir 

fark tespit edilmiştir (p<0,05).  

Günümüzde insanlar arası iletişimi ve sosyalleşmeyi etkileyen temel nedenlerden biri 

insanların dijital cihazlarla geçirdikleri zamanın fazlalığıdır. İnsanlarda sosyalleşmenin önünde 

önemli bir engel olan dijital oyun (araç) bağımlılığının olumsuz etkilerinin tespit edilmesi, 

bağımlılığa yol açan nedenlerin ve bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi ve bu sorunu 

çözebilecek önlemlerin alınması önemlilik arz etmektedir. 

Anahtar sözcükler: Dijital oyunlar, dijital bağımlılık, üniversite öğrencileri 

Examination of University Students' Playing Digital Games Situation and 

Digital Addiction Levels 

Abstract 

Today's developing technology has made human life easier, but it has caused humanity to 

spend more time with digital tools. In order to increase the use of developing digital tools 
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technology, new digital games have started to be developed with huge budget. Visual and 

cognitively appealing to people in the virtual environment these games, have begun to 

increase digital tools and game addiction. Although digital games are said to increase visual 

and attention skills in children and adolescents,digital games can cause social behavior 

disorders in people because of the virtual environment is unrealistic and overuse can reduce 

communication between people. In this study, it is aimed to investigate university students' 

digital game play situations, their causes and their dependency levels.  

521 students (average age: 19.96, 1,652) studying at different faculties of our university 

participated in this study. The study was done in the form of descriptive scanning and 'Digital 

Addiction Scale' (DAS) was used as data collection tool. 

As a result, it has been determined that students often use digital tools such as phones and 

computers, using digital tools for communication, entertainment and research purposes, 

83.5% of the students who participated in the research were play digital games. It has been 

determined that most of the digital games are played for fun- pleasure, blow off steam and to 

spend leisure time and the digital addiction of students is moderate and level of dependence 

to digital tool is high when viewed from the perspective of sub-dimensions. There was a 

significant difference in dependence levels who play over 3 hours a day according to who 

played less than 1 hour; the women according to the men (p<0,05). 

Today, one of the main reasons that affect the communication and socialization between 

people is the excess of time people spend with digital tools. It is important to determine the 

negative effects of digital game (tools) dependency, which is an important obstacle to 

socialization in humans, determination of causes and dependency levels of addiction and 

taking measures to solve this problem. 

Keywords: Digital games, digital addiction, university students 
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Özet 

Günümüzde 21.yüzyıl vatandaşının sahip olması gereken beceriler, 20.yüzyılda sahip olması 

gereken becerilerden farklılaşmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bireylerin bilgiye 

erişme, elde edilen bilgileri etik kurallara uygun kullanabilme, dijital araçlardan güvenli bir 

şekilde yararlanabilme ve bu ortamlarda bilgiyi paylaşabilme gibi becerilerle donatılmış olarak 

yetiştirilmeleri gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda birçok ülke geleceğin mimarı olan 

öğretmen ve öğretmen adaylarının dijital yeterliklerini geliştirmeye yönelik eğitim modülleri 

geliştirmektedir. Bu çalışmada ise öğretmen adaylarının bilgi ve veri okuryazarlığı, dijital ortam 

ve araçlarını güvenli bir şekilde kullanma yeterliklerini desteklemeye yönelik etkileşimli bir e-

kitabın tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kitabın geliştirilme 

sürecinde ADDIE modeli dikkate alınmıştır. Analiz aşamasında DigComp çerçevesi dikkate 

alınarak konu başlıkları belirlenmiştir. Ortam olarak resim galerileri, eğitsel videoları, 

etkileşimli oyunları, etkileşimli resimleri ve değerlendirme soruları içeren etkileşimli e-kitaplar 

geliştirilmesine olanak sağlayan iBook Author’un kullanılmasına karar verilmiştir. Bilgi ve veri 

okuryazarlığı, güvenlik dijital yeterliklerine uygun olacak şekilde öykü yaprakları ve senaryolar 

hazırlanmıştır. Hazırlanan öykü yaprakları doğrultusunda ve 1 alan uzmanının görüşleri 

alınarak e-kitap geliştirilmiştir. Kitabın tasarımının değerlendirilebilmesi için Fleming’in (1993), 

tasarım ilkeleri dikkate alınarak bir değerlendirme anketi oluşturulmuş ve anket 2 uzman 

tarafından değerlendirilmiştir. Geliştirilen e-kitap Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümü 

öğrencisi ve içerik tasarımı, eğitsel mesaj tasarımı ve eğitimde materyal tasarımı dersi almış 

olan 45 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının,  

başlık ve alt başlıkların okuyucuların kitabın yapısını kavramalarını kolaylaştıracak şekilde 

biçimlendirildiğini, içeriğin konunun önemli yerlerini vurgulayacak şekilde yapılandırıldığını, 

kullanılan görsellerin içerikle ilişkili olduğunu, videoların içeriği kısa sürede okuyucuya 

yansıtabilecek şekilde hazırlandığını, infografiklerin içerikleri etkili yansıtacak şekilde 
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hazırlandığını, etkileşimli e-kitabı kolaylıkla kullanabildiklerini, dilin akıcı olduğunu, örneklerin 

açıklayıcı olduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Ayrıca etkileşimli e-kitapta içeriğin 

organizasyonunda ve sunumunda değişiklikler yapıldığını, yeni bilgi ve becerileri uygulamayı 

gerektiren etkileşimli alıştırmalar ya da görevler verilmesini sağlayarak başarılı olma hissinin 

desteklediğini düşündükleri görülmüştür. Son olarak hazırlanan etkileşimli e-kitap 147 

öğretmen adayına uygulanmış ve öğretmen adaylarının da kitap tasarımıyla ilgili benzer 

görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Dijital yeterlik, e-kitap, öğretmen adayı 

Designing, Developing and Evaluating Interactive E-book on Information and 

Data Literacy, Security Digital Competence Dimensions 

Abstract 

Nowadays, the skills that a citizen of the 21st century differs from the skills he should have in 

the 20th century. In the age of information we are in, it is necessary for individuals to be 

equipped with skills such as accessing information, using the obtained information 

appropriately in accordance with ethical rules, safely using digital media, and sharing 

information in these environments. In this direction, many countries are developing training 

modules to improve the digital competencies of teachers and preservice teachers. In this 

study, it is aimed to design, develop and evaluate an interactive e-book to support preservice 

teachers' competences to use digital media and tools in a safe way, information and data 

literacy. The ADDIE model has been taken into consideration during the development of the 

book. In the analysis phase, the topics were determined by considering the DigComp 

framework. It was decided to use iBook Author, which allows the development of interactive 

ebooks containing picture galleries, educational videos, interactive games, interactive pictures 

and evaluation questions. Storyboards and scenarios were prepared in accordance with 

information and data literacy, security digital competencies. The e-book was developed in the 

direction of the prepared storyboards and by taking the opinions of one field expert. In order 

to evaluate the design of the book, an evaluation questionnaire developed considering 

Fleming’s (1993) design principles and the questionnaire was evaluated by two experts. E-

book were applied 45 Department of Computer and Instructional Technology students who 

have taken material design course, educational message design and material design education 

course. As a result of the analysis of the obtained data, it was understood that the preservice 

teachers thought that the headings and subtitles were formed in such a way that the readers 

could easily understand the structure of the book, content is structured to emphasize the 

important parts of the subject, the images used are related to the content,  videos are ready 

to reflect the content to the reader in a short time, infografiks are prepared to reflect content 

effectively, they can easily use interactive ebooks, language is fluent, examples are 

descriptive.  It has also been observed that in the interactive e-book, changes are made in the 

organization and presentation of the contents, and that the feeling of success is supported by 

providing interactive exercises or tasks that require new knowledge and skills to apply. The 

last interactive e-book was applied to 147 teacher candidates and it was determined that the 

teacher candidates had similar opinions about book design. 
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Özet 

Eğitimde teknoloji kullanımının öğretmenler ve öğrenciler açısından birçok avantajı vardır. 

Öğretmenlere öğretimi zenginleştirme imkânı sağladığı gibi, öğrencilerin öğrenmeleri ve 

motivasyonları için önemlidir.  Elektronik yanıt sistemi fizik eğitiminde yaygın kullanılan 

öğretim teknolojilerinden biridir. Genellikle öğretim esnasında sorular sormak ve öğrencilerin 

fizik derslerinde öğrenmelerine yönelik anlık dönüt almak için kullanılır. Aynı zamanda, 

öğrenciler işbirliği yaparak çalıştıklarında grup performansını değerlendirmek için kullanılabilir. 

Bu çalışmada, web-tabanlı elektronik yanıt sistemi ile öğrencilere dönüt sağlandığında 

öğrencilerin fizik problemlerini çözerken birbirleriyle nasıl işbirliği yaptığı tartışılmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Web-tabanlı elektronik yanıt sistemi, fizik problem çözümü, akran 

işbirliği 

Peer Collaboration in Physics Problem Solving Supported with a Web-Based 

Electronic Response System 

Abstract 

Integration of technology in education has several advantages for teachers and students. As 

well as it allows teachers to enrich instruction, it is important for students’ learning and 

motivation. The electronic response system is one of the instructional technologies widely 

used in physics education. It is mainly used to pose questions during teaching and get instant 

feedback about students’ learning in physics classes. It can be also used for the measurement 

of group performance when students collaborate. In this study, how students collaborate with 

each other on solving physics problems when feedback is provided by a web-based electronic 

response system is discussed. 

Keywords: Web-based electronic response system, physics problem solving, peer 

collaboration 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, özel eğitimde mobil teknolojilerin kullanımı ile ilgili varolan durumu 

betimlemek ve mobil teknolojilerin barındırdığı potansiyel üzerinden neler yapılabileceğine 

ilişkin öneriler getirmektir. Bunun için Web of Science veri tabanında eğitim alanında yapılmış 

“special education” ve “tablet veya mobile veya phone veya ipad veya ipod veya pda” anahtar 

kelimeleriyle yıl sınırlaması olmaksızın tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda ölçütlere uyan 

38 makale içerik analizi ile çözümlenmiştir.  

İçerik analizi sürecinde makalelerdeki çalışmanın amacı, hangi engel türleriyle çalışıldığı, 

yöntem ve sonuçlar çözümlenmiştir. Analiz sonucunda özel eğitim alanında mobil 

teknolojilerin kullanıldığı çalışmaların en çok ABD ve Türkiye’de olduğu belirlenmiş, bu ülkeleri 

İspanya, Fas, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya’nın izlediği belirlenmiştir. 

Amaçlarına göre çoğu çalışmada bir mobil uygulama geliştirildiği ya da mobil uygulamaların 

etkilerinin test edildiği görülmüştür. ABD’de yapılan çalışmalarda ya var olan bir uygulamanın 

ya da tablet üzerinden video uygulamalarının etkileri incelenirken, Türkiye’de dört çalışmanın 

üçünde yeni bir mobil uygulama geliştirildiği belirlenmiştir. Geliştirilen uygulamaların en fazla 

öğrenciye yönelik olduğu öğretmen, aile veya bakıcılara yönelik uygulamaların az olduğu 

ortaya çıkmıştır. Dokuz araştırmayla en fazla çalışmanın yapıldığı ABD’de üç çalışma dışındaki 

çalışmaların İOS işletim sistemi tabanlı teknolojiler kullanılarak yapıldığı, Türkiye’de ise bir 

çalışmada işletim sistemi belirtilmemiş, iki çalışmanın android işletim sistemlerine yönelik 

olduğu görülmüştür. Çalışılan engel türlerine bakıldığında en fazla otizm spektrum bozukluğu 

konusunda çalışıldığı (8), bunu zihinsel engelli, down sendromlu ve bunların dışında çeşitli 

engel türlerinin izlediği belirlenmiştir. Türkiye açısından üç çalışmanın zihinsel engelli, bir 

çalışmanın işitme engelliler ile yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmalarda kullanılan yöntemler 

incelendiğinde mobil uygulama geliştirme çalışmalarında tasarım tabanlı araştırma 

yönteminin, bunun dışındaki çalışmaların çoğunda deneysel yöntemin daha çok tercih edildiği 

görülmüştür. Özel eğitim alanında sık kullanılan tek denekli araştırma yönteminin mobil 

teknolojiler ve özel eğitimin bir arada çalışıldığı araştırmalarda sınırlı sayıda kullanıldığı 

belirlenmiştir. Araştırmalardaki bağımlı değişkenler analiz edildiğinde daha çok kavram 

öğretimi, iletişim becerileri gibi değişkenler ile çalışıldığı; dikkat, tutum, motivasyon gibi 

değişkenlerle yapılan çalışmaların çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

mobil teknolojilerin çoğunlukla olumlu etkileri olduğu ifade edilmiştir. 

Buradan hareket ederek mobil teknolojilerin olası yararları gözetildiğinde aşağıdaki öneriler 

ileri sürülebilir: Özel eğitimde öğrencilerin gelişimi için daha erken yaşları hedef alan mobil 

uygulamaların geliştirilmesine yönelik; özel eğitimde ve erken çocukluk özel eğitiminde mobil 

teknolojilerin sınıf içi etkileşimlerde kullanımına ve bu kullanımın yaygınlaştırılmasına yönelik; 

sadece öğrenciler değil öğrencinin eğitiminde yer alan tarafların da dikkate alındığı mobil 
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uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına gereksinim olduğu ifade 

edilebilir. Sonuç olarak mobil teknolojilerin barındırdığı potansiyelden, özel eğitime ihtiyaç 

duyan çocukların bağımsız yaşamaları için günlük becerilerini geliştirmek konusunda nasıl 

yararlanılabileceği üzerinde odaklanılması, bu süreçte yer alan tüm tarafları destekleyecek 

uygulamalar geliştirilmesi ve bu uygulamaların sonuçlarının test edilmesine yönelik 

araştırmalara gereksinim olduğu ileri sürülebilir. 

Anahtar sözcükler: Mobil teknolojiler, özel eğitim, erken çocukluk, betimsel tarama 
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Özet 

Günümüzde dijital yerli olarak nitelendirilen öğrencilerin teknolojiyle sıkı bir ilişki içerisinde 

olmaları geleneksel yöntemlere kayıtsız kalmalarına neden olabilmektedir. Geleneksel 

yöntemlerle yapılan eğitim her ne kadar öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen etkileşimini 

sağlamaya çalışsa da öğrenci-içerik etkileşimini sağlamada yetersiz kalabilmektedir. Bu 

nedenle etkileşimli e-kitapların, içerdikleri çoklu ortam özellikleri sayesinde öğrenci-içerik 

etkileşimini sağlamada faydalı olabilecekleri düşünülmektedir. E-kitapların, daha büyük 

kitlelere ulaşılmasına, eğitimin kalitesinin arttırılmasına, üretim maliyetinin düşürülmesine, 

öğrenme sürecinin hızlandırılmasına katkıda bulunduğu belirtilmektedir. Ancak e-kitapların 

eğitimde yerini alabilmeleri ve etkili bir şekilde kullanılabilmeleri öğretmen ve öğretmen 

adaylarının e-kitaplarla ilgili bilgi ve becerilerinden önemli derecede etkilenmektedir. Bu 

doğrultuda bu çalışmada öğretmen adaylarının etkileşimli e-kitap kabul ve kullanım niyetlerini 

incelemek amaçlanmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ursavaş, Şahin ve Mcilroy 

(2014) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek 191 öğretmen adayına uygulanmıştır. 

174 öğretmen adayının verisi üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda 

öğretmen adaylarının etkileşimli e-kitabın verimliliği ve performansı arttıracağını, kullanımının 

kolay olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca derslerde etkileşimli e-kitap kullanımının 

onları mutlu edeceğini, kitabı kullanabilecek yeterliklere sahip olduklarını, etkileşimli e-kitap 

kullanımını eğlenceli bulduklarını düşündükleri de anlaşılmıştır. Bu doğrultuda etkileşimli e-

kitap kullanımının kolay, öğretici ve eğlendirici olması nedeniyle derslerde rahatlıkla 

kullanılabileceği ifade edilebilir. 

Anahtar sözcükler: E-kitap, öğretmen adayı, teknoloji kabulü, davranışsal niyet 
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Özet 

Bu çalışmada, Kinect teknolojisi kullanılarak yabancı dil eğitimi için geliştirilen dijital oyunlar 

hakkında öğretmen adaylarının görüşleri incelenmiştir. Araştırmada, Eğitim Fakültesi birinci 

sınıflara YÖK tarafından zorunlu olarak verilen yabancı dil dersini alan öğrencilere yönelik 

öğrenme materyali olarak Kinect tabanlı dijital oyunlar geliştirilmiştir. Geliştirilmesi 

tamamlanan oyunlar hakkında görüşler almak için toplamda 30 yabancı dil öğretmen 

adayından oluşan bir örneklem (%43.3 İngilizce, %40 Arapça, %16.7 Fransızca bölümünden) 

oluşturulmuştur. Oyunların tanıtımı ve kullanımı uygulamalı olarak öğretmen adaylarına 

yapıldıktan sonra 3 adet odak grup görüşmesi yapılmıştır. Gerçekleştirilen odak grup 

görüşmesinin birisi İngilizce (4 kişi), biri Arapça (5 kişi), ve biri de Fransızca (5 kişi) dil grubu ile 

gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmeleri ile elde edilen verilerin analizi sonucunda çıkarılan 

temalar şöyle sıralanmıştır: Yabancı dil öğretimi, Yabancı dil öğretiminde teknoloji, Oyunların 

güçlü yönleri, Oyunların katkıları, Oyunlara yönelik eleştiriler, Oyunlara yönelik öneriler. 

Çalışma sonunda araştırma bulgularının da destekliği dil eğitiminde kullanılabilecek dijital 

oyunlar hakkında öneriler yapılacaktır. Bu çalışma, TÜBİTAK-SOBAG 115K489 nolu proje 

tarafından desteklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Eğitim teknolojileri, yabancı dil, dijital oyunlar, Kinect 
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Özet 

Son yıllarda PowerPoint sunu materyalleri öğretmenler tarafından çok fazla tercih edilmekte, 

fakat kullanılan sunumların etkililiği ve görsel tasarım ilkelerine uygunluğu üzerine çalışmaların 

sayısı oldukça az ve daha çok deneysel yöntemler kullanılarak farklı materyallerle 

karşılaştırmaları yapılmaktadır (PharmD ve PharmD, 2016; Mahmoudzadeh, 2014). Bu 

çalışmada ortaokul öğrencilerinin Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılan PowerPoint 

sunumlarını öğrenmeye katkısı, metinlerin kullanımı, görsel uyarıcıların niteliği, kullanılan 

animasyon efektlerin niteliği ve sayfa düzeni açısından değerlendirmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak Uz, Orhan ve 

Bilgiç (2011) tarafından geliştirilen ölçek, ortaokul öğrencilerine göre uyarlanmış ve 

uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için faktör analizi ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. 

Ayrıca, öğretmenlerin “materyal tasarımı” ile ilgili hizmet içi eğitimlere katılma durumları, 

mezun oldukları fakülte türü ve mesleki tecrübelerini öğrenmek amacıyla demografik anket 

geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan bir özel okulun 5, 6 ve 7. sınıf 

kademesindeki ortaokul öğrencileri ve sunu materyalini geliştiren öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları PowerPoint vb. sunu hazırlama programlardan 

yararlanarak sunu geliştiren ve kullanan ortaokul öğretmenlerinin daha etkili sunum 

materyalleri hazırlamaları açısından önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Anahtar sözcükler: PowerPoint sunuları, teknoloji entegrasyonu, materyal tasarımı 
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Özet 

Bu çalışmada  u-öğrenme ile ilgili alanyazında yapılan çalışmaların amaç, bağlam ve ortam 

konusunda derinlemesine analiz edilmesi ve u-öğrenmenin diğer öğrenmelerden farkının 

ortaya konulması amaçlanmıştır.  Bu amaçla Web of Science veri tabanında eğitim alanında 

“ubiquitous learning” anahtar kelimeleriyle 2003-2018 yılları tarama yapılmıştır. Tarama 

sonucunda 171 makaleye erişilmiştir. Bunlardan tam metnine erişilemeyen, kitap bölümü ve 

bildiri olduğu halde taramada çıkan çalışmalar analiz sürecine alınmamıştır. Tam metnine 

erişilen 100’den fazla makale amaç, ortam ve bağlam   açısından içerik analizi ile 

çözümlenmiştir. Bu çalışmada U-öğrenme, hem taşınabilir hem de gömülü olma özellikleri ile 

diğer öğrenme ortamlarından ayrılan; yüksek hareketlilik ile yaygın öğrenme ortamlarının 

bütünleştirilebildiği, öğrenenin mobil cihazıyla hareket ederken, sistemin ortamdaki gömülü 

bilgisayarlarla iletişim kurarak öğrenmesini dinamik olarak desteklediği bir öğrenme ortamı 

olarak (Ogata & Yano, 2004) kabul edilmiştir.  Analiz sonucuna göre çalışmaların amaçlarına 

göre çoğunlukla ortam geliştirmek ve bu ortamın etkilerini test etmek üzerinde olduğu; bağımlı 

değişken olarak öğrenme performansı, motivasyon ve memnuniyet değişkenleri ile ağırlıklı 

olarak çalışıldığı; ortam olarak iki tür ortam üzerinde çalışıldığı, birinin dijital öğrenme ortamı 

olarak araştırmacılarca tasarladığı; diğerinin ise zaten varolan bir çevreye teknolojilerin 

gömüldüğü ortamlar olduğu belirlenmiştir. Doğal çevrelere teknolojilerin gömüldüğü 

ortamların genellikle müze, botanik ile ilgili olduğu; dijital öğrenme ortamlarının ise daha çok 

yabancı dil öğrenimi ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.  Teknolojilerin geldiği noktada 

bireyselleşme ve uyarlanabilirliğin sağlanabilmesi  u-öğrenmeye geçiş gerekçesi olarak ileri 

sürülmüştür (Hwang, Tsai ve Yang, 2008).    Ancak taranan çalışmalar açısından konuya 

bakıldığında uyarlanabilirlik ve bireyselleşme konularındaki çalışmaların sınırlı olduğu dikkati 

çekmektedir. Nitekim, hazırlanan bu ortamların sensör, mobil, RFID etiketleri ile 

oluşturulmasının öğrenme performansını artırması ile ilgili bulgular yenilik etkisi nedeniyle 

şüpheyle karşılanmaktadır. Yapılan çalışmaların çoğunda okul dışında taşınabilir aygıtlarla 

belirli bir öğrenme konusu çalışılsa da bireyin içinde bulunduğu bağlamı dikkate alan 

çalışmalara yoğunlaşılması gerektiği ileri sürülebilir.  Çünkü özellikle u öğrenme ortamları için 

bağlam farkındalığı kritik unsur olarak öne çıkmaktadır.   

Anahtar sözcükler: Ubiquitous, u-öğrenme, çevreleyen öğrenme 

 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

A Content Analysis on Purpose, Context and Environment on U-Learning 

Studies 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze the studies on u-learning in terms of the purpose, 

context and environment and reveal the difference between the u-learning and the other 

learning types. For this purpose, we scanned the articles from 2003 to 2018 indexed in web of 

Science database using the keywords ‘ubiquitous learning’.  The query returned 171 articles. 

Book sections, conference papers and the articles that could not be reached in the full-text 

form were excluded from the analysis process. More than 100 articles accessed in full text 

were analyzed through content analysis in terms of purpose, medium and context. In this 

study, U-learning is classified a distinct form of learning that can be both portable and 

embedded; where high mobility can be integrated into non-formal learning environments, 

and learning is supported dynamically by communicating with embedded computers in the 

environment while moving with the mobile device (Ogata & Yano, 2004). According to the 

results, the aim of the studies mostly was to develop an environment and test the effects of 

that environment. We can see learning performance, motivation and satisfaction as 

dependent variables. Two environments were studied on learning environment; one was 

designed by researchers as a digital learning environment; and the others are where 

technologies are embedded in an already existing environment. The environments where 

technology was embedded in natural surroundings were usually related to museums and 

botany; whereas, digital learning environments were more related to foreign language 

learning. It has been argued that the individualization and adaptability at the point where the 

technologies come from is the reason for the transition to u-learning (Hwang, Tsai and Yang, 

2008). However, from the point of view of the analysis, it is worth noting that the studies on 

adaptability and individualization are limited. As a matter of fact, findings related to the 

enhancement of the learning performance of the learning environment with sensor, mobile, 

RFID tags are doubtful due to the novelty effect. Most of the studies focused on a particular 

learning problem and addressed it with mobile devices outside of the school settings. 

However, it is necessary to concentrate on the context where the individual function because 

context awareness stands out as a critical factor for u learning environments. 

Keywords: Ubiquitous, u-learning 
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Özet 

Özel eğitim, ortalama olarak belirlenmiş birey özelliklerinden farklılaşan özelliklere sahip 

öğrencilerin, bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla verilen eğitim 

hizmetlerin bütünü olarak ele alınmaktadır. Farklı sınıflandırmalarla karşılaşılsa da genel olarak 

özel eğitim gerektiren kategoriler şu şekilde verilebilir: Görme yetersizlikleri, işitme 

yetersizlikleri, bedenle ilgili yetersizlikler, duygu ve davranış bozuklukları, iletişim bozuklukları, 

ileri derecede ve çoklu yetersizlikler, zekâ geriliği, travmatik beyin hasarı, otizm spektrum 

bozukluğu, sağlıkla ilgili yetersizlikler ve özgül öğrenme güçlükleri. Bu kategoriler altında yer 

alan öğrenciler için uygun öğrenme ortamlarının düzenlenmesi ise hem önemli hem de zorlu 

çabalar gerektirmektedir. Zira özel eğitim, her bireyin özgün olduğu ve özelliklerine uygun 

eğitim alması gerektiği ilkesinden farklı olarak, tanılanmış bir engelin varlığı koşulunda ve bu 

engele rağmen etkili olacak eğitimsel düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Üstelik bu 

düzenlemelerin genellenebilirlik niteliği de oldukça düşüktür. Dolayısıyla, söz konusu 

düzenlemenin nasıl yapılacağı, karşılaşılması muhtemel sorunlar, teknolojiden yararlanma 

yolları vb. birçok konu çok sayıda araştırma ve uygulama yapmayı gerektirmektedir. Kuşkusuz, 

alanda yapılan çalışmaları, tasarım, uygulama ve sonuçları açısından dikkatle incelemeyi de…  

Buradan hareketle bu çalışmada, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin öğrenme 

süreçlerinde öğretim teknolojilerini kullanan Türkiye adresli çalışmaların analiz edilmiştir. 

Böylece yapılacak yeni çalışmalara ve eğitim uygulamalarına rehberlik edebilecek ilkeleri, 

tartışmaya açmak üzere, öne çıkarmak amaçlanmıştır.   Çalışmanın amacı doğrultusunda 

belirlenen ölçütlerle bir doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Web of Science ve Science Direct 

veritabanlarından Türkiye adresli çalışmalar ve ULAKBİM veritabanındaki ilgili çalışmalar 

incelemeye alınmıştır. Toplam 73 makaleye ulaşılmıştır. Çalışmalarda ele alınan özel eğitim 

kategorisi, araştırmacıların çalışma alanları, kullanılan öğretim teknolojisi, ele alınan öğretim 

stratejileri, üzerinde durdukları değişkenler, bulgu ve önerileri ve araştırma sürecine ilişkin 

diğer veriler raporlanmıştır. Çalışmalardan elde edilen bulgular ışığında, en fazla çalışılan engel 

kategorisinin otizm spektrum bozukluğu, zihinsel yetersizlik, işitme ve görme yetersizliği 

olduğu görülmüştür. Kullanılan öğretim teknolojileri incelendiğinde en çok mobil 

uygulamaların kullanıldığı, mobil uygulamaların ardından ise video, uzaktan eğitim 

materyalleri ve hareket tabanlı teknolojilerinin ele alındığı belirlenmiştir. Çalışmalar 

araştırmacıları açısından incelendiğinde ise eğitim, özel eğitim, öğretim teknolojileri, 

mühendislik vb. alanlardan oldukları ve disiplinler arası çalışmaların sayısının arttığı 

saptanmıştır. Çalışmaların bulguları ise öğretim teknolojilerinin, farklı engel grubundaki 

bireylerin öğrenme süreçlerine olumlu yönde etki oluşturduğu üzerinedir. Çalışma 
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kapsamında, az çalışılan engel grupları ve öğretim teknolojileri de tartışılmıştır. İncelemelere 

dayalı olarak özel eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Özel eğitim, öğretim teknolojileri, öğretim tasarımı 

Suggestions on the Use of Instructional Technologies in Special Education: 

Addressing the Research Papers over Turkey 

Abstract 

Special education is dealt with as a whole of educational services that are provided for the 

purpose of ensuring that students with characteristics that differ from the average specified 

characteristics of individuals maintain their lives independently. Categories that require 

special education in general, although different classifications are encountered, can be given 

as follows: autism, blindness, deafness, emotional disturbance, hearing impairment, 

intellectual disability, multiple disabilities, orthopedic impairment, other health impaired, 

specific learning disability, speech or language impairment, traumatic brain injury and visual 

impairment. Regulation or creation of appropriate learning environments for students in 

these categories requires both significant and challenging efforts. Because special education 

requires educational arrangements that are effective in the presence of a diagnosed disability 

and in spite of this obstacle, unlike the principle that each individual should be unique and 

receive appropriate education. Moreover, the generalizability of these regulations is also very 

low. Hence, how to make such regulation, possible problems to be encountered, ways to 

benefit from technology, and so on. many issues require extensive research and 

implementation. Undoubtedly, the work carried out in the field, in terms of design, 

implementation and consequences. Thus, in this study, individuals who need special 

education uses technology in teaching learning process was analyzed studies addressing 

Turkey. So, it is aimed to bring forward the principles that can guide new work and educational 

practices to be opened for discussion. A document analysis has been carried out with the 

criteria determined in line with the aim of this study.  Web of Science, Science Direct and 

ULAKBIM databases were searched. A total of 73 articles have been reached. The special 

education categories covered in the studies, the researchers' fields of study, the teaching 

technology used, the instructional strategies studied, the variables they have emphasized, 

findings and recommendations, and other data related to the research process are reported. 

In the findings obtained from studies, it was seen that the most studied obstacle category was 

autism spectrum disorder, mental impairment, hearing and visual impairment. When the 

teaching technologies used are examined, it is determined that the most mobile applications 

are used, followed by mobile applications, video, distance learning materials and motion-

based technologies. When studies are examined in terms of researchers, education, special 

education, teaching technologies, engineering etc. they are from the fields and the number of 

interdisciplinary studies is increased. Findings of the studies indicate that the teaching 

technologies have an positively effect on the learning process of these individuals. Within the 

scope of the study, less studied groups of obstacles and instructional technologies were also 

discussed. Based on the reviews, proposals on the use of technology in special education have 

been developed. 

Keywords: special education, instructional technologies, instructional design 
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Özet 

Bilgi edinmenin en eski ve temel yöntemlerinden olan okuma, günümüzde bir eğitim etkinliği 

olarak değerini ve önemini korumaktadır. Okuma ve okuduğunu anlama yetisi eğitim kalitesi 

göstergelerinden birisi olarak uluslararası kuruluşlarca düzenli olarak değerlendirilmektedir. 

Bu değerlendirmelerde (OECD ve PISA raporları) Türkiye eğitimin kalitesi bağlamında, katılımcı 

ülkelerin ortalama değerlerinin altında kalmıştır. Okuma etkinliğinin niceliğinin yanında niteliği 

de önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Diğer bir deyişle, bireyin çok fazla okuması 

yeterli olmamakta, okuduğunu anlayan bireylerin yetiştirilmesi de önem arz etmektedir. 

Okuma düzeyine ve ilgi alanına uygun kitapları seçmek, kitap okuma sürecinin niteliğini 

arttıran etmenlerin başında gelmektedir. Örneğin bireylerin kendi okuma düzeylerinin altında 

ya da çok üstünde gerçekleştirdikleri okumalarda anlama ve motivasyon bağlamında sorunlar 

yaşadıkları görülmektedir. Kişilerin kendi okuma düzeyinin altında yaptığı okumalarda 

motivasyon kaybı yaşayabildiği; okuma düzeyinin üstünde yaptığı okumalarda ise metni 

anlayamama nedeniyle sıkılma/ metni yarıda bırakma gibi davranış sergilediği 

gözlemlenmektedir. Bu çerçevede araştırmaya konu olan “Kitap Okumanın Çevrimiçi Takip ve 

Değerlendirme Sistemi” (KİTaS), öğrencilerin kitap okuma süreçlerinin bütün paydaşlarca 

(öğrenci, öğretmen ve veli) takip edilebilmesine olanak veren çevrimiçi eğitim destek 

sistemidir. KİTaS; tavsiye, değerlendirme ve takip olmak üzere üç ana bileşenden 

oluşmaktadır. Tavsiye bileşeni öğrencilerin ilgisine ve eğitim düzeyine uygun kitapları tavsiye 

etmektedir. Bu çalışmada KİTaS tavsiye bileşeninin çalışma prensibi ve dayandığı kuramsal 

temeller açıklanmaktadır. Betimsel olarak desenlenen çalışmada KİTaS tavsiye bileşeninin 

temelini oluşturan “Yakınsak Gelişimi Alanı” (YGA) ve “Destekleme (Scaffolding)” kuramları ile 

bağlantısı ve uygulanması süreci anlatılmaktadır. Bununla birlikte araştırmada, öğrenen 

okuma düzeyi, kitap zorluk düzeyi belirleme süreci yöntemleri de açıklanmaktadır. KİTaS, 

okuma etkinliklerinin takip edilebilir ve değerlendirilebilir bir sürece dönüştürülmesi 

bağlamında etkili bir sistem olarak değerlendirilmektedir. KİTaS tavsiye bileşeni ise etkili 

okuma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi açısından yardımcı niteliktedir. Bu çalışma ile uygun 

kitabın uygun okuyucu ile buluşturulmasını hedefleyen sistem kuramsal dayanaklar 

çerçevesinde açıklanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Kitap tavsiyesi, yakınsak gelişim alanı, kitap okuma düzeyi 

                                                           
10 Bu çalışma, 114K977 nolu TÜBİTAK projesi ürünüdür. 
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Theoretical Background of the Recommendation System in Online Monitoring 

the Book Reading Process: Recommendation Component of the KİTaS 

Abstract 

Reading, one of the earliest and basic methods of acquiring knowledge, maintains its value 

and importance as an educational activity today. Reading and comprehension skills as one of 

the indicators of quality of education are evaluated regularly by international organizations. 

In the context of educational quality, these evaluation reports (PISA and OECD reports) 

indicate that Turkey’s score was lower than average score of participating countries. In 

addition to the amount of reading activity, quality should also be considered as an important 

factor. In other words, it is not enough that an individual reads too many books, but also the 

individual should understand what s/he reads. Choosing books that are appropriate to reading 

level and interest is a crucial factor that increases the quality of book reading process. For 

example, it is seen that individuals have problems in reading comprehension and motivation 

if they read books that are below or above their reading level. It is known that people may 

experience loss of motivation when reading below their reading level and also get bored/ stop 

reading because of incomprehension of high level text reading. The "Online Monitoring and 

Evaluation System for Reading Book Activities" (KİTaS), which is the subject of research in this 

framework, is an online education support system that enables all stakeholders  (students, 

teachers and parents) to monitor student’s book reading process. KİTaS has 3 major 

components such as recommendation, evaluation and monitoring. The recommendation 

component recommends books that are relevant to the interest and educational level of the 

students. In this study, the working principle and the theoretical basis on which the KİTaS 

recommendation component is based are explained. In this study designed as a descriptive 

study, "Zone of Proximal Development" (ZPD) and “Scaffolding” theories which are the basis 

of the KİTaS recommendation component and implementation process of these theories are 

described. Furthermore, methods of identifying learner’s reading level and book difficulty 

level are explained. KİTaS is regarded as an effective system in the context of transforming 

reading activities into a monitorable and evaluable process. The KİTaS recommendation 

component is helpful in terms of enabling effective reading processes. This study describes 

the theoretical bases of how the system aims at bringing the appropriate book to the 

appropriate reader.     

Keywords: Book recommendation, zone of proximal development, book reading level 
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Pilot Study For The Development Of A Scale Assessing Pre-Service Teachers’ 

Attitudes Towards Technology Use In Early Childhood 
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Abstract 

In this study, the aim was to report a pilot study conducted for the development and validation 

of attitude scale towards technology use in early childhood education. Technology Use in Early 

Childhood Education Attitude Scale (TUECEAS) was constructed by following scale 

development guidelines provided by DeVellis (2012). After a detailed literature review, an 

item pool of 34 items was generated related to technology use in early childhood education. 

This pool was reviewed by experts in the field of early childhood education and measurement 

and evaluation. Twenty-one items were selected for the first version of TUECEAS. All items 

were on a five-point Likert scale (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree). Participants of the 

pilot study were 103 preservice early childhood teachers. Explanatory Factor Analysis (EFA) 

was conducted using SPSS. After deleting four items due to cross-loading, four factors 

appeared in EFA explaining 67.87% of the variance. Considering the content of the items in 

each factor, they were named as benefits to teacher’s task, benefits to intellectual 

development of preschoolers, benefits to physical development of preschoolers, and personal 

enjoyment. The reliability coefficients were ranging from .75 to .91. Further data collection is 

needed to perform confirmatory factor analysis to finalize the scale development process. 

Moreover, future validation studies should also explore the relationship between factors of 

TUECEAS and other variables. 

Keywords: Attitude scale, technology use, early childhood education, preservice teachers 
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Öğretmen Adaylarının Robotik Öğrenim Sürecine Yönelik Deneyimleri 

Sevda KÜÇÜK 
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burak@istanbul.edu.tr, İstanbul Üniversitesi 

Özet 

Eğitimde robotik uygulamalarının kullanılması aktif bir öğrenme ortamı oluşturarak 

öğrencilerin Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik (FeTeMM) alanlarındaki becerilerini 

geliştirmelerini sağladığından özellikle son yıllarda tüm dünyada hızla eğitim ortamlarında 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de okullar çeşitli eğitsel robotik kitlerinden edinerek 

Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında veya kulüp etkinlikleri şeklinde eğitsel robotik 

uygulamalarına yer vermeye başlamışlardır. Etkili ve verimli bir robotik öğrenme sürecinin 

oluşturulmasında değişimin öncüsü konumundaki öğretmenlere önemli roller düşmektedir. 

Bu doğrultuda alanyazında öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yönelik robotik eğitimleri 

düzenlendiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının robotik öğrenim 

sürecine yönelik deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden 

durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini seçmeli olarak sunulan Eğitimde 

Robotik Uygulamalar dersini alan eğitim fakültesi öğrencisi 9 Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), 2 Özel Yetenekliler Eğitimi, 2 Sınıf Eğitimi ve 2 Fen Bilgisi Eğitimi 

bölümlerinden olmak üzere 15 öğretmen adayı (9 kadın, 6 erkek) oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmış olup, elde edilen veriler içerik analizi yöntemi 

ile analiz edilmiştir. Çalışmada ders süreci, profesyonel gelişim ve çocuklara öğretim olmak 

üzere üç tema elde edilmiştir. Ders süreci temasının altında öğrenme süreci, proje geliştirme 

süreci, karşılaşılan zorluklar ve problem çözme yöntemleri kategorileri yer almıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre öğrenme sürecinin odaklanma gerektirdiği, içerikten kaynaklı bilişsel yük 

oluşabildiği ancak başlangıçta yaşanılan zorluklara rağmen deneyimle sürecin kolaylaştığı 

ortaya çıkmıştır. Katılımcılar robotik etkinliklerini gerçekleştirirken kendilerini akışa 

kaptırdıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcılar robotik programlama öğretiminin 

programlamaya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini ve programlama becerilerini 

geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar çocuklara robotik öğretimine yönelik çeşitli 

önerilerde bulunmuşlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ilkokuldan üniversiteye robotik 

öğretimlerinin tasarlanmasında yol gösterici olabilir. 

Anahtar sözcükler: Robotik eğitimi, öğretici deneyimleri, robotik programlama 
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Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmeye Bakış Açıları İle 

Problemleri Sınıflandırmaları Arasındaki İlişki 
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 seyhan.eryilmaz@erdogan.edu.tr, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
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Özet 

Problem çözmede başarılı ve başarısız olanlar literatürde uzman ve acemi olarak 

tanımlanmakta, acemi ve uzman problem çözücüleri birbirinden ayıran temel özellikler 

açıklanmaktadır. Problemleri sınıflandırma ve problem çözme sürecine bakış açısı bu özellikler 

arasındadır. Bu nitelikler literatürde belirtilmesine rağmen, araştırmalara yeterince konu 

olmamıştır. Bu araştırmada bir devlet üniversitesindeki fen bilgisi öğretmenliği son sınıf 

öğrencilerinin (41) fizik problemi çözme yaklaşımlarının problemleri sınıflandırmalarına 

etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle farklı sitelerden, 

kitaplardan faydalanılarak hareket türleri ile ilgili (sabit hızlı hareket, düzgün hızlanan hareket, 

düzgün yavaşlayan hareket, serbest düşme hareketi, aşağıdan yukarıya atış hareketi, 

yukarıdan aşağıya atış hareketi, yatay atış hareketi ve eğik atış hareketi) problem havuzu 

oluşturulmuştur. Bu havuzdan problem köklerinin sadece metinden oluşması, grafik içermesi, 

görsel içermesi ve günlük hayat bağlamı içermesi gibi özellikler; çözüm sürecinin grafik çizme, 

grafik yorumlama, formül kullanarak işlem yapma, yorum yapma gerektirmesi gibi özellikler 

dikkate alınarak 30 problem seçilmiştir. İki uzmandan problemlerin anlaşılırlığı ve doğruluğu 

hakkında görüş alınmıştır. Genel fizik dersini o dönem alan bilgisayar ve öğretim teknolojileri 

öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrenciler (26) ile pilot çalışma yapılmıştır. 

Problemlerin olduğu bir doküman ile problemlerin nasıl sınıflandırıldığının açıklanmasını, fizik 

problemi çözmeye ilişkin metafor oluşturulmasını isteyen bir anket aracılığı ile veriler 

toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Katılımcıların problemleri 

içerdiği konuya, zorluk seviyesine, çözüm sürecine, görünüme göre sınıflandırdıkları 

belirlenmiştir. Bazı katılımcılar ise aynı anda bu özelliklerden birden fazlasını kullanarak 

sınıflandırma yapmışlardır. Sınıflandırmayı fizik probleminin konusuna göre yapanların (21) 

fizik problemi çözmeye genellikle zor (8), hayatı anlama (4), yeni bir şeyler öğrenme (2) ve 

ilişkili adımlar kurma (2) şeklinde yaklaştıkları; sınıflandırmayı problemlerin zorluk seviyesine 

göre yapanların (15) fizik problemi çözmeye zor (6), ilişkili adımlar kurma (5), dikkat gerektirme 

(2) ve bilgi gerektirme(2) şeklinde yaklaştıkları; sınıflandırmayı problemi çözüm sürecine göre 

yapanların (6) fizik problemi çözmeye zor (2), zor ve zevkli (2), mantık gerektirme (1), farklı 

yolları deneme gibi farklı şekillerde yaklaştıkları; görünüm olarak sınıflandıran bir katılımcının 

ise fizik problemi çözmeye hayatı anlama şeklinde yaklaştığı belirlenmiştir. Bu bulgulardan 

hareketle katılımcıların fizik problemlerini sınıflandırmaları ve fizik problemi çözmeye 

yaklaşımları arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Katılımcıların çoğunun konuya 

göre sınıflandırma yapmaları, onların problem çözmeye uzman şeklinde yaklaştıklarını 

göstermektedir. Problem çözmeyi zor olarak görmeleri ise bu konuda çok başarılı olmadıklarını 

göstermektedir. Bu durumda problemleri sınıflandırma şekillerinin, problem çözmedeki 
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başarıyı yordamadığı söylenebilir. Sonraki çalışmalarda farklı fizik konuları ile ilgili problemlerin 

sınıflandırılma şekli ve konu/alan bilgisi arasındaki ilişki araştırılabilir. 

Anahtar sözcükler: Fizik, fizik problemi, sınıflandırma, bakış açısı 
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Seyhan Eryılmaz TOKSOY 

 seyhan.eryilmaz@erdogan.edu.tr, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Ali Rıza AKDENİZ 
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Özet 

Fizik problemi çözmek çoğu öğrenci için zor olarak algılanmaktadır. Acaba öğrencilerin fizik 

problemi çözmeye başladığı kademede öğretmenlik yapacak olan fen bilgisi öğretmen adayları 

bu kavrama nasıl yaklaşmaktadır? Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik problemi 

çözmeye ilişkin yaklaşımlarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde fen bilgisi öğretmenliği programında 

farklı sınıflarda öğrenim görmekte olan 139 öğrenci oluşturmaktadır. Olgu bilim deseninde 

yürütülen araştırmada, veriler bir anket aracılığı ile toplanmış ve NVivo 11 programından 

faydalanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda oluşturulan metaforlar fizik 

problemi çözmenin doğası, fizik problemi çözmek için gerekenler ve fizik problemi çözmenin 

katkıları temalarında toplanmıştır. En fazla metaforun fizik problemi çözmenin yapısıyla ilgili 

olan doğa temasında yer aldığı, bu tema altında ise fizik problemi çözmenin zorluğunu belirten 

metaforların en fazla yer kapladığı görülmüştür. Fizik problemi çözmek için gerekenler ile ilgili 

temada toplanan metaforlar bilgi ve adımlar olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. 

Katılımcıların bilgiden daha çok problem çözme sürecinde yapılan adımlar/ işlemlerle ilgili 

metafor oluşturduğu tespit edilmiştir. Bilgileri birleştirme ve ilişkili adımlar oluşturma, gereken 

adımlar/işlemler kategorisinde en sık yer alan metaforlardandır. Fizik problemi çözmenin 

katkıları isimli tema altında ise sırayla hayatı anlama, mutlu olma ve yeni bilgiler edinme 

kodlarına ilişkin metaforlar oluşturulmuştur. Bu bulgulardan, fen bilgisi öğretmen adaylarının 

fizik problemi çözmeye zor şeklinde yaklaştıkları, bu nedenle dikkat ve çaba gerektiren bir 

süreç olduğunu düşündükleri söylenebilir. Fizik problemi çözmenin bir katkısı olarak mutlu 

olmayı ifade eden metaforların oluşturulması da, zor bir işi başarmanın mutluluğu şeklinde 

açıklanabilir. Ulaşılan bir diğer sonuç, katılımcılara göre fizik problemi çözmenin bilgiye sahip 

olmaktan daha çok bilgileri ilişkili bir şekilde birleştirmeye bağlı olduğudur. Bu durum fen bilgisi 

öğretmen adaylarının fizik problemi çözerken stratejik bilgilerinin eksikliğinden dolayı güçlük 

çektiklerini göstermektedir. Katılımcıların fizik problemi çözmenin günlük hayatı anlamayı 

sağladığını ifade etmeleri ise, fiziği günlük hayatla ilişkilendirebildiklerinin göstergesidir. Fen 

bilgisi öğretmen adaylarının fizik problemi çözmeye zor şeklinde yaklaşmalarının önlenmesi 

için, fizik problemi çözmenin öğretimine ilişkin bir dersin fen bilgilisi öğretmenliği programına 

eklenmesi önerilebilir. Bu ders kapsamında eğlenceli yöntemlerle farklı tür fizik problemleri ve 

farklı fizik problemi çözme stratejilerinin öğretimine, fizik problemi çözmeyi nasıl 

öğreteceklerine ilişkin uygulamalar yapmalarına fırsat tanınabilir. 

Anahtar sözcükler: Fizik, problem çözme, metafor 
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Özet 

Bu çalışmada, Koppitz (1977) tarafından hazırlanan, Karakaş ve arkadaşları (1995) tarafından 

geliştirilen Görsel İşitsel Sayı Dizileri (GİSDB) testi web tabanlı bir uygulama haline getirilmiş ve 

sayısal ve sözel alanlarda öğrenim gören öğrencilerin üzerinde uygulanarak, öğrencilerdeki 

sayısal bellek uzamına öğrenim görülen alanın etkisini belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın 

örneklemini Birecik MYO Bilgisayar programcılığı bölümü 2.sınıf öğrencileri (32 öğrenci) ve 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2.sınıf öğrencileri (32 öğrenci) oluşturmaktadır. Yöntem 

olarak, yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sayısal alanda öğrenim gören 

öğrencilerin, sözel alanda öğrenim gören öğrencilere göre GİSD puanlarının daha yüksek 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Görsel işitsel sayı dizisi, bellek uzamı, sözel ve sayısal alan 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik 

Çalışması: Dikkatli Dinle! (Listen Carefully!) 
Devkan KALECİ 

devkankaleci@gmail.com, İnönü Üniversitesi 

Ayşegül YILMAZ 

aysegul.yilmaz12@hotmail.com, İnönü Üniversitesi 

Hıncal Gökhan Bakır 

mkarsen@harran.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin İngilizce dinleme becerilerini geliştirmeyi 

hedefleyen ve öğrencilerin aktif şekilde katılabilecekleri bir etkinlik oluşturmaktır. Ayrıca, 

ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersine olan ilgilerininin arttırılması ve öğretim programında 

etkin olarak geliştirilemeyen dinleme becerilerinin geliştirilmesi ve bu şekilde diğer becerilere 

de destek sağlanması hedeflenmiştir. Güncel İngilizce şarkıları dinleyen öğrencilerin, şarkı 

içerisinde duydukları kelimelere ait kartları toplaması şeklinde oynanan oyunda, en çok kartın 

toplanması hedeflenerek rekabet ortamı oluşturulmuştur. Çalışmanın örneklemi Malatya’nın 

Darende ilçesindeki bir ortaokuldan tesadüfi olarak seçilen 15 öğrenciden oluşmaktadır. Nicel 

araştırma yöntemi kullanılan çalışmada öğrenciler üzerinde memnuniyet ve kullanılabilirlik 

anketi kullanılarak veri toplanılmıştır. Toplanan veriler ışığında etkinliğin, öğrencilerin dinleme 

becerilerinde gelişim sağladığı ve eğlenerek etkinliğe katıldıkları görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: İngilizce etkinlik, dinleme becerileri 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Bilgisayar Biliminde Soyutlama Öğretiminin Önemi 

Arif ALTUN 

altunar@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi 

Fulya TORUN 

fulya.torun@adu.edu.tr, Adnan Menderes Üniversitesi 

Özet 

Bireyler karmaşık durumlarla başa çıkma, problem çözme, ayrıntıları düzenleme ve birçok 

düşünme becerilerini işe koştukları durumlarda soyutlamalar gerçekleştirirler. Gerçek 

yaşamda bu becerilere sıklıkla başvurulma ihtiyacı duyulduğu gibi bilgisayar biliminde de 

soyutlamanın önemli bir yeri vardır. Öyle ki soyutlama bilgisayar biliminin temel ilkelerinden 

biri olarak görülmektedir. Tıpkı kompütasyonel düşünmenin önemli bileşenlerinden birinin 

soyutlama olması gibi bilgisayar biliminde de karşılaşılan birçok karma görevle başa çıkabilmek 

için soyutlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bilgisayar bilimi çatısı altında yer alan 

algoritma, programlama vb. gibi dersler için soyutlama öğretimine yönelik araştırmalar 

yapıldığı gibi, soyutlamanın işe koşulduğu çeşitli konuların öğretimleri de bu kapsamda 

araştırılmaktadır. Araştırma kapsamında bilgisayar bilimi öğretimi için gerçekleştirilen 

soyutlama öğretimlerine yönelik alanyazının incelenmesi, ulusal ve uluslararası öğretim 

programlarındaki yerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bütüncül tek durum desenindeki bu 

araştırmada çeşitli kriterlere göre alanyazın taraması ve doküman incelemesi 

gerçekleştirilmiştir. Buna göre uluslararası boyutta çeşitli bilgisayar bilimi öğretim 

programlarında yer bulan soyutlama öğretiminin, ulusal Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ile 

Bilgisayar Bilimi öğretim programları içinde yer alma durumlarına yönelik yapılan incelemede 

herhangi bir kazanımın var olup olmadığı anlaşılamamıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 

araştırmaların sonuçlarına ve çeşitli uluslararası öğretim programlarında soyutlamanın yer 

aldığı biçimlere göre ulusal öğretim programı için öneriler getirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Soyutlama, soyutlama öğretimi, bilgisayar bilimi, öğretim programları  

The Importance of Abstraction Teaching in Computer Science 

Abstract 

Individuals use abstractions for handling complex situations, solving problems, organizing 

details and having process being worked with thinking abilities. There is a need for applying 

this abilities in the real life, and also, abstraction has an important place in computer science. 

Such that, abstraction is seen as one of the fundamental principles of computer science. Just 

as being one of the important component of computational thinking, abstraction is a need for 

computer science to cope with encountered complex tasks. In this manner, as well as various 

subjects which are under computer science discipline such as algorithm, programming, etc. 

are studied for teaching of abstraction; a variety of other subjects for teaching of abstraction 

being studied. Within the scope of this research, it is aimed to review the literature on 

teaching of abstraction for computer science education and to emphasize the spot in national 

and international curriculum. This study was conducted with a holistic single case design. Also, 
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literature and document review were performed according to various criteria. According to 

this, it can not be determined whether there is any outcome in the name of teaching of in 

national Computer Science curriculum and Informatics Technologies and Software curriculum. 

Suggestions have been made for the national curriculum according to the results of the 

previous research carried out in this context and teaching forms of abstraction being 

presented in various international curriculum. 

Keywords: Abstraction, teaching of abstraction, computer science, curriculum 
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Ders Kazanımlarına Robotik Çalışmaları İle Destek Olunması 

Nil GÖKALP 

nil.gokalp@bahcesehir.k12.tr, Bahçeşehir Koleji Bursa Modern 

Özet 

Hızla değişen teknoloji ile beraber eğitim anlayışı da değişiyor ve öğrenci merkezli, dinamik, 

yaratıcı ve araştırmaya yönelik sistemler gündeme gelmeye başlamıştır. Teknolojinin içine 

doğan dijital yerlilerimiz için 21. Yüzyıl becerilerini kazanabilecekleri; gözlem, sonuç çıkarma, 

öngörme ve eleştirel düşünebilecekleri yöntemler tercih edilmeye başlanmıştır.  

Bu çalışmada, teknolojinin içine doğan çocuklarımızın gözlem, sonuç çıkarma, öngörme ve 

eleştirel düşünme yollarıyla oluşan temel bilimsel metodu benimsemeleri ve sahip olunması 

beklenen 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılmasıyla birlikte ilkokul düzeyinde seçilen temel ders 

kazanımlarını robotik çalışmalarıyla birleştirilerek planlama yapılmıştır. 

Bu doğrultuda sınıf öğretmenleri ile beraber temel ders kazanımları seçilip, robotik 

modülleriyle ders planı yapılmıştır. Yapılan ders programı 1, 2, 3. ve 4. Sınıf düzeyinde 

uygulanmıştır. Uygulama yapılırken LEGO® Education WeDo™ 2.0 Temel Seti kullanılmıştır. 

1.Sınıf düzeyinde “Kişisel bakımını yapar.” (Diş Fırçalama Etkinliği) 

2.Sınıf düzeyinde “Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.” (Saat Etkinliği) 

3.Sınıf düzeyinde “İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.” (Balonlu 

araç etkinliği) 

4.Sınıf düzeyinde “Maddelerin kütlelerini karşılaştırır” (Terazi Etkinliği) 

Öğrencilere ders kazanımı ile ilgili bir hikaye verilmiş ve bu hikayedeki sorunu çözmek için 

robotik düzenekler kurulması istenmiştir. Uygulamayı öğrenciler 2 kişilik gruplar halinde 

yapmışlardır. 

Süreç boyunca her sınıf düzeyinden 1 öğretmen ile çalışılmıştır. 1. Sınıf düzeyinde 60, 2. Sınıf 

düzeyinde 80, 3. Sınıf düzeyinde 65 ve 4. Sınıf düzeyinde 80 öğrenci ile çalışılmıştır.  

Süreç sonunda sınıf öğretmenlerinin ve robotik öğretmenlerinin gözlemlerinin sonucunda, 

temel ders kazanımlarına başarılı bir şekilde destek olunduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi, kodlama, robotik, lego education, 

mühendislik, 21. yüzyıl becerileri, ilkokul kazanımları 

Robotic Studies Do Support Basic Courses 

Abstract 

Along with rapidly changing technology, the concept of education has changed and student-

centered, dynamic, creative and research-oriented systems have begun to come to the fore. 

For our digital inhabitants born into technology, they will be able to win 21st Century skills; 
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observations, conclusions, predictions, and methods that they can think critically have started 

to be preferred. 

In this study, the basic scientific method of observing, deducing, foreseeing, and critical 

thinking of our children born into the technology is adopted and planned and the basic course 

achievements selected at the elementary school level are combined with the robotics studies 

together with the 21st century skills expected to be possessed. 

In this direction, basic course achievements were selected with class teachers and lesson plans 

were made with robotics modules. The curriculum was implemented at Level 1, 2, 3 and 4. 

When implemented, the LEGO® Education WeDo ™ 2.0 Basic Set is used. 

1st grade level, "Performs personal care" (Tooth Brushing Activity) 

2nd grade level, "Full and half hour, set the hour to full and half hour" (Hour Activity) 

3rd grade level "pushing and pulling is a force." (Balloon vehicle activity) 

4th grade level "Measures the mass of the material" (Libra Activity) 

A story was given to the pupils about the course acquisition and the robotic devices were set 

up to solve the problem in this story. The students were practiced in groups of 2 people. 

Throughout the process, one teacher from each grade level worked. 60 at the first grade level, 

80 at the second grade level, 65 at the third grade level and 80 at the fourth grade level. 

At the end of the process, it was seen that the observations of the class teachers and robotic 

teachers successfully supported the basic course achievements. 

Keywords: Mathematics, science, life science, coding, robotics, lego education, engineering, 

21st century skills, primary school achievements 
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Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Dönemde Aldıkları Teknoloji Destekli 

Eğitimin İncelenmesi: Bir Anlatı Çalışması 

Süleyman Eren YÜRÜK 

seyuruk@firat.edu.tr, Fırat Üniversitesi 

Rabia Meryem YILMAZ 

rkufrevi@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı farklı bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının, hizmet öncesi 

eğitim süreçlerindeki teknoloji entegrasyonuna yönelik yaşantılarını incelemektir. Çalışma 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi BÖTE, Fen Bilgisi, İngilizce, Okul Öncesi, 

PDR ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 7 kız 4 erkek öğrenci ile 

yürütülmüştür. Tondeur (2016) tarafından geliştirilen "Hizmet Öncesi Eğitimde Teknoloji 

Kullanım Algısı” ölçeği merkezinde, katılımcılara rol model teknoloji kullanımı, işbirliği, gerçek 

deneyim, tartışma, geribildirim ve öğretim tasarımı yaşantılarına dair altı temel soru 

yöneltilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden anlatı araştırmasının kullanıldığı çalışmada, 

veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre BÖTE haricindeki bölümlerin altı boyutta da 

birbirine yakın ve beklenenin oldukça altında teknoloji kullanımına sahip oldukları çıkarımına 

varılmıştır. Teknoloji kullanımı süreç olarak değil araç niteliğinde düşünülmüş, bu durumu 

şekillenmesinde üniversite ve staj kurumlarında sahip olunan altyapıların büyük pay sahibi 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Hizmet öncesi eğitim, teknoloji entegrasyonu   

Examination of Technology Assisted Education of Teacher Candidates in Pre-

Service Period: A Narrative Study 

Abstract 

The aim of this study is to examine technology integration experiences of the teacher 

candidates who are studying in different departments. Study was carried out in Atatürk 

University Kazım Karabekir Education Faculty with 7 female and 4 male students from 

Computer Education and Instructional Technology (CEIT), Science Education, English 

Education, Early Childhood Education, Psychological Counseling and Guidance and Turkish 

Language Teaching departments. In the center of the "Perception of Technology Use in Pre-

service Education" scale developed by Tondeur (2016), six key questions were asked to the 

participants about role model technology use, cooperation, authentic experiences, reflection, 

feedback and instructional design experience. In the study narrative research design within 

the qualitative research approach was used. According to the results obtained from the 

findings, it is deduced that the departments except the CEIT are close to each other in all the 

six dimensions and considerably below the expectation. As a result, the use of technology in 

preservice teacher training period is considered as a tool rather than a process. It has been 
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seen that the infrastructures owned in the universities and internships have a big impact on 

this result. 

Keywords: Pre-service teacher education, technology integration 
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Video Kanalı Temelli İçerik Üretimi ve Yabancı Dil Eğitimi 
Süleyman Eren YÜRÜK 

seyuruk@firat.edu.tr, Fırat Üniversitesi 

Rabia Meryem YILMAZ 

rkufrevi@atauni.edu.tr, Atatürk Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı genç kuşak arasında hızla yayılan bir eğilim olan video kanallarının dil 

öğrenimi üzerindeki olası yansımalarını vurgulamaktır. Çalışmada yabancı dilin önemi, 

Türkiye’deki durumu, mevcut problemleri ve başlıca sorunları belirtilerek; bu sorunlara 21. yy. 

gözlüğüyle çözüm aranmaktadır. Video kanalları çağımız gençlerinin hayatında YouTube 

sayesinde gün geçtikçe daha da büyük önem kazanmaktadır.  Yeni nesil kendilerini artık yazılı 

olarak değil video içerikler yoluyla ifade etmekte ve bu şekilde sosyalleşmektedir. Video 

kanalına sahip bireylerin takipçi ve beğeni kazanmak amacıyla belirli aralıklarla içerikler 

üretmeleri, özellikle gençlerin kendilerini ifade etme, araştırma, inceleme, düşünme, yaratma, 

paylaşma ve sosyalleşmesi adına büyük bir pedagojik değer barındırmaktadır. Bu potansiyel 

beceriler ışığında, dil öğreniminin en büyük sorunlarından biri olan öğretmen merkezli pasif 

yaşantılara karşı; video kanalı temelli içerik üretimi kültürünün süreç ve ürün temelli, aktif, 

sosyal ve öğrenen merkezli doğası önerilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Video kanalları, içerik üretimi, yabancı dil eğitimi 

Video Channel Based Content Creation and Foreign Language Education 

Abstract 

The aim of this study is to emphasize the potential reflection of video channels which is a 

rapidly evolving trend among the younger generation, on language learning. In the study, the 

importance of foreign language, the situation in Turkey, major problems and solutions are 

indicated from the point of view of 21st century’s pedagogical methods. Video channels are 

becoming increasingly important in the lives of young people thanks to YouTube. The new 

generation does not prefer to express themselves through texts but video contents and 

socialize in this way. In order to gain new followers and appreciation, content creation at 

regular intervals have a great pedagogical value in terms of expressing themselves, 

researching, thinking, creating, sharing and socializing especially for young people. In the light 

of these potential gains, against the teacher-centered passive learning experiences which is 

one of the biggest problems of language learning; process and product based, social, active 

and learning-centered nature of video channel based content production culture is 

recommended. 

Keywords: Video channels, content creation, foreign language education 
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Technology Usage in Specific Learning Disabilities: A Systematic Literature 

Review 

Sibel DOĞAN 

sidogan@metu.edu.tr, Middle East Technical University 

Ömer DELİALİOĞLU 

omerd@metu.edu.tr, Middle East Technical University 

Abstract 

The current study aims to identify the trends in the related literature on how technology is 

used for helping students with learning disabilities. Specifically, the study focus on how 

educational technologies affects students’ who have learning disabilities in regard to improve 

their performances in mathematics, reading and writing skills, and finally their attitudes 

toward technology usage. The current study will be the first step of a design based research 

study on developing technology-enhanced learning environments for supporting students 

with learning disabilities. As part of the analysis phase of the whole study, a systematic 

literature review will be performed by using related indexes and journals and results will be 

shared in the conference in detail. 

As a consequence of technology utilization in daily life, new educational technologies are 

integrated into educational settings very actively. Special education also keeps pace with 

these developments like normal education and tries to use appropriate technologies to meet 

various needs of the students with special needs. In the current study, students with Specific 

Learning Disabilities (SLD), which is one of the common disability types in special education, is 

the main focus group. There are three main categories of learning disabilities;(1) dyslexia-

impairment in reading, (2) dyscalculia-impairment in mathematics, and (3) dysgraphia-

impairment in writing all over the world. However, there is no such specific categorization in 

Turkey. Students are diagnosed as having specific learning disabilities or not. The current study 

also aims to contribute the categorization effort of SLD in Turkey 

Technology use in special education is important because it provides the opportunity to design 

and develop flexible educational materials by considering the special needs of students who 

have different disabilities. Moreover, it supports individualized learning environments to 

promote students’ learning both in and out of the classroom. Although technology has been 

used in special education for a long time, it is also important to examine its possible effects on 

students with different disabilities. 

Keywords: Technology, computer-assisted instruction, specific learning disabilities 
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Öğrenci Bakışıyla Probleme Dayalı Öğrenme: Yüz yüze mi; Uzaktan mı?11 

İrem BUDAKOĞLU 

isiliremb@gmail.com, Gazi Üniversitesi 

Özlem ÇOŞKUN 

drozlemcoskun@gmail.com, Gazi Üniversitesi 

Vildan ÖZEKE 

vildan.cevik@gop.edu.tr, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Özet 

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) pek çok alanda olduğu gibi Tıp fakültelerinde de sıklıkla 

uygulanmaktadır. Yüz yüze yürütülen PDÖ oturumları, giderek artan öğrenci sayıları nedeniyle 

her geçen yıl fiziksel ve eğitsel koşulları zorlamaktadır. Diğer taraftan senaryoların metin 

tabanlı sunumu, hem kâğıt tüketimini arttırmakta, hem de görsel işitsel materyalleri ayrıca 

sunmayı gerektirmektedir. Bu sıkıntıları çevrimiçi ve çoklu ortam destekli çözümlerle gidermek 

adına yürütülen bu çalışmada nitel araştırma deseninin, gözlem ve odak grup görüşmesi 

yöntemleri ile veri toplanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, üç farklı PDÖ 

oturumunda toplamda 36 öğrenci ve üç yönlendirici gözlenmiş ve oturumlardaki etkileşim 

türleri, kullanılan araçlar ve işleniş biçimine ilişkin çeşitli notlar çıkarılmıştır. Ardından, 

gözlenen gruplarla, son oturumun bitiminde odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yaş ortalaması 

20,17±0,78 olan 17 kadın ve 18 erkek olmak üzere toplamda 35 ikinci sınıf öğrencisiyle 

görüşülmüştür. Bu öğrenciler şimdiye kadar üç defa (18 saat) PDÖ oturumuna katılmış olup, 

oturumların tamamen çevrimiçi ve eşzamanlı olarak (canlı dersler) yürütülmesine ilişkin 

olumsuz görüş bildirmişlerdir. Küçük grup etkinliği olarak yürütülen PDÖ çalışmalarının, 

iletişimin öğretmen merkezli olduğu amfilerden, kendilerinin merkeze geçtiği odalarda 

yapılması, öğretim üyeleri ile bir araya gelme, onların deneyimlerinden yararlanma ve onları 

daha yakından tanıma fırsatı elde etmeleri bakımından daha üstün olduğunu belirtmişlerdir. 

PDÖ süreci tamamen çevrimiçi ve eşzamanlı olduğunda, özellikle yurtta kalanların bağlantı 

sorunları yaşayacakları, sınıfta yüz yüze tartışırken oluşan akıcılık ve enerjinin o ortamda 

yakalanmayacağı, arka planda bilgisayarda başka görevlerle ilgilenenler olabileceği veya 

dikkatlerini toplamada zorlanacakları gibi olumsuzluklar dile getirilmiştir. Ancak yüz yüze 

tartışmalara ek olarak çevrimiçi ortam ile de desteklenecek harmanlanmış modelin, mevcut 

PDÖ sürecinden (metin tabanlı olarak yüz yüze yürütülen) çok daha etkili olacağı konusunda 

hemfikirlerdir. Senaryoların video veya animasyonlara dönüştürülmesinin ise hem kâğıt 

tüketimini azaltacağı, hem daha akılda kalıcı olacağı, hem de karakter ve sahneler yardımıyla 

problemi ve probleme ilişkin durumu çok daha farklı açılardan görebileceklerini belirtmişlerdir.  

Anahtar sözcükler: Probleme dayalı öğrenme, çevrimiçi öğrenme, canlı ders, harmanlanmış 

öğrenme, tıp fakültesi öğrencileri 

 

                                                           
11 Bu çalışma TUBİTAK tarafından 117S006 nolu proje kapsamında desteklenmektedir. 
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Problem Based Learning from Point of Undergraduates: Face-to-face or 

Online? 

Abstract 

Problem based learning (PBL) is often practiced in medical faculties as well as in many 

disciplines. The increasing number of students are pushing physical and educational 

conditions in face-to-face PBL sessions. On the other hand, the paper-based presentation of 

the scenarios increases both paper consumption and also requires presentation of audiovisual 

materials separately. In this study, which was conducted to find a solution to these problems 

with online and multimedia supported methods, data were collected under qualitative 

research design, with observation and focus group interview technics. A total of 36 students 

and three facilitators were observed in three different PBL sessions during 2017-2018 spring 

term, and various notes were taken on the type of interaction, the tools used in the session, 

and the instructional methods and strategies. Then, at the end of the last session, focus group 

interview was conducted with the observed groups. A total of 35 second-year medical 

undergraduates, 17 female and 18 male, with a mean age of 20,17 ± 0,78 were interviewed. 

These students have participated in the PBL session three times (18 hours) so far, and they 

have negative opinions about totally online and simultaneous sessions as live-classrooms. 

They pointed out that the PBL studies conducted as small group activities are superior 

because, these sessions in which the communication is student centered in the small rooms, 

gives opportunity to meet with faculty members in pre-clinic term and taking advantage of 

their experiences, and getting a chance to get to know them more closely. When the PBL 

process is totally conducted as live classrooms, the undergraduates pointed out that the 

students who stay in residents will have Internet connection problems, the fluency and energy 

generated when discussing face-to-face in the class will diminish, and background tasks may 

be involved on the computer or they will have difficulties in sustained attention when they 

are not together in the same area. However, they agree that the blended model will be much 

more effective than the current PBL process (paper-based and face-to-face). Transforming the 

paper-based scenarios into video or animations would both reduce paper consumption and 

be more memorable, and medical undergraduates also pointed out that with the help of 

characters and scenes, the problem situation and the problem could be seen from many 

different angles.  

Keywords: Problem based learning, online learning, live classroom, blended learning, 

medical undergraduates 
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 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli 

Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi 

Kürşat ARSLAN 

 kursat.arslan@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Melike AKÇELİK 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet 

Günümüzde giderek daha fazla önem kazanan öğrenci merkezli eğitimin bir sonucu olarak, 

öğrenci özelliklerinin daha ön planda olması ile öğrenci başarısı ve öğretim kalitesinin 

artırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, yapılan çalışmalara göre, programlama dilleri 

dersi, çeşitli nedenlerle BÖTE bölümü öğrencileri için oldukça zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Bu dersle ilişkili olarak öğrencilerin öğrenme sitillerinin ortaya koymak, dersin yürütülmesine 

dönük çeşitli ipuçları sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, 9 Eylül Üniversitesi BÖTE bölümü 

öğretmen adaylarının Kolb öğrenme stilleri envanterine göre yaş, sınıf ve cinsiyet gibi farklı 

değişkenler yönüyle incelenmek ve ortaya çıkan sonuçlara göre çeşitli öneriler sunmaktır. 

Araştırma, 2017-2018 öğretim yılı yaz dönemi, 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi bölümü’nde farklı sınıflarda öğrenim gören 62 öğretmen adayı ile betimsel 

tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma veri toplama aracı olarak, Kodl 

(1999) tarafından geliştirilen ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 4 

seçenekli 12 maddeden oluşan “Kolb Öğrenme Stili envanteri” kullanılmıştır. Çalışmadan elde 

edilen verilerin analizinde, yüzde ve standart sapma gibi betimsel, ki-kare, t-testi ve veryans 

analizi gibi yorumlayıcı testler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin ağırlıklı olarak 

baskın öğrenme stillerinin “ayrıştıran” ve “özümseyen”, baskın öğrenme biçimlerinin ise “aktif 

yaşantı” ve “soyut kavramsallaştırma” olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme 

stil ve biçimlerinin cinsiyete bağlı olarak değişmediği, diğer taraftan sadece “aktif yaşantı” 

öğrenme biçiminde sonuçların kız öğrencilerin lehine olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde sınıf 

düzeyinin de öğrenme stil ve biçimlerine etkisi olmadığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularında, 

öğrencilerin tutum ve öz yeterlilik durumları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki ayrıca 

değerlendirilmiş ve bunun sonuçları da tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Öğrenme stili, tutum, öz yeterlilik, kolb öğrenme stili envanteri 
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Özet 

Bilişim sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürekli ve dinamik bir gelişim 

göstermektedir. Ülkemizde kurumsallaşma yolunda ilerleyen işletmelerin bilişim teknolojileri 

alanına olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle, alanda yeterlik sahibi insanlar 

yetiştirmek, ülkemizde bu sektörün ilerlemesi için gerekli hale gelmiştir. Günümüz 

teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, sorgulama ve alternatif düşünme becerisini 

geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlama eğitimi öğrencilerin 

bilişsel gelişimi açısından çok önemlidir. Bu nedenle araştırmacılar tarafından programlama 

dili öğretiminin işleniş sürecinin değerlendirilmesine yönelik bir anket geliştirilmiştir. Form 

haline getirilen anket için alanında uzman beş Bilişim Teknolojileri öğretmeninden, dil bilgisi 

açısından incelenmesi için bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden ve alanında uzman 3 

öğretim elemanından görüş istenmiştir. Alınan geri bildirimlere göre anket formuna son hali 

verilmiştir. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilere ait bilgilerin 

sorgulandığı kişisel bilgiler; ikinci bölümde ise öğrencilerin programlama dili derslerinin işleniş 

sürecinin değerlendirilmesini amaçlayan maddeler yer almaktadır. Anket toplamda 16 

maddeden oluşmaktadır. Bu araştırma, tarama modeli kullanılarak Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, Bilişim Teknolojileri bölümü öğrencileri ile yürütülmüştür. Programlama dili derslerinin 

işleniş sürecinin değerlendirilmesi anketini 10. sınıf öğrencilerinden 18, 12. sınıf 

öğrencilerinden 20, 11. sınıf öğrencilerinden 17 kişi olmak üzere toplamda 55 öğrenci 

yanıtlamıştır. Öğrencilerin, %79’u ders esnasında farklı etkinliklerin yapılmasının 

öğrenmelerini kolaylaştırdığını, %52 ‘si öğrenme sürecinin sınavla değerlendirilmesini doğru 

bulduklarını, %76‘ sı verilen ödevlerin öğrenme süreci için faydalı olduğunu, % 71’i öğrenme 

hızlarına göre ek uygulamalar yapılmasından memnun kaldıklarını, % 70’i programların küçük 

parçalara bölünerek kodlanmasının öğrenmelerini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin programlamaya yönelik ilgi ve isteklerinin artırılması için öğretim planına uygun 

farklı etkinliklerin planlanması gerektiği görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Programlama dili öğretimi, işleniş süreci 
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Özet 

İnternet teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte, özellikle mobil İnternet ile 

birlikte çocukların günlük yaşamlarındaki birçok etkinliği çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiği 

görülmektedir. Çocukların günlük yaşam etkinlikleri arasında giderek popüler hale gelen 

İnternet kullanımına yönelik ebeveynlere önemli görevler düşmektedir. Çocukların İnternet 

kullanımlarını denetleme ve destek olma noktasında ebeveynlerin ilgisiz veya yetersiz olmaları 

çocukların İnternet’in sunduğu fırsatları kaçırmalarına ve bunun da ötesinde İnternet’te 

risklerle karşılaşmalarına sebep olabilir. Bu bağlamda ebeveynlerin çocukların İnternet’te 

gerçekleştirdikleri etkinlikler üzerinde yapacakları arabuluculuk çocuklarının İnternet 

deneyimleri üzerinde oldukça etkilidir. Bu çalışmada çocukların İnternet kullanımına yönelik 

ebeveynlerinin üstlendiği arabuluculuk türlerinin, çocukların İnternet’te gerçekleştirdikleri 

etkinlikler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden 

tarama modeli benimsenmiştir. Çalışmanın evrenini, Türkiye genelinde 9-16 yaş aralığındaki 

İnternet kullanıcısı olan çocuklar oluşturmaktadır. Örneklemin evreni temsil etme gücünü 

artırmak amacıyla tabakalı örnekleme yöntemi ile örneklem seçimi gerçekleştirilmiştir. Bu 

bağlamda TUİK Bölge Birimleri sınıflamasına göre belirlenen 12 TRA bölgesinin her birinden 

nüfus yoğunluğunu temsil edecek oranda örneklem seçilerek 9-16 yaş aralığında 784 çocuk 

çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada çocukların yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre eşit 

sayıda dağılacak şekilde seçilmesine dikkat edilmiştir. Çocuklardan anket yoluyla toplanan 

veriler betimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, 

ebeveynlerin İnternet kullanımına yönelik aktif arabulucuk (İKA) düzeyleri arttıkça 

çocuklarının; okul işleri, sosyal ağ kullanımı, yabancılarla iletişim kurmak, ücretsiz uygulama 

indirmek, harita ve tarifelere bakmak ve coğrafi konum kaydetmek için İnternet 

kullanımlarının arttığı belirlenmiştir. Ebeveynlerin İnternet güvenliğine yönelik aktif 

arabulucuk (İGA) düzeyleri arttıkça çocuklarının; arama motoru kullanımı artmış, sosyal 

ağlarda arkadaş sayısına sahip olma ve sosyal ağlarda yabancılarla iletişim kurma oranları ise 

azalmıştır. Ebeveynlerin teknik arabulucuk (TA) düzeyleri arttıkça çocuklarının; okul işleri, anlık 

mesajlaşma, ücretsiz uygulama indirme ve çevrimiçi bir şeyler satın alma için İnternet kullanımı 

artmıştır. Ebeveynlerin kısıtlayıcı arabulucuk (KA) düzeyleri arttıkça çocuklarının; okul işleri, 

sosyal ağ kullanma, ücretsiz uygulama indirme, coğrafi konum kaydetme için İnternet 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

kullanımının azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal ağlarda sayısına sahip olma ve yabancılarla 

iletişim kurma oranlarının azaldığı görülmüştür. İKA ve TA’yı benimseyen ebeveynlerin 

çocukların İnternet etkinliklerini gerçekleştirme oranları genel anlamda artarken, KA’yı 

benimseyenlerin çocuklarının ise azaldığı belirlenmiştir. Ebeveynleri İKA ve TA’yı benimseyen 

çocukların İnternet fırsatlarını diğerlerine göre daha fazla değerlendirdiği söylenebilir. 

Sonuçlar kısaca kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsendiğinde İnternet etkinliklerinin çeşitliliği ve 

kalitesinin azalabileceğini vurgulamaktadır. İleriki çalışmalarda, ebeveyn değişkenlerinin 

İnternet riskleri için de kontrol edilmesi önerilmektedir.  

Anahtar sözcükler: İnternet etkinlikleri, ebeveyn arabuluculuğu, internet fırsatları 

Parental Mediation and Children's Access to Internet Opportunities: A 

Relational Analysis 

Abstract 

Along with the developments in Internet technologies, especially with mobile Internet, it is 

seen that children perform many activities in their daily life in online environment. Parents 

have important tasks about Internet usage increasingly popular among children's daily 

activities. Parental indifference or inadequacy at the point of supervising and supporting 

children's use of the Internet can cause children to miss the opportunities that the Internet 

offers, and beyond, to face risks on the Internet. In this context, parental mediation on 

children's activities on the Internet is very influential on their children's Internet experiences. 

In this study, it is aimed to investigate the relationship between the types of mediation of 

parents for Internet use of children and children's online activities. In the study, the general 

survey model was used among quantitative research methods. Target population of the study 

is Internet user children at the age of between 9 and 16 in Turkey. In order to increase the 

sample's ability to represent the universe sampling was performed by stratified sampling 

method. In this context, sample size was chosen to represent the population density of each 

of the 12 TRA regions determined according to the classification of TUIK Regional Units, and 

784 children between 9-16 years of age were included in the study. Attention was paid to 

ensure that the children are selected in such a way as to distribute the children equally 

according to age groups and genders. Data collected from the children through the survey 

were analyzed using descriptive statistics techniques. As the level of active parental mediation 

(IKA) for Internet use increases, their children’s usage of Internet usage has increased for 

school work, social networking, communicating with strangers, downloading free 

applications, looking at maps and tariffs, and geographical location. As the level of active 

parental mediation (IGA) towards Internet security increases, their children’s usage of search 

engine has increased, the number of friends in social networks and the rate of communicating 

with strangers in social networks have decreased. As the level of parental technical mediation 

(TA) increases, their children’s usage of Internet for school, instant messaging, free app 

downloads, and online shopping increased. As parental restrictive mediation (KA) levels 

increase, their children’s usage of Internet for school, instant messaging, free app downloads, 

and online shopping decreased. In addition, the number of social networks used and the rate 

of communication with unknown people decreased. When parents adopt IKA and TA, their 

children's Internet activity rates increased in general. However, when they adopt KA, their 
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children’s activity rates decreased. It is possible to say that children assessed Internet 

opportunities more than other ones when their parents adopt IKA and TA. The results show 

that the diversity and quality of Internet activities can be reduced when parents adopt a 

restrictive attitude. In future studies it is recommended that parental variables be checked for 

Internet risks as well. 

Keywords: Internet activities, parental mediation, internet opportunities 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) eğitime entegrasyonu sürecinin temel bir dinamiği 

öğretmendir. Bu durum entegrasyon uygulamalarının önemli bir bileşeni olarak öğretmen 

eğitimini karşımıza getirmektedir. Bu bakışla öğretmen eğitimi süreçlerine entegre 

edilebilecek gerek donanım gerekse yazılım ve uygulama bazında pek çok BİT kaynağı söz 

konusudur. Bunlardan oldukça önemli bir tanesi de etkileşimli akıllı tahtadır (EAT). 2010 

yılından itibaren Türkiye’de temel eğitim sınıflarında EAT yaygınlığının artması, öğretmen 

adaylarının bu teknoloji ile ilişkilerini önemli bir araştırma konusu olarak karşımıza 

getirmektedir. Araştırmada bu bakışla öğretmen adaylarının EAT kullanım niyetleri, Teknoloji 

Kabul ve Kullanımı Birleştirilmiş Modeli bağlamında incelenmektedir. Bu doğrultuda 

performans beklentisi, çaba beklentisi, sosyal etki, kolaylaştırıcı durumlar ve itibar kazandırma 

EAT kullanım niyetinin yordayıcı değişkenleri olarak ele alınmaktadır. Veriler 255 öğretmen 

adayından elde edilmiş; önerilen model yapısal eşitlik modellemesi ile sınanmıştır. Sonuçlara 

göre, performans beklentisi ve itibar kazandırma EAT kullanım niyetini istatistiksel olarak 

anlamlı biçimde yordamaktadır. Bu durum öğretmen adaylarının EAT kullanan öğretmenin 

daha iyi ve prestijli öğretmen olduğuna ilişkin güçlü bir algıları bulunduğuna işaret etmekte; 

dolayısıyla EAT kullanımında teknoloji kullanımını açıklamaya yönelen kuramsal modellerin 

yanında birtakım sosyokültürel değişkenlerin de etkili olabileceğini akla getirmektedir. 

Anahtar sözcükler: Etkileşimli akıllı tahta, teknoloji kabulü, öğretmen adayı, yapısal eşitlik 

modeli 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
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Özet 

Bu çalışma, temel düzeyde programlama eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin hata 

ayıklama davranışlarının (hatayı belirleme, düzeltme ve tamamlama), sorunun zorluk seviyesi, 

hata türü, soru türü ve akademik başarı ile ilişkisini kapsamlı olarak ele almaktadır. Bilişsel 

psikoloji alanında çalışan Weinberg ve Shulman (1974), programlamanın düşük seviyedeki 

zihinsel aktivitelerin ötesinde olduğunu ifade etmiştir. Benzer şekilde, programlama becerisi, 

farklı bilişsel aktiviteleri ve bilgileri gerektiren karmaşık bir süreç olarak da tanımlanmaktadır 

(Ambrosio, Costa, Almeida, Franco, & Macedo, 2011). Karmaşık olması ve üst düzey bilişsel 

aktiviteleri gerektirmesiyle, programlama, yeni öğrenenler için hayal kırıklığı yaratan bir beceri 

olabilmektedir (Fitzgerald ve diğ., 2008). Diğer yandan, bazı çalışmalar, hata ayıklamanın 

programlama becerisinin temel göstergesi olduğunu ifade etmiş (Ahmadzadeh, Elliman, & 

Higgings, 2005; Fitzgerald ve diğ., 2008; Nivala, Hauser, Mottok, & Gruber, 2016) bazıları ise 

hata ayıklamayı programlama sürecinin bütünüyle eş tutmuş ve çeşitli seviyelerdeki bilgi ve 

becerileri gerektiren karmaşık bilişsel ifadeler olarak ifade etmişlerdir (McGill & Volet, 1997; 

Soloway & Ehrlich, 1984). Hata ayıklama konusunda çalışan araştırmacılar, bu karmaşık 

süreçleri anlamlandırabilmeyi (Brooks, 1977; Renumol, Janakiram, & Jayapraksh, 2010; Xu, & 

Rajlich, 2004) dahası, bu becerilerin ediniminde etkili olabilecek pedegojik araç ve metotların 

neler olabileceğini anlamayı amaçlamaktadır (Lin ve diğ., 2016). Günümüzde hala bu 

becerilerin anlamlandırılması ve etkili pedegojik metotların belirlenebilmesi için yeni 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Lin ve diğ., 2016). Bu noktadan yola çıkarak, bu çalışma 

aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramaktadır. 

Hata ayıklama sürecinde, sorularının çeşitli özellikleri ile acemi programcıların programlama 

çıktıları arasındaki ilişki nedir? 

Düşük, orta ve yüksek zorluktaki sorular için acemi programcıların hatayı belirleme, düzeltme 

ve çözmeyi tamamlama oranları arasındaki ilişki nedir? 

Hata türüne göre (söz dizimi, mantık) acemi programcıların hatayı belirleme, düzeltme ve 

çözmeyi tamamlama oranları arasındaki ilişki nedir? 

Soru türüne göre acemi programcıların hatayı belirleme, düzeltme ve çözmeyi tamamlama 

oranları arasındaki ilişki nedir? 

Acemi programcıların akademik başarıları ile programlama çıktıları arasındaki ilişki nedir? 
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Araştırma sorularını yanıtlandırabilmek amacıyla bu çalışmada ilişkisel tarama modeli 

kullanılmıştır. Çalışmanın verileri ODTÜ’de, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü’nde 2017-2018 Güz dönemi temel programlama derslerinde toplanmıştır. Katılımcılar, 

aynı öğretim elemanının Python ve C++ programlama dilleri derslerini alan 41 öğrencidir. Her 

öğrenciden, sorunun zorluk seviyesi (3 seviye), hata türü (2 kategori), soru türü (2 kategori) 

olmak üzere toplamda 3x2x2 = 12 farklı veri alındığından çalışmada değerlendirmeye alınan 

veri sayısı n=492’dir. İki hafta boyunca, ders esnasında öğrencilere, koşullu ifadeler 

(conditionals) ve döngü (while loops) kapsamında, üç farklı zorluk seviyesinde sözdizimsel ve 

mantık hataları içeren kağıt temelli kodlar dağıtılmıştır. Her bir soru, önceki çalışmalarda 

kullanılan sorular ve programcı onayıyla seçilmiştir. Öğrencilere hata ayıklamaya başlamadan 

önce “Lütfen size sunulan kodlara bakın ve kodlarda herhangi bir hata olup olmadığına karar 

verin. Eğer bulduğunuz bir hata varsa bunu belirtin, hatanın neden(ler)ini açıklayın ve hataları 

düzeltin.” uyarısı verilmiştir. 

Bu doğrultuda toplanan veriler Ki-kare Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, acemi 

programcıların, sorunun zorluk seviyesi ile hatayı belirlemeleri arasında anlamlı bir etkileşim 

bulunmuştur (X2 (2) = 11,05, p < .05). Bunun yanı sıra, etki büyüklüğünün düşük-orta seviyede 

olduğu belirlenmiştir. Sorunun zorluk seviyesi ile hatayı düzeltmeleri arasında anlamlı bir 

etkileşim bulunmuştur (X2 (2) = 12,17, p < .05). Etki büyüklüğünün ise düşük-orta seviyede 

olduğu belirlenmiştir. Sorunun zorluk seviyesi ile hatayı çözmeyi tamamlama arasında anlamlı 

bir etkileşim bulunmuştur (X2 (2) = 7,96, p < .05). Bunun yanı sıra, etki büyüklüğünün düşük-

orta seviyede olduğu belirlenmiştir.  

Acemi programcıların, hata türü ile hatayı belirlemeleri arasında düşükten-ortaya anlamlı bir 

etkileşim bulunmuştur (X2 (1) = 7.82, p < .05). Hata türü ile hatayı düzeltmeleri arasında düşük 

seviyede anlamlı bir etkileşim bulunmuştur (X2 (1) = 4.73, p < .05). Diğer yandan hata türü ile 

hatayı çözmeyi tamamlama arasında etkileşim bulunamamıştır.  

Soru türü (if-else, while) ile hatayı belirleme, düzeltme, çözmeyi tamamlama arasındaki 

etkileşim anlamlı değildir. 

Bunların yanı sıra, akademik başarı ile hatayı belirleme r = 0.13, n = 492, p = 0.004, düzeltme r 

= 0.17, n = 492, p = 0.009 ve hatayı çözme r = 0.12, n = 492, p = 0.000 arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları daha sonra tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Programlama öğretimi, hata ayıklama davranışları, acemi programcılar 
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Özet  

E-öğrenme sistemlerinin en önemli bileşenlerinden biri de e-değerlendirmedir. E-

değerlendirmenin öğrenenleri tanıma, öğrenme sürecini iyileştirme, öz değerlendirme, 

öğrenen gelişimini takip etme ve not verme gibi işlevleri bulunmaktadır. Özellikle öğrenme 

sürecinin desteklenmesini amaçlayan biçimlendirmeye yönelik (formative) değerlendirme 

uygulamalarında dönüt önemli bir yere sahiptir. Dönüt; motivasyon sağlama, öğrenilenlerin 

pekiştirilmesi, öğrenme farkındalığının arttırılması, öğrenme eksikliklerinin ve kavram 

yanılgılarının giderilmesine aracılık etmektedir. Bu nedenle e-öğrenme ortamları için e-

değerlendirme ve dönüt tasarımı günümüzde önem kazanmıştır. Öğrencilerin dönüt 

tercihlerinin incelendiği bu araştırmadan elde edilecek sonuçların daha sonraki uyarlanabilir 

dönüt tasarımlarına bilgi sağlayacağı düşünülmektedir. Alanyazın incelendiğinde doğru yanıt, 

ipucu, ayrıntılı açıklama, kavram bilgisi, kısa cevap gibi çeşitli dönüt türlerinin olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin farklı dönüt seçeneklerinin kullanıldığı bir e-

değerlendirme sisteminde dönüt tercihlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenim gören 63 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırma verileri, Moodle ÖYS ve araştırmacılar tarafından geliştirilen dönüt sisteminden elde 

edilmiştir. E-değerlendirme sisteminde her bir üniteye ilişkin yaklaşık 10-15 maddelik 

değerlendirme görevleri hazırlanmıştır. Yanlış yanıtlanan maddelerden sonra öğrenenlere 

doğru yanıt bilgisi, yanıt odaklı, konu odaklı ve ipucu olmak üzere dört farklı dönüt seçeneği 

sunulmuştur. Öğrencilerin e-değerlendirme görevleri ve dönütler ile gerçekleştirmiş oldukları 

etkileşimler MYSQL veri tabanına kaydedilmiştir. Araştırma bulgularına göre madde kökünden 

sonra öğrencilerin dönüt tercihleri frekansa göre doğru yanıt, yanıt odaklı, ipucu ve konu odaklı 

şeklinde sıralanmıştır. Dönütler arası geçişler incelendiğinde ise en çok tercih edilen ikincil 

dönüt doğru yanıt bilgisi olmuştur. Elde edilen bulgular bu araştırma kapsamında ayrıntılı bir 

şekilde tartışılmıştır.  

Anahtar sözcükler: E-değerlendirme, biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, dönüt 

Investigation of Learner’s Feedback Preferences in E-Assessment 

Environments 

Abstract  

One of the most important components of e-learning systems is e-assessment. The e-

assessment has functions such as diagnose learners, optimizing learning, self-assessment, 

discovering learning process, and grading. Feedback is particularly important in formative 

assessment which aims to support the learning process. The feedback mediates the 

elimination of learning deficits, motivation, reinforcement of learning, increasing awareness 
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of learning, and the elimination of misconceptions. For this reason, the e-assessment and 

feedback design for elearning environments is gaining importance nowadays. The results 

obtained from this study, in which the feedback preferences of the students are examined, 

are thought to provide information to later adaptive feedback design studies. When the 

literature is examined, it is seen that there are various types of feedback such as correct 

answer, hint, detailed explanation, topic-contingent, response-contingent, short answer. In 

this study, it is aimed to examine feedback preferences in an e-assessment system where 

students use different feedback options. The study group of the study consists of 63 students 

studying at Hacettepe University. The research data were obtained from Moodle LMS log 

records and the feedback system developed by researchers. In the e-learning system, 

assessment tasks consisting of approximately 10-15 items were prepared for each unit. After 

the items that were wrongly answered, four different feedback options were presented to the 

learners as correct response, responsecontingent, topic-contingent and hint. The interactions 

of students with assessment tasks and feedback were recorded in the MYSQL. According to 

the research findings, the feedback preferences of the students are sorted as correct 

response, response-contingent, hint, and topic- contingent. When the transitions are 

examined, the most preferred secondary feedback is the correct response. The findings were 

discussed in detail in the context of this research. 

Keywords: E-assessment, formative assessment, feedback 
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Geleneksel Vatandaşlıktan Dijital Vatandaşlığa: Ortaöğretim Öğrencilerinin 

Dijital Vatandaşlık Algıları 
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Özet 

Dijital bir çağda yaşadığımız gerçeğinin farkında olan birçok araştırmacı, vatandaşlık 

çalışmalarını bu alana yoğunlaştırmış ve dijital ortamlardaki vatandaşlığa yönelik çalışmaların 

sayısı son yıllarda oldukça artmıştır. Türkiye, internet kullanıcı sayısı bakımından dünyada 17. 

sırada yer almaktadır. Ortaöğretim öğrencilerinin dörtte üçü interneti günlük olarak aktif bir 

biçimde kullanmaktadır. Bu istatistiklere dikkat edildiğinde özellikle genç nüfusun internet 

kullanım sıklığının diğer yaş gruplarına göre oldukça yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu tür 

istatistikler ve günümüzde dijital vatandaşlığın önemi göz önünde bulundurulduğunda 

gençlerin dijital vatandaşlık algılarının ne düzeyde olduğu sorusu akla gelmektedir. Bu 

araştırmanın temel amacı, internet kullanım oranının en yaygın olduğu yaş gruplarında yer 

alan ortaöğretim öğrencilerinin dijital vatandaşlık algılarını tespit etmektir.  

Tarama modelindeki bu betimsel araştırmanın örneklemini Kırşehir il merkezinde, farklı lise 

türlerinde öğrenim gören toplam 701 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Kuş, Güneş, Başarmak ve Yakar (2017) tarafından geliştirilen “Dijital 

Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin dijital vatandaşlık algıları iletişim, hak ve 

sorumluluk, eleştirel düşünme, katılım, güvenlik, dijital beceriler, etik ve ticaret olmak üzere 

sekiz alt boyutta incelenmiştir. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuş ve öğrencilerin dijital 

vatandaşlık algıları ile ilgili mevcut durum ortaya çıkarılarak tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Dijital vatandaşlık, ortaöğretim, dijital vatandaşlık algıları 
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Özet 

Vatandaşlık anlayışında ve vatandaş için gerekli becerilerde hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. 

Günümüzde, geleneksel vatandaşlık düşüncesi tamamen yok olmamakla birlikte bilgi iletişim 

teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucunda internet ile ilgili vatandaşlık kavramları ortaya 

çıkmıştır. Bu kavramlardan en yaygın olarak kullanılan “dijital vatandaşlık” düşüncesi hızla 

yaygınlaşmaktadır. Türkiye internet kullanıcı sayısı bakımından dünyada önde gelen ülkeler 

arasında yer almaktadır. Ortaöğretim (lise) öğrencileri Türkiye’de internet kullanım oranının 

en yaygın olduğu yaş aralığında yer almaktadır. Ancak yurt içi ve yurt dışında yapılan birçok 

araştırmada dijital ortamlarda hak ve sorumluluklarla ilgili farklı sorunların yaşandığı, bu 

nedenle dijital vatandaşlıkla ilgili temel becerilere sahip olunması gerektiği ifade edilmektedir. 

Gençlerin dijital ortamlara, dijital okuryazar bir vatandaş olarak hazırlanmalarında resmi 

ortamlar oldukça büyük önem arz etmektedir. Çünkü gençler okullardaki formal eğitim 

dışında, dijital vatandaşlıkla ilgili becerileri kazanabilecekleri çok fazla imkana sahip değillerdir. 

Bu nedenle öğretim programlarında dijital vatandaşlık kavramına yer verilmesi artık önemli bir 

konudur. 

Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim programlarının dijital vatandaşlığın alt boyutları açısından 

analiz edilmesidir. Araştırma amacı doğrultusunda ortaöğretimde okutulan 22 öğretim 

programına bakılmış, dijital vatandaşlıkla ilgili doğrudan ifadelerin yer aldığı “Bilgisayar Bilimi” 

ve “Demokrasi ve İnsan Hakları” dersleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular ışığında 

dijital vatandaşlık kavramının öğretim programında varlığına ilişkin sonuçlar ortaya konularak 

tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Dijital vatandaşlık, ortaöğretim, içerik analizi 
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11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Tam 

Metin Kitabında Yayınlanan Bildirilerin 

Sinan KAYA 

sinan.kaya@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nun 

(ICITS2017) tam metin kitabında yayınlanan bildirilerin bibliyometrik analizini 

gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak ICITS2017’nin tam metin bildiriler kitabında 

yayımlanmış çalışmalar, yazar sayıları, yazarların kurumları, araştırma yöntemleri, veri 

toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, örnekleme yöntemleri, örneklem sayıları, konuları 

ve kaynakça sayıları açısından incelenmiştir. Araştırmada var olan durumu ortaya koymaya 

yönelik betimsel tarama modeli kullanılmıştır. ICITS2017’nin özet kitabında yer alan 669 adet 

çalışmadan 88’i tam metin kitabında yayınlanmıştır. Ancak, tam metin kitabında 2 çalışmanın 

özet olduğu belirlenmiş ve bu çalışmalar araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. İçerik 

analizi yöntemi ile 86 çalışmanın verileri analiz edilmiştir. Çalışmaların incelenmesinde 

“Makale İnceleme Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, tam metin kitabında yayınlanan 

çalışmaların %52,3’ünün iki yazarlı, %27,9’unun ise üç yazarlı olduğunu, yazarlarının sırasıyla 

İnönü Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarından oluştuğunu 

ve yazarların çoğunlukla Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde görev yaptığı 

görülmüştür. İncelenen çalışmalarda araştırma yöntemlerinden en fazla nicel yöntemlerin, 

veri toplama yöntemi olarak anket ve görüşmenin, veri analiz yöntemi olarak ise t testi ve içerik 

analizinin tercih edildiği belirlenmiştir. Çalışmaların %65,5’inde uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmaların örneklemlerini çoğunlukla 101-300 kişi aralığında ve lisans düzeyi 

öğrencileri (öğretmen adayları) oluşturmaktadır. Çalışmaların daha çok programlama eğitimi, 

internet bağımlılığı ve eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı konularında yoğunlaştığı, 

çalışmalarda kullanılan kaynakça sayılarının ortalamasının 24,2 olduğu görülmüştür.  

Anahtar sözcükler: Bilgisayar ve öğretim teknolojileri sempozyumu, bibliyometrik analiz, 

yönelimler 

Bibliometric Analysis of Proceedings in Full Text Book of the 11th 

International Computer & Instructional Technologies Symposium 

Abstract 

The purpose of this research is to carry out a bibliometric analysis of the proceedings 

published in the full text of the 11th International Computer and Instructional Technologies 

Symposium (ICITS2017). For this purpose, the proceedings published in the ICITS2017 full text 

book were examined in terms of number of authors, authors' institutions, research methods, 

data collection methods, data analysis methods, sampling methods, sample numbers, topics 

and bibliography. A descriptive survey model was used to reveal the current situation in the 

research. 88 of the 669 studies in the ICITS2017 abstract book were published in a full text 

book. However, it has been determined that a summary of 2 studies in the full text book was 

excluded from the scope of the research. The data of 86 studies were analyzed by content 
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analysis method. The “Article Review Form” was used in the study. The results showed that 

52.3% of the studies published in the full textbook were written by two authors and 27.9% by 

writers who work at Inonu University, Firat University and Gazi University, respectively, and 

the authors mostly consisted of Computer and Instructional Technologies Education 

Departments. It was determined that the research methods used were the most quantitative 

methods; the data collection method was survey and interview, the data analysis methods 

were t test and content analysis. 65.5% of the studies used the appropriate sampling method. 

The samples of the researches are composed mostly of 101-300 students and students at the 

undergraduate level (teacher candidates). It is seen that the studies focused mostly on 

programming education, internet addiction and use of educational technology in education, 

and average number of bibliographic references used in the studies is 24.2. 

Keywords: Computer and instructional technologies symposium, bibliometric analysis, 

trends 
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İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Ortam Yalnızlık Düzeylerinin Sosyal 

Ağları Kullanım Amaçları Açısından İncelenmesi 
Sinan KAYA 

sinan.kaya@omu.edu.tr, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçları 

açısından sanal ortam yalnızlık düzeylerini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle 

iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal ağları kullanım amaçları ve sanal ortam yalnızlık 

düzeyleri belirlenmiş, daha sonra sosyal ağ kullanım amaçlarına göre sanal sosyalleşme, sanal 

paylaşım ve sanal yalnızlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Betimsel 

tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon 

ve Sinema Bölümlerinde öğrenim gören 136 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 

grubundaki öğrencilerin %56,6’sı kadın, %43,4’ü ise erkek öğrencilerdir. Yaş ortalamaları ise 

21,6’dır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği, Sosyal Ağların 

Kullanım Amaçları Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. 26 maddeden oluşan Sosyal 

Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği, araştırma, işbirliği, iletişimi başlatma, iletişim kurma, iletişimi 

sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence olmak üzere yedi faktörlü bir yapıya sahiptir. Sanal 

Ortam Yalnızlık Ölçeği ise 20 maddeden oluşmakta, sanal sosyalleşme, sanal paylaşım ve sanal 

yalnızlık olmak üzere üç faktörlü bir yapıya sahiptir. Araştırma verileri ile yapılan güvenirlik 

analizinde ölçeklerin faktörlerine ait güvenirlik katsayılarının uygun olduğu görülmüştür. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde ortalama ve standart sapma gibi betimsel 

istatistikler ile t testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, iletişim 

fakültesi öğrencilerinin sanal sosyalleşme ve sanal paylaşım düzeylerinin, sosyal ağları 

araştırma, işbirliği, iletişimi başlatma, iletişim kurma, iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve 

eğlence amaçlı kullanım düzeyleri açısından farklılaştığını göstermiştir. Ayrıca, iletişim fakültesi 

öğrencilerinin sanal yalnızlık düzeylerinin, sosyal ağları araştırma, işbirliği, iletişimi başlatma, 

iletişimi sürdürme, içerik paylaşma ve eğlence amaçlı kullanım düzeyleri açısından benzer 

olduğu, yalnızca iletişim kurma amaçlı kullanım düzeyleri açısından farklılaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Sanal ortam yalnızlığı, sosyal ağlar, kullanım amacı 

Investigation of Communication Faculty Students’ Virtual Environment 

Loneliness Levels in terms of Usage Purpose of Social Networks 

Abstract 

The purpose of this research is to examine of virtual environment loneliness levels in terms of 

usage purposes of social networks of communication faculty students. For this purpose, firstly, 

communication faculty students' usage purposes of social networks and virtual environment 

loneliness levels were determined and then whether virtual socialization, virtual sharing and 

virtual loneliness levels differ according to usage purposes of social networks was examined. 

This research method was a descriptive survey. The sample of research consists of 136 

volunteer students studying in Journalism, Public Relations and Publicity, Radio, Television and 
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Cinema departments of the communication faculty of Ondokuz Mayıs University. 56.6% of the 

students in the sample were female, and 43.4% were male students. The average age is 21,6. 

In the research, Virtual Environment Loneliness Scale, Social Network Usage Scale and 

personal information form were used as data collection tools. The 26 item Social Network 

Usage Scale has seven-factor structure: research, collaboration, initiating communication, 

communicating, maintaining communication, content sharing and entertainment. The Virtual 

Environment Loneliness Scale consists of 20 items and has a three-factor structure consisting 

of virtual socialization, virtual sharing and virtual loneliness. Reliability coefficients of the 

factors of the scales were found to be appropriate in the reliability analysis made with the 

research data. Descriptive statistics such as mean and standard deviation, t test and Mann 

Whitney-U test were used in the analysis of the data obtained in the research. The results 

showed that the levels of virtual socialization and virtual sharing of communication faculty 

students differ in terms of levels of use of social networks for research, cooperation, 

communication, initiating communication, maintaining communication, content sharing and 

entertainment. Furthermore, it has been determined that the level of virtual loneliness of 

communication faculty students is similar in terms of levels of use of social networks in terms 

of research, cooperation, initiating communication, maintaining communication, content 

sharing and entertainment purposes, differ in terms of levels of usage communication 

purpose. 

Keywords: Virtual environment loneliness, social networks, usage purpose 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı,  e-portfolyoların öğrenenlerin bilişötesi farkındalıklarına etkisini 

araştırmaktır. Bireylerin geliştirdikleri tüm ürünleri sakladıkları ve sergiledikleri e-portfolyo 

sistemleri,  hem öğrenme hem de ölçme için etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. 

Öğrenenlerin geliştirdikleri ürünleri bu ortamlarda saklaması,  arkadaşları ve öğretmenleriyle 

paylaşmaları,  akranları tarafından geliştirilen ürünleri görmeleri ve karşılıklı değerlendirme 

imkânı bulmaları, kendilerinin güçlü ve zayıf yönlerini farketmeleri için önemli bir fırsat 

sağlamaktadır. Bu nedenle, e-portfolyoların bilişüstü farkındalığın geliştirilmesi amacıyla 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Öntest sontest kontrol grupsuz deneysel desenin 

kullanıldığı çalışmada, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 3.sınıfta eğitimine 

devam eden üç farklı şubeden 53 öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Veri toplama aracı olarak 

orjinali Schraw ve Dennison (1994) tarafından geliştirilen ve Akın, Abacı ve Çetin (2007) 

tarafından Türkçeye uyarlanan Bilişötesi Farkındalık Envanteri (BFE) kullanılmıştır. Uygulama 

2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde 12 hafta boyunca devam etmiştir. BFE uygulama 

öncesinde öntest, uygulama sonrasında ise sontest olarak kullanılmıştır. Uygulama sürecinde, 

öğrencilerden Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme dersi kapsamında geliştirdikleri materyalleri 

e-portfolyo sistemi üzerinden paylaşmaları ve ayrıca haftalık yansıtma raporları oluşturmaları 

istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Analiz 

sonucuna göre, e-portfolyo sisteminin kullanımı, öğrenenlerin bilişötesi farkındalıkları 

üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir artışa neden olmuştur. Bu sonuç doğrultusunda, e-

portfolyo sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasının, öğrenenlerin bilişötesi gelişimi 

açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Bilişötesi farkındalık, e-portfolyo, yansıtma 

The Effects of E-Portfolios on Learners’ Metacognitive Awareness 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of e-portfolios on learners’ metacognitive 

awareness. The e-portfolio systems in which individuals store and exhibit all the products they 

have developed is considered as an effective tool for both learning and assessment. Preserving 

all the learner products, sharing them with their friends and teachers, being able to see others’ 

products and conducting mutual assessments provide an important opportunity for them to 

recognize their strengths and weaknesses. Therefore, the e-portfolio system is considered as 

a tool that can be used to develop metacognitive awareness. One-group pretest-posttest 
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design was used in the current study. Participants consisted of 53 students from three 

different classes enrolled in the English Language Teaching Department, Gazi University. The 

data collection tool was Metacognitive Awareness Inventory, which was originally developed 

by Schraw and Dennison (1994), and adapted to Turkish by Akin, Abacı, and Çetin (2007). The 

treatment continued for 12 weeks during the fall semester of the 2017-2018 academic year. 

The inventory was used as a pretest before the treatment, and posttest after the treatment. 

During the process, learners were asked to share the developed materials through e-portfolio 

system and also to create weekly reflection reports. According to paired samples t-test results, 

the use of the e-portfolio system has led to a significant increase in learners' metacognitive 

awareness. Based on this result, dissemination of the use of e-portfolio systems is suggested 

to support learners’ metacognitive development. 

Keywords: Metacognitive awareness, e-portfolio, reflection 
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Özet 

Sosyal ağlar; gelişmiş bilgi paylaşım seçenekleri, etiketleme, eşzamanlı ve eş zamansız iletişime 

olanak sağlaması, sanal öğrenme/uygulama toplulukları oluşturmaya fırsatlar sunması gibi 

özellikleri ile bireyler arası iletişim ve etkileşimin niteliğinin gelişmesine olanak tanımaktadır. 

Aynı zamanda sosyal ağlar; bireylerin bilgi, fotoğraf vb. paylaşımlarını özgürce 

paylaşabilmelerine, istedikleri bilgilere kolayca ulaşabilmelerine, bireylerin boş vakitlerini 

geçirmelerine ve güncel haberleri takip etmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak zaman 

içerisinde bireylerin sosyal ağlardaki bilgi paylaşımlarında çeşitli nedenlerle değişimler 

yaşanabilmektedir. Bu değişime neden olduğu düşünülen faktörlerden biri ise kullanıcıların 

sosyal kaygı durumlarıdır. Bu araştırma sosyal medyayı kullanan üniversite öğrencilerinin 

sosyal kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış olup, tarama yöntemine göre 

yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler 

formu ve Alkis, Kadirhan ve Sat (2017) tarafından geliştirilen ‘Sosyal Medya Kullanıcıları için 

Sosyal Kaygı Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 akademik yılı güz döneminde, Bartın 

Üniversitesi’nde öğrenim gören ve sosyal medyayı kullanan 191’i kadın, 122’si erkek toplam 

313 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı özelliklerine bakıldığında yaş aralığının 18-28 yaş 

arasında değiştiği ve yaş ortalamasının 20.26 olduğu görülmektedir. Analiz sürecinde verilerin 

normallik dağılımı incelendiğinde dağılımın normal olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma 

sonucunda sosyal medya kullanıcılarının sosyal kaygı düzeylerinin; cinsiyete, sosyal ağlarda 

bilgi paylaşma sıklığına, günlük internet kullanma süresine, günlük sosyal ağ kullanma 

süresine, internete bağlandıkları cihaz türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, katılımcıların sosyal kaygı düzeylerinin bilgisayar sahibi olup 

olmamasına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı gözlenmiştir. Bilgisayar sahibi olmayan 

katılımcılarda sosyal kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

günlük bilgisayar kullanma sürelerine göre de sosyal kaygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı gözlenmiştir. Günlük 3-4 saat arasında bilgisayar kullananların sosyal kaygı 

düzeylerinin, günlük 7 saatin üzerinde bilgisayar kullananlardan daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Sosyal medya, sosyal kaygı, üniversite öğrencileri 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı eğitsel robotik uygulamalarının öğrencilerin 21.yy becerilerine etkisini 

incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desen kullanılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak Kang, Kim, Kim ve You (2012) tarafından geliştirilen ve Karakuş (2015) 

tarafından Türkçeye uyarlanan “21. Yüzyıl Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında öğrenciler 7 hafta boyunca öğrenme yönetimi sistemi üzerinden Arduino ile 

robotik tasarım derslerine katılmışlar ve etkinliğin sonunda geliştirdikleri ürünleri ile yarışmaya 

katılmışlardır. Etkinlik 62 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin 

analizinde, normal dağılım gösteren durumlarda ilişkili örneklemler için t-tesi, dağılımın 

normallik koşulunu sağlamadığı durumlarda Wilcoxon işaretli sıralar testi ve Mann Whitney U 

testi  kullanılmıştır. Çalışmaların bulguları, eğitsel robotik uygulamaların öğrencilerin 21.yy 

becerilerinden bilişsel ve duyuşsal alt boyutlarında anlamlı düzeyde bir artışa sebep olurken, 

sosyokültürel alt boyutunda anlamlı bir artışa sebep olmadığını göstermiştir. Bu eğitimi alan 

öğrencilerin 21.yy becerilerinin cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırma 

sonuçları, eğitsel robotik uygulamaların öğrencilerin 21.yy becerilerinin geliştirilmesi için bir 

araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar sözcükler:  21.yy becerileri, eğitsel robotik uygulamalar, ilköğretim öğrencileri 

The Impact of Educational Robotic Applications on 21st Century Skills 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of educational robotics applications on 

students’ 21st century skills. In the study, pretest-posttest experimental design without 

control group was used. As a data collection tool, the 21st Century Skills Scale developed by 

Kang, Kim, Kim and You (2012) and adapted to Turkish by Karakaş (2015) was used. In the 

research, students participated in robotics design courses with Arduino through the learning 

management system for 7 weeks. 62 students participated in the competition with their 

products at the end of the event. In the analysis of the obtained data, the paired sample t-test 

was used for the data with normal distribution and the Wilcoxon signed rank test and Mann 

Whitney U test were used when normality is violated. Findings of the study have shown that 

while educational robotic applications lead to a significant increase in the cognitive and 

affective sub-dimensions of students’ 21st century skills, they don’t lead to a significant 

increase in their socio-cultural sub-dimensions. It was also found that there was no significant 

difference in 21st century skills of students according to gender. The research results show 
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that educational robotic applications can be used as a tool for the development of students' 

21st century skills. 

Keywords: 21st century skills, educational robotics applications, elementary school students 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğin eğitimde kullanım şeklini 

incelemek ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile ilgili eğitim 

alanında bugüne kadar yapılmış bütün tezleri incelemek için içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan içerik analizi çalışmasında; düzey, yöntem, değerlendirme kriteri, veri 

toplama araçları, çalışma grubu sayısı, ders, anahtar kelimeler, tez yılı ve şehir açısından 

incelenmiştir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile ilgili 53 teze ulaşılmıştır. Yapılan 

araştırmalar sonucunda lise ve üniversite düzeyindeki araştırmaların çokluğu dikkat 

çekmektedir. Genellikle nicel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmalarda artırılmış 

gerçeklik ve sanal gerçekliğin mimarlık, bilgisayar ve sağlıkla ilgili derslerde oldukça çok 

kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca çalışmalarda artırılmış gerçeklik ve sanal gerçekliğinin yanında 

genellikle simülasyon ve eğitim anahtar kelimeleri yer almaktadır. Değerlendirme kriteri olarak 

çoğunlukla akademik başarı tercih edilmiş ve sonucunda artırılmış gerçekliğin akademik 

başarıyı arttırdığı görülmüştür. Teknolojiye olan ilgi artışıyla beraber sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçekliğin eğitimde kullanımının da doğru oranda artması beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, eğitim, içerik analizi 

Use of Augmented Reality and Virtual Reality in Education: Content Analysis 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the use of augmented and virtual reality in 

education. For this purpose, content analysis method is used to examine all theses related to 

augmented and virtual reality in education. In this content analysis study; all theses was 

analyzed according to education level, method, criterion of measurement, data collection 

instruments, number of study groups, course, key words, the publication year and city. 53 

theses related to augmented and virtual reality have been selected. The study groups of the 

theses were mostly selected from high school and university students. Generally, quantitative 

research method is preferred. In addition, the most used keywords with augmented and 

virtual reality are simulation and education. As an evaluation criterion, mostly academic 

success was preferred and as a result increased reality has been seen to increase academic 
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achievement. As measurement criterion, mostly academic success has been preferred and 

academic achievement has been increased via augmented reality. 

Keywords: Augmented reality, virtual reality, education, content analysis 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

5. Sınıf Kesir Problemlerinde Kişiselleştirmenin Etkisi 

Pınar ÖZKAN 

pozkan@odtugvo.k12.tr, ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu 

Özlem ÇAKIR 

ocakir@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi 

Özet 

Bir problemi çözerken,  metni anlayıp çözümlemek ve problemi anlayıp çözüm üretmek için 

düşünme ve problem çözme becerilerisi  çok önemlidir.  Kişiselleştirilmiş öğretim materyali, 

öğrencinin yakın çevresindeki kişi ve nesnelerin isimleri kullanılarak geliştirilen sunum, 

alıştırma ve sınav materyali olarak tanımlanmaktadır. Öğrenciler, kişiselleştirilmiş matematik 

problemleriyle, gerçek hayatla ilişkilendirme yapabildikleri için soru ile iletişimleri 

kuvvetlenmekte, öğrenme ve çözme motivasyonları artmaktadır. Bu çalışmada, 5. sınıflarda 

kesir problemlerinin öğretim sürecinin kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş materyallerle 22 

kişilik deney ve kontrol grubunda uygulamalarının; öğrencinin problemleri anlama ve başarı 

sonuçları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için deneysel desen ve  nitel veri 

birleşiminden oluşan karma araştırma deseni ile yapılmıştır. Deney grubuna kişiselleştirilmiş 

materyaller, kontrol grubuna aynı materyaller kişiselleştirilmeden verilmiştir. Öğrencilerin 

yapmış olduğu hataların kaynakları kurgu, işlem ve anlamama olarak sınıflandırılmış, soru 

bazında hata nedenlerinin frekansları alınmış ve kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş süreç 

sonuçları karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda, kişiselleştirilmiş matematik problemleri 

kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

bulunmamaktadır. Fakat, ön testten son teste matematik başarı puanları artış göstermektedir. 

Deney grubundaki öğrenciler, matematik dersi esnasında kişiselleştirilmiş problemlerin 

kullanımını olumlu algıladıklarını ve bu durumun motivasyonu artırıcı, kendilerini özel 

hissettiren, merak uyandırıcı, etkileşimi artırıcı, gerçek hayata yakın ve eğlenceli öğrenme 

ortamı sağladığı yönünde görüş belirtmiştir.Öğrencilerin ve uygulayan öğretmenlerin görüşleri 

olumludur.  

Anahtar sözcükler: Kesir problemleri, kişiselleştirilmiş öğretim, matematik, motivasyon, 

ortaokul 

The Effect of Personalized Fifth Grade Fraction Problems on Academical 

Achievement 

Abstract 

Thinking and problem solving skills are essential for reading comprehension and mathematical 

reasoning. Personalized instructional materials are defined as the presentations, quizzes and 

exams that are developed by using the names of people and objects in students’ lives. 

Students’ motivation for learning and problem solving are increased by personalized math 

problems because they can make associations between the problems and real life. In this 

study, to explore if there is statistically significant differences for student’s understanding and 

achievement between experimental and control group. Mixed-method research design which 
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combines qualitative data and experimental design is used. The sample of this study is 22 5th-

grade students who are given fraction problems. Personalized materials are given to 

experimental group while the same materials without personalization are given to the control 

group. Student mistakes are grouped as relation, operation and misunderstanding. The 

frequency of the reasons of mistakes is found for each question. After statistical analysis for 

the comparison of control and experimental groups in this study, it is found that there is no 

statistically significant effect of the use of personalized math problems on student 

achievement. However, there is an increase in math scores. The students in experimental 

group reported that their perception of using personalized math problems is positive. They 

also stated that personalized math problems helped to create learning environments that help 

them to feel more interested and special. They found these learning environments more 

enjoyable and closer to real life. Teachers also have positive perception about personalized 

math problems.  

Keywords: Fraction problems;  personalized content; mathematics; motivation; secondary 

school 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin bir öğretim materyali geliştirme aracı olarak mobil 

uygulama geliştirme ortamı olan MIT App Inventor’ı kullanmalarındaki algılanan kullanım 

kolaylığı, algılanan yarar, algılanan eğlence arasındaki ilişkiyi ve bunların davranışsal niyet ile 

ilişkisini araştırmaktır. Çalışma kapsamında devlet okullarında görev yapmakta olan çeşitli 

branşlardan (Matematik, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri) 50 öğretmene mobil 

programlama çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay ilk gün teorik eğitim ve ikinci gün uygulamalı 

MIT App Inventor eğitimi olmak üzere iki gün sürmüştür.  İkinci günün sonunda öğretmenlerin 

görüşleri bir anket yardımıyla alınmıştır. Sonuç olarak algılanan kullanım kolaylığı, algılanan 

yarar, algılanan eğlence ve davranışsal niyet arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bununla 

birlikte, algılanan yarar- algılanan eğlence,  algılanan yarar-davranışsal niyet ve algılanan 

eğlence-davranışsal niyet arasındaki ilişkinin büyüklüğü diğerlerine göre daha yüksektir. Ayrıca 

davranışsal niyeti en fazla algılanan eğlence yordasa da aynı zamanda algılanan yarar ve 

algılanan kullanım kolaylığı da yordamaktadır. Son olarak, algılanan eğlencenin algılanan yararı 

yordadığı görülmektedir. Sonuçlar, App Inventor’ın bir materyal geliştirme aracı olarak 

öğretmenler tarafından kabülüne ilişkin önemli noktalara ışık tutmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Materyal geliştirme, öğretmen, teknoloji kabulü, MIT App Inventor, 

mobil uygulama geliştirme 

Acceptance of MIT App Inventor as Material Development Tool 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the relationship among perceived ease of use, 

perceived usefulness, perceived enjoyment, also their relationship with behavioral intentions 

of teachers in using MIT App Inventor, the mobile application development environment, as a 

material development tool. Within the scope of the study, 50 teachers' who were various 

branches (Mathematics, Science and Information Technologies) working in public schools 

attended mobile programming workshops. The workshop lasted two days as theoretical and 

practical MIT App Inventor training. At the end of the second day, teachers' opinions were 

taken with the help of a questionnaire. 

As a result, there is a significant relationship between perceived ease of use, perceived 

usefulness, perceived enjoyment and behavioral intention. However, the relationship 

between perceived usefulness-perceived enjoyment, perceived usefulness -behavioral 

intention, and perceived enjoyment -behavioral intention are greater than others. In addition, 

perceived enjoyment seemed to affect behavioral intention most. It also affected the 

perceived usefulness and perceived ease of use also affected it. Finally, perceived enjoyment 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

seemed to affect the perceived usefulness. The results shed light on the fact that acceptance 

of App Inventor as a tool for material development by teachers. 

Keywords: Material development, teacher, technology adoption, MIT App Inventor, mobile 

application development 
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Özet 

İlk hesaplayıcılardan başlayarak günümüzde kadar gelen bilgisayar teknolojisi pek çok evreden 

geçmiştir. Bunların tartışmasız en önemlilerinden birisi de programlanabilirlik olmuştur. 

Bilgisayarlar, vb. gibi makineler programlanarak çok sayıda işlevi aynı donanımla yerine 

getirebilir olmuşlardır. Bilgisayar programlamanın sözdizimsel yapıya dönüşmesiyle yeterli 

düzeyde kodlama eğitimi almış bireylerin programların içeriğini ve yapısını anlaması söz 

konusu olduğundan ticari geliştiriciler program kodları gizlemeye başlamışlardır. Geliştirilen 

bilgisayar programlarının kodlarının derlenmeden önceki sözdizimsel halinin de yazılımla 

beraber verilmesiyle ya da internet gibi ortamlara yüklenerek sunulmasıyla açık kaynak kodlu 

yazılımlar ortaya çıkmıştır. Açık kaynak kodlu yazılımlar, kullanıcılarının kendi gereksinimleri 

doğrultusunda kişiselleştirebildikleri yazılımlardır. Kullanıcılar, bu yazılımları kullanırken ve 

kişiselleştirirken özgür oldukları için yazılımların kodları üzerinde istedikleri gibi değişiklik 

yapabilirler ve kendi geliştirdikleri yeni yazılım sürümlerini dağıtabilirler. Açık kaynak kodlu 

yazılımların gelişiminde çoğunlukla kâr amacı gütmeyen bireysel geliştiricilerin önemli bir 

ağırlığı söz konusuyken kapalı kaynak kodlu yazılımların gelişimindeyse ekonomik çıkar 

peşindeki ticari işletmeler ön plandadır. Kapalı kaynak kodlu yazılımların satın alma ve bakım 

maliyetleri, güvenlik sorunları, kişiselleştirilememeleri gibi sınırlılıkları nedeniyle dünyada açık 

kaynak kodlu özgür yazılımlara yönelim gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yansımaları pek çok 

farklı alanda olduğu gibi eğitim alanında da kendini göstermektedir. Hatta eğitime yönelik 

olarak oluşturulmuş, içinde ve yazılım depolarında çok sayıda eğitsel yazılım barındıran özgür 

işletim sistemi dağıtımları ortaya çıkmıştır. Özgür lisansların sağladığı korumaları yanında 

bireysel kar amacı gütmeyen geliştiricilerin katkılarıyla eğitimde kullanılan açık kaynak kodlu 

bu dağıtımlar büyük bir hızla gelişim göstermektedir. Bu araştırmada bu dağıtımlar ve 

içerdikleri eğitsel yazılımlar hakkında çeşitli bilgiler verilerek bunların eğitimde ne ölçüde 

kullanılabilirlikleri ve sağlayabilecekleri yararlar tartışılmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Açık kaynak kodlu yazılımlar, eğitsel yazılımlar 
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Abstract 

The Internet is a very large network that connects millions of people around the world and 

connects millions of people to each other. This network structure creates an environment in 

which people can communicate with each other very quickly. In this environment, social 

networking is defined as the means by which people can access desired information, establish 

different cultural and social groups, find various communities and communicate with each 

other. Social networks, which have a widespread use in the world, can affect people both 

positively and negatively. Therefore, social networks are seen as an important communication 

tool used by a wide audience. In particular, the effects of social networks on education have 

been an important work topic. In this study, the students of Trakya University Keşan Yusuf 

Çapraz School of Applied Sciences reveal the levels of using social networks and the effects of 

social networks on students. The data of the study were obtained through questionnaires. The 

analysis of the data obtained from the students at the university level was carried out by the 

data mining method. 

Keywords: Internet, social networks, data mining 
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Abstract 

Community of Inquiry (CoI) theoretical lens provides a coherent perspective to study dynamics 

of cognitive and social presence with the binding function of teaching presence. Collecting 

data through online readiness scale, CoI scale, observations and semi-structured interviews in 

multiple cases, this study focused on students’ perceptions of CoI’s three components 

(cognitive, social and teaching) in synchronous phases of two similar online graduate level 

lecture-based courses taught by the same instructor. There were 9 (M = 5, F =4) students in 

group I and 25 (M = 24, F = 1) students in group II. Due to irregular participation patterns of 

students, though the main participants were all students participated in synchronous sessions, 

the interviewees were those who were present in mostly all synchronous sessions, 4 from 

group I (F = 4) and 5 from group II (M = 4, F =1). The main teaching method were lecture-based 

instruction enhanced by direct instruction indicators of CoI’s teaching presence component, 

especially asking content related discussion questions, giving feedback, summarizing main 

points. The triangulation of observed and perceived data reveals students’ cognitive and social 

presence levels by considering their online readiness levels comprising of motivation, Internet 

self-efficacy, online communication self-efficacy, learner control, and self-directed learning 

dimensions. Goal orientation was also determined as an important factor to interpret 

cognitive and social presence levels of students. Results reveals adequacy of the teaching 

presence component to enhance social and cognitive presence and also manifest suggestions 

to further develop lecture based online courses. 

Keywords: Community of ınquiry, social presence, cognitive presence, teaching presence, 

online readiness, goal orientation 
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Özet 

Bilişim teknolojilerini kullanan, çağa ayak uydurabilen bireyler yetiştirilmesinde, BİT’lere dair 

bilgi ve becerilerin öğrencilerin öğrenme sürecine uyarlanmasında öğretmenler anahtar görevi 

görürler. Günümüzde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) yapılan yatırımlar artarak devam 

etmekte; bilgisayar, tablet-bilgisayar, yansıtım aygıtı ve akıllı tahta gibi yeni teknolojik araçlar 

sınıflarda yerini almaktadır. Eğitimde BİT kullanımının bireylerin bu teknolojileri 

kabullenmesine, anlamasına, sahip çıkmasına ve kullanmak üzere enerji sarf etmesine bağlı 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada farklı branşlardaki öğretmenlerin BİT’leri kullanım 

durumları betimlenmiştir.  Araştırma tarama yöntemine göre toplam 1464 (kadın=786, 

erkek=677) öğretmen gerçekleştirilmiştir. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığından alınan izin ile 

ders saatleri dışında ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlere dağıtılan bilgi 

toplama formları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 

öğretmenlerin =%41,2’si daha önce BİT kullanımı konusunda bir eğitim almıştır. Öğretmenlerin 

dizüstü bilgisayar sahiplik oranı %80,2 olup masaüstü bilgisayar sahiplik oranı ise %26,2’dir. 

Günlük bilgisayar ve internet kullanım süreleri(saat) ortalamama sırasıyla 2,29 (sd=1,90) ve 

1,29 (sd=1,71) saattir. Sınıf içi uygulamalarda en sık kullanılan teknolojiler sırasıyla projektör, 

yazıcı, tarayıcı, akıllı tahta ve eğitim yazılımlarıdır. Ek olarak öğretmenlerin BİT kullanım 

amaçları ve kendilerine verilmesi planlan bir eğitimde en çok hangi alanlarda ihtiyaç duydukları 

gibi değişkenler incelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin BİT kullanım deneyimlerine yönelik 

yapılan değerlendirmede %40,6’sı henüz adapte olma ve 24,8’i kendine mal etme seviyesinde 

olduğu belirlenmiştir. Son olarak öğretmenlerin BİT kullanım deneyim düzeyleri ve BİT 

kullanım süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve tartışılmıştır. 

Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak uygulamaya ve gelecekte yapılabilecek 

araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen, BİT kullanım durumları, teknoloji kabul 
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Abstract 

This study is the first stage of a longitudinal research on designing and developing a security 

portal for pre-service teachers on information security. The most important issues in the 

literature about cyber security in schools and educational settings will be identified and 

presented. The identified topics will be used as an information input to the design and 

development of the actual security portal.Internet has diffused to the lives of children and 

adults deeply. People are using the Internet to get information, work, shop, chat, play games, 

get medicine and health services, access materials and documents, manage financial accounts 

or connect to social platforms regardless of their age, gender and social status. All people 

whether adolescents, teenagers or children who use the Internet actively, are potential 

targets of malicious activities that could be rooted from their peers intentionally or 

intentionally. For instance, for students’ cyber bullying and cyberbullying are threats that may 

negatively affect the physical and emotional safety of students at school. As a result, 

information security, privacy and ethics on the Internet have become critical issues in the 

society and especially in the field of education. In fact, these are the issues that require the 

raise awareness in teachers and students so as to have them able to identify the current 

situation and form preventive measures, especially in high school and secondary education. 

For this reason, the aim of this study is to examine evidence-based research conducted about 

the current state of cyber threats in schools, information security training or cyber security 

training in schools, cyber ethics, prevention methods or policies used for safeguarding 

students in schools. 

In order to achieve this aim, a systematic literature review will be conducted in related indexes 

and journals by using the keywords such as "cyber security education/training/lecture in 

schools, information security education/training/lecture in schools, cyber ethics 

education/training/lecture in schools, cyber security measures/policies/rules/standards in 

schools". The results of the work will be presented in detail. The findings of the current study 

will be used to identify the content of the security portal for pre-service teachers. 

Keywords: Siber güvenlik, bilgi güvenliği eğitimi, siber etik eğitimi 
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Abstract 

Professional identity is an individual’s definition of himself with regards to the work that he 

does. It is a general self-concept and shaped by the individual’s motives, efficacy beliefs, and 

goals. Professional identity can provide information about the characteristics of a profession, 

what the professionals in that field of study think their main responsibilities or roles are, and 

how strongly these professionals relate themselves to their professions. Considering that the 

two major goals of the field of Educational Technology are “facilitating learning and improving 

performance” (AECT, 2008), it is important to investigate how the students of Computer 

Education and Instructional Technology (CEIT) program see their professional identities. 

Therefore, the study aimed to explore the expectations and projections of CEIT students for 

the future by revealing their professional identities and investigating their projected 

motivations, self-efficacy beliefs, roles and responsibilities after graduation. The study used 

two major data collection methods that are survey and interviews. The survey instrument 

included both multiple choice and open-ended questions that focused on what the students 

think the characteristics of their profession are. The data collection process via the survey is 

still in progress and semi-structured interviews will follow the survey method to further look 

at the professional identities of students. The presentation will focus on the key characteristics 

of the CEIT field from the students’ point of view and how these characteristics align with the 

two major goals of the field of Educational Technology as identified by AECT. 

Keywords: Professional identity, educational technology 
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Özet 

Çalışma genel olarak, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların yaşamlarını bağımsız bir 

şekilde ya da mümkün olduğunca az destekle sürdürebilmelerine katkı sağlayacak bir öğrenme 

süreci tasarlamayı hedeflemektedir.  Bu hedef doğrultusunda, otizm spektrum bozukluğu olan 

çocukların dinlediğini anlama ve sosyal becerilerini geliştirmek üzere bir mobil uygulama 

geliştirilmiştir. Bireylerin hem günlük, hem sosyal hem de akademik yaşamlarını 

sürdürebilmeleri onların metinlerden anlam çıkarabilmelerine bağlıdır. Dolayısıyla okumayı 

bilmeyen kişilerin bile kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için dinlediklerini anlayabilmeleri 

önemlidir. Bununla birlikte dinlediğini anlama becerisinin okuduğunu anlama becerisini de 

olumlu yönde etkilediğine yönelik çalışmalar mevcuttur. Otizm spektrum bozukluğu olan 

bireyler genel olarak kısa yönergeler dışında metinleri anlamada sınırlılık gösterdikleri için 

dinlediğini anlama becerilerini geliştirmeye yönelik süreçlere gereksinim duyarlar. Bu nedenle 

çalışmanın öncelikli amacı dinlediğini anlama becerisini geliştirmektir. Bu beceriyi geliştirmek 

için çalışma kapsamında tablet bilgisayar üzerinde öykü haritası tekniği uygulanacaktır. Öykü 

haritası tekniğinde kullanılacak öyküler de, otizm spektrum bozukluğunun temel tanı 

kriterlerinden biri olan sosyal iletişimde yetersizliği gidermek adına öne çıkan sosyal öykü 

formatında hazırlanacaktır. Böylece dinlediğini anlama becerilerini geliştirirken sosyal öyküler 

aracılığıyla çocukların yetersizlik gösterdikleri sosyal becerilerin de geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışmada sosyal beceri olarak  “sosyal etkileşim başlatma” ve “izin isteme” 

becerisi olmak üzere iki farklı beceri ele alınacaktır. Sosyal öyküler çocuklara tablet bilgisayar 

üzerinden hem animasyon desteği ile anlatı hem de sadece anlatı formatında sunularak, hem 

iki yöntemin iki sosyal beceri üzerindeki etkililik ve verimlilikleri karşılaştırılacak hem de görsel 

desteğin dinleme becerisini geliştirmedeki etliliğine bakılacaktır. Bu doğrultuda çalışmada tek-

denekli araştırma modellerinden uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılacaktır. 

Çalışmanın uygulama süreci devam etmekte olup sonunda, bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişkenler üzerindeki etkililiğini gösteren veriler grafiksel analiz yoluyla sunulacaktır. 

Anahtar sözcükler: Otizm spektrum bozukluğu, teknoloji destekli özel eğitim, mobil 

öğrenme, özel eğitimde mobil teknolojiler 
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Effectiveness of Mobile Technology Based Learning Process Designed for 

Children with Autism Spectrum Disorders: Pilot Study 

Abstract 

 

In general, the study aims to design a learning process that will contribute to children with 

autism spectrum disorder to sustain their lives independently or with as little support as 

possible. In line with this goal, a mobile application has been developed to improve listening 

comprehension and social skills of children with autism spectrum disorder. Individuals need 

to be able to make sense of the texts so that they can continue their daily, social and academic 

lives. Therefore, it is important that even those who do not know read can comprehend  what 

they listen in order to they can live a quality life. At the same time, there are researches 

showing that the listening comrehension skill affects reading comprehension skill positively. 

Individuals with autism spectrum disorders need processes to improve their listening 

comprehension skills, because generally they are limited in understanding of texts, except for 

short guidelines. For this reason, the primary aim of the study is to improve the listening 

comprehension skills. In order to improve this skill, the story map method will be applied on 

the tablet PC. The narratives to be used in the story map method will be prepared in the social 

story format used to improve inadequacy in social communication, which is one of the basic 

diagnostic criteria of autism spectrum disorder. Thus, while developing the listening 

comprehension skills, through social episodes it was aimed to develop the social skills that the 

children are inadequate. In the study, two different skills will be dealt with as social skills: 

"initiating social interaction" and "ask permission". The social narratives will presented to the 

children both with animation support and only in narrative format. Both of them will be on 

the tablet PC. In the study, the effectiveness and efficiency on the two social skills of two 

methods will be compared and as well as effectiveness of the visual support to improve the 

listening ability will be examined. In this direction, adapted alternating treatments design, 

which is one of the single-subject research models, will be used. The implementation of the 

work continues and eventually the data showing the effect of the independent variables on 

the dependent variables will be presented via graphical analysis. 

Keywords: Autism spectrum disorder, technology-supported special education, mobile 

learning, mobile technology in special education 
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Özet 

Eğitsel dijital oyunlar, öğrencilerin akademik başarılarını ve motivasyonlarını arttırmaktadır. 

Bu nedenle öğretmen adaylarının nitelikli bir eğitsel dijital oyunun nasıl geliştirileceği 

konusunda bilgi ve beceriler edinmeleri önemlidir. Bu gereksinim doğrultusunda öğretmen 

adaylarına eğitsel dijital oyun tasarlama ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler içeren bir eğitim 

vermek gerekmektedir. Bu çalışmada da eğitsel dijital oyun tasarlama eğitiminin (EDOT) 

öğretmen adaylarının perspektifinden  performanslarına göre karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Karma araştırma modeline göre yürütülen araştırmaya 

EDOT eğitimini alan 39 BÖTE öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen Eğitsel Dijital Oyun Değerlendirme Formu (EDODF) ve 

Eğitim Değerlendirme Görüş Anketi (EDGA) kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına dijital oyun 

tabanlı öğrenme modeline göre eğitsel dijital oyun tasarlama becerileri kazandırmayı 

amaçlayan EDOT eğitimi pedagoji, tasarım, senaryo ve teknik  aşamalarından oluşmaktadır. 14 

haftalık bir sürede gerçekleşen eğitim boyunca öğretmen adaylarının geliştirdiği eğitsel dijital 

oyunlar EDODF ile değerlendirilmiş olup elde edilen bulgular eğitimin aşamaları ile 

ilişkilendirilmiştir. Yine eğitim sonunda EDGA ile öğretmen adaylarının görüşleri alınmış ve elde 

edilen tüm nitel ve nicel bulgular karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak EDOT 

eğitiminin öğretmen adaylarının eğitsel dijital oyun tasarlama becerilerini arttırdığı 

görülmüştür. Yine öğretmen adayları EDOT eğitiminin her bir aşamasına ilişkin olumlu görüş 

belirtmiş olup, eğitsel dijital oyun tasarlama becerilerini ve öğrenme motivasyonlarını 

arttırdığını ifade etmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Eğitsel oyun, eğitsel dijital oyun tasarlama eğitimi, eğitsel oyun 

geliştirme 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin programlama sürecinde karşılaştıkları 

problemlere karşı nasıl bir problem çözme stratejisi sergilediklerini ortaya koymaktır. Bu 

amaçla, çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) yöntemi ile 

yürütülmüştür. Çalışmaya, Doğu Anadolu Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Eğitim 

Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görmekte olan 25 

öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanmış yedi adet 

açık uçlu soru içeren yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi 

yöntemi ile çözümlenmiştir. Katılımcıların programlama sürecinde karşılaşabilecekleri 

problemlere yönelik sergiledikleri problem çözme stratejileri beş ana tema altında toplanmış 

ve bu temaları oluşturan kodlar belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin problem çözmek için en 

sık kullandığı stratejiler; keşfetme, süreci planlama, özgüvenli olma, bilgi toplama ve 

değerlendirme olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, programlama sürecinde 

zamanlarının büyük bir bölümünü problemi anlamak için kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

Süreci planlama açısından, öğrencilerin büyük bir kısmının problemi çözmeye başlamadan 

önce problemi detaylı bir biçimde analiz etmek yerine akıllarına gelen ilk çözüm yolunu 

izledikleri ve problemin çözümüne ilişkin kontrolü en son aşamada yaptıkları veya hiç 

yapmadıkları; diğerlerinin ise alternatif çözüm yolları üzerinde düşündükleri ve çözümü aşama 

aşama planladıkları belirlenmiştir. Ayrıca, çok az sayıda öğrencinin problemi çözmeye 

başlamadan önce çeşitli kaynaklardan bilgi toplama yoluna gittiği ve bu süreçte genellikle 

mevcut örneklerden yararlanmayı tercih ettikleri dikkat çekmektedir. Öğrenciler, özellikle 

programlama derslerinde problem çözme konusunda kendilerine güvenmediklerini ve 

başarısızlık korkusu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu durumun, programlamaya ilişkin 

motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini ve bunun da programlamaya karşı önyargılarının 

oluşması ile sonuçlandığını ifade etmişlerdir. Tüm bu bulgular doğrultusunda, çalışmaya 

katılan öğrencilerin programlamada problem çözme konusunda problemi anlama açısından 

başarılı; ancak problemi çözme açısından acemi problem çözücüler oldukları söylenebilir. Bu 

doğrultuda, öğrencilerin problem çözme basamaklarını uygulamaları ve farklı çözüm yolları 

üzerine düşünerek genellemeler yapmaları açısından problemin çözümüne daha çok vakit 

ayırmaları sağlanabilir. Ayrıca problemin tanımlanmasında, çözüme ilişkin veri toplanmasında 

ve analizinde, çözüm için uygun yolların belirlenmesinde ve çözümün değerlendirilip 

uygulanmasında başkalarıyla çalışmaları teşvik edilebilir. 

Anahtar sözcükler: Problem çözme, problem çözme stratejisi, programlama 
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Investigation of Problem Solving Strategies of University Students in 

Programming 

Abstract 

The purpose of this study is to determine how university students have demonstrated a 

problem-solving approach to the problems they have encountered during the programming 

process. For this purpose, the study was carried out by the phenomenology of qualitative 

research methods. Twenty-five students studying at the Computer Education and 

Instructional Technology Department of the Faculty of Education at a state university in 

Eastern Anatolia participated in the study. A structured interview form with seven open-ended 

questions prepared by the researchers was used as the data collection tool. The data were 

analyzed by content analysis method. The problem-solving approaches exhibited by the 

participants for the problems they may encounter during the programming process are 

grouped under five main themes and the codes forming these themes are determined. 

Accordingly, the most frequently used approaches for problem solving are; discovery, process 

planning, self-confidence, information gathering, and evaluation. The vast majority of 

students stated that they used the majority of their time in the programming process to 

understand the problem. From the perspective of process planning, it is important to note 

that most of the students follow the first solution to their minds rather than analyzing the 

problem in detail before starting to solve the problem; others think on alternative solutions 

and plan the solution in stages. It is also noteworthy that very few students went to collect 

information from various sources before starting to solve the problem, and they preferred to 

take advantage of existing examples in this process. Students have stated that they are not 

confident in problem solving, especially in programming lessons, and have a fear of failure. 

This implies that their motivation to programming affects negatively and this results in the 

prejudice against programming. In all these findings, it can be said that students participating 

in the study are successful in terms of problem solving in programming but they are beginner 

problem solvers in terms of solving the problem. In this direction, it is possible to ensure that 

students spend more time solving the problem in terms of applying the steps of problem 

solving and thinking about different solutions and making generalizations. In addition, the 

identification of the problem, the collection and analysis of data related to solving, the 

determination of appropriate ways to solve it, and the work of others in evaluating and 

implementing the solution can be encouraged. 

Keywords: Problem-solving, problem-solving strategies, programming 
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Abstract 

This research examines the effects of using science education-oriented mobile application on 

prospective teachers on Scientific Process Skills (SPS). Research employs a control group 

design. Participants of the study consisted of 94 third grade students studying in Science 

Education and Primary School Teaching departments of Usak University Faculty of Education. 

The experimental group (n=46) both used the mobile learning application and participated in 

laboratory-based classes in the scientific research process. On the other hand, the control 

group (n=48) participated only in laboratory-based classes. Within the scope of the research, 

a mobile application named BSB was developed and used in the scientific research process 

within the scope of science education. The mobile application has tools that can be used to 

record and share data generated in the scientific research process. BSB mobile application has 

been used by participants for eight weeks. The open-ended SPS test developed by the 

researchers was used as data collection tool. A rubric developed by the researchers and used 

for scoring the test. Data analysis showed that the mean scores of SPS of the experimental 

group used mobile application in the scientific research process were significantly different 

from the average SPS scores of the control group which participated in the laboratory-based 

course. In other words, the use of mobile learning applications in the scientific research 

process is effective in the development of scientific process skills. 

Keywords: Mobile learning, science process skills, mobile application 
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Abstract 

This research investigates the effects of using science education-oriented mobile application 

on prospective teachers Scientific Epistemological Beliefs (SEB). Research employs a control 

group design. Participants of the study consisted of 94 third grade students studying in Science 

Education and Primary School Teaching departments of Usak University Faculty of Education. 

The experimental group (n=46) both used the mobile learning application and participated in 

laboratory-based classes in the scientific research process. On the other hand, the control 

group (n=48) participated only in laboratory-based classes. Within the scope of the research, 

a mobile application named BSB was developed and used in the scientific research process 

within the scope of science education. The mobile application has tools that can be used to 

record and share data generated in the scientific research process. BSB mobile application has 

been used by participants for eight weeks. Scientific Epistemological Beliefs Scale which is 

developed by Pomeroy (1993) and adopted in to Turkish by Deryakulu & Hazır-Bıkmaz (2003) 

was used as data collection tool. Data analysis showed that the mean scores of SEB of the 

experimental group used mobile application in the scientific research process were 

significantly different from the average SEB scores of the control group which participated in 

the laboratory-based course. In other words, the use of mobile learning applications in the 

scientific research process is effective in the development of scientific epistemological beliefs. 

Keywords: Mobile learning, scientific epistemological beliefs, mobile application 
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Özet 

Günümüzde gittikçe rağbet gören konulardan bir tanesi kodlama eğitimidir. Kodlama eğitimi 

olarak ifade edilen durum aslında program geliştirme sürecidir. Son zamanda yapılan 

çalışmalar ile program geliştirmenin bireylerin problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulayıcı 

düşünme gibi farklı beceriler üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Yeni ve rağbet gören bu 

yaklaşıma göre tüm bireylerin kodlama eğitimi alması ve bu sayede az önce bahsedilen 

becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının (Bilişim Öğretmeni Adayları) geleceğin 

kodlama eğitmenleri olarak görev yapmaları beklenmektedir. Bilişim öğretmeni adaylarının 

programlama eğitimi almaları ve alınan bu eğitimle ilgili göstermiş oldukları gelişmelerin takip 

edilmesi önem arz etmektedir. Bu aşamada mevcut çalışma ile bilişim öğretmeni adaylarının 

programlama eğitimi almaları ve aldıkları bu eğitimin, sözel olmayan bilişsel yeteneklerine 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada ön-test – son test ölçümlerinin yapıldığı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 

2017–2018 öğretim yılı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde yer alan, ilk kez programlama eğitimi alan ve “Programlama 

Dilleri I” dersine katılan toplam 30 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Ders kapsamında 

öğrenciler programlamanın temellerinin olduğu; algoritma geliştirme, değişkenler, döngü, 

mantıksal sınama gibi konular üzerine eğitim almışlardır. Ders öncesi ve sonrasında bilişim 

öğretmeni adaylarının sözel olmayan bilişsel yeteneklerinin ölçümü için TONI-3 (Test of 

Nonverbal Intelligence,Third Edition) Testi kullanılmıştır. TONI-3 Testi; Brown, Sherbenou ve 

Johnsen, (1997) tarafından, problem çözme ve soyut akıl yürütme açısından sözel olmayan 

bilişsel becerileri ölçmek üzere tasarlanmıştır. Test uygulanan bireyler, soyut ve şekilsel içerikli 

bu testi çözmek için farklı, karmaşık akıl yürütme stratejilerini kullanmak durumundadır. TONI-

3 maddelerinin her biri, genelleme ve sınıflandırma, ayırt etme, analojik akıl yürütme, 

sıralama, tümevarım, tümdengelim ve detayları fark etme problem çözme yeteneklerinin 

birinin ya da bir kaçının kullanımını gerekli kılar. Analiz sonuçlarına göre program geliştirme 

dersi alan bilişim öğretmeni adaylarının sözel olmayan bilişsel yeteneklerindeki değişim/etki 

ele alınacaktır. 

Anahtar sözcükler: Kodlama, program geliştirme eğitimi, bilişim öğretmeni adayları, sözel 

olmayan bilişsel yetenekler 
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Fen Deneylerinin Öğretimine Destek Amaçlı Mobil Uygulama Geliştirilmesi 

Alper ALTUNÇEKİÇ 

altuncekic@gazi.edu.tr, Gazi Üniversitesi 

Eralp BAHÇIVAN 

eralpbahcivan@hotmail.com, Gazi Üniversitesi 

Özet 

Öğrenme-öğretme süreçlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha etkin 

ve verimli hale gelebildiği gerçeğinden yola çıkarak güncel teknolojilerin bu süreçlere hızlı ve 

etkin bir şekilde adapte edilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, özellikle mobil 

teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte mobil öğrenme içeriklerinin sayısı da 

artmaktadır. Fen eğitiminde mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmakta olduğu ve bu 

alanda mobil uygulamaların ve ders içeriklerinin sayısının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. 

Öte yandan alan yazın bu konuda geliştirilen mobil uygulamaların sayı, nitelik, uygulanabilirlik 

vb. açılardan eksikliklerini vurgulamaktadır. Bununla birlikte konu ile ilgili araştırmalarda, 

geliştirilen eğitim amaçlı mobil uygulamaların geliştirilme süreçlerine yeteri kadar yer 

verilmediği görülmektedir. Bu nedenlerle bu çalışma Fen eğitimine yönelik bir mobil 

uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulama geliştirme süreçlerinin paylaşılmasına 

odaklanmıştır. Çalışmanın amacı, çeşitli Fen deneylerinin hazırlanması, uygulanması, 

sonuçlarının tartışılması ve öğrenenlerin küçük sınavlarla test edilmesini içeren örnek bir 

etkileşimli mobil uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve tüm bu süreçlerin ayrıntılı olarak 

sunulmasıdır. 

Anahtar sözcükler: Mobil öğrenme, fen bilgisi, deney 
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Artırılmış Gerçeklikle Geliştirilen Üreme Sistemleri Uygulamasının Üniversite 

Öğrencilerinin Artırılmış Gerçekliğe Yönelik Tutumlarına Etkisi 

Bahar BARAN 

 baharbaran.deu@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Şirin Nur KAPTANOĞLU 

 sirinnurk@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Murat ÖCAL 

atoc.mural@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ender SİYEZ 

edsiyez@yahoo.com, Buca Devlet Hastanesi 

Diğdem Müge SİYEZ 

didem.siyez@gmail.com, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet 

Artırılmış gerçeklik teknolojileri, gerçek hayatta ulaşılması mümkün olmayan ya da ulaşılması 

zor olan nesneleri, gerçekliğe yakın şekilde görmeyi mümkün kılmaktadır. Eğitim ortamlarında 

özellikle soyut konuların öğretiminde Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojileri, öğrenmeyi 

kolaylaştırarak öğrenenlere etkili öğrenme ortamları sunabilmektedir. Üreme Sistemleri 

konusu da soyut ve teorik bir konu olduğu için öğrenciler tarafından öğrenilmesi zor 

konulardan biridir. Bu çalışmada üreme sistemleri konusunda üniversite öğrencilerine yönelik 

geliştirilen artırılmış gerçeklik uygulamasının öğrencilerin artırılmış gerçeklik uygulamalarına 

yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenim gören 3. sınıf 

öğrencilerinden seçmeli Cinsel Sağlık Bilgisi dersini alan 16 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında katılımcıların artırılmış gerçeklik uygulamasına yönelik tutumları uygulamadan 1 

hafta sonra ve 4 hafta sonra iki kere ölçümlenmiştir. Ayrıca uygulama sonrasında öğrencilerin 

AG’ye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. 

Araştırma sonunda 2. ölçümdeki tutum puanının 1. ölçümden yüksek olduğu görülürken, 

ölçümler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yapılan görüşmelerde öğrenciler AG 

uygulamasını “etkileyici”, ”faydalı”, “öğretici”, “kullanışlı”, ”merak uyandırıcı” bulduklarını 

ifade etmişlerdir. Bu sonuç öğrencilerin AG’ye yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Artırılmış gerçeklik, üreme sistemleri, tutum 
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Üstün Yetenekli İlkokul Öğrencileriyle Bilgisayar Oyunu Tasarımı: Kodu Game 

Lab ile Uygulama 

Serdar ÇİFTCİ 

sciftci@gmail.com, Adnan Menderes Üniversitesi 

Ahmet BİLDİREN 

ahmetbildiren@gmail.com, Adnan Menderes Üniversitesi 

Özet 

Günümüze kadar bilgisayar programı geliştirme ve yazılım geliştirme gibi isimlendirme ile ele 

alınan kavram popüler bir yaklaşım ile kodlama olarak ifade edilmektedir. Bu yeni adlandırma 

ve “tüm bireyler için kodlama” yaklaşımı ile yeni bir akım başlatılmıştır. Bu akımla ilişkili olarak; 

kodlama eğitiminin bireylerin eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme gibi beceriler 

üzerinde olumlu etkisi olduğuna dair sonuçlar bulunmaktadır. Code.org, kodu game lab, 

scratch gibi görsel yazılım geliştirme araçları ile geniş bir yaş aralığındaki bireylerin kolaylıkla 

oyun ve yazılım geliştirebilmeleri mümkün olmaktadır. 

Üstün yetenekli çocuklar bilişsel alanda erken yaşta merak, geniş ilgi alanları, sorgulayıcı 

tutumları, ısrarcı sorular sormaları gibi özellikleriyle kendilerini gösterirler (Bloom, 1982; Clark, 

2002; Davis ve Rimm, 2004; Renzulli ve diğerleri 2002; Silverman, 1997–2004) ve tetikte oluş, 

merak, etrafla etkileşim gibi bilişsel özellikleri ile bebekliklerinden itibaren gözlemlenebilirler 

(Porter, 2005). Üstün yetenekli çocukların soyut düşünebilme, karmaşık kavramları algılama 

bakımından diğer çocuklara göre pozitif yönde farklılıklar göstermeleri (Clark, 2002; Smutny, 

1998), onların problem çözme becerisinde diğer çocuklara göre daha hızlı gelişim gösterme 

olasılığını arttırmaktadır. Bu bakımdan araştırma grubu için üstün yetenekli çocukların katlımı 

sağlanmıştır.  

Mevcut çalışmada ilkokul 2. Sınıfta öğrenim görmekte olan 8 yaşındaki 20 üstün yetenek tanısı 

almış öğrenci ile yapılan uygulamaya ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Uygulama 8 hafta üzerinden 

yürütülmekte ve öğrencilerin kodu game lab görsel oyun / yazılım geliştirme aracını 

kullanmaları ve kendi oyunlarını geliştirmeleri üzerinden yürütülmektedir. Örneklem 

grubunda olan öğrenciler haftada 2 saatlik eğitime aileleri ve kendi rızaları ile katılmışlardır. 

Uygulama 10 kişilik 2 grup halinde yürütülmüştür. Öncelikle öğrencilerin programlama ve 

sürükle bırak yöntemi ile çalışan araçların kullanımı ile ilgili ön bilgi/beceri düzeylerinin 

artırılması amacıyla code.org sistemi ile başlanmıştır. 2 hafta sonrasında kodu game lab oyun 

tasarlama ve yazılım geliştirme aracı ile ilgili derslere başlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin aldıkları eğitimden keyif aldıkları, derse katılmaya yönelik olarak istekli oldukları 

ve oyun/yazılım ürünü geliştirme konusunda başarılı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Kodlama, programlama, eğitisel dijital oyun geliştirme, üstün yetenekli 

çocuklar 
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Dört Öğeli (4C/ID) Öğretim Tasarımı (ÖT) Modelinin Programlama 

Öğretiminde Uygulanması 
Zafer GÜNEY 

 zaferguney@aydin.edu.tr, İstanbul Aydın University 

İsmail İPEK 

 ismailipek34@gmail.com, İstanbul Aydın University 

Özet 

Son yıllarda teknolojinin hızla geliştiği eğitim ve öğretimde kullanımının artması gözlense de 

teknoloji kullanımı, öğretenin görevini ortadan kaldırıp yok edemez. Öğreten öğretim tasarım 

modelleri doğrultusunda dersini hazırlayacak ve öğrenenlerin problem çözme, mantık 

yürütme ve algoritma oluşturma gibi farklı becerileri ile üretim odaklı tasarımla ilgili 

becerileriyle üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirebilmek için kendi yorumlarını 

aktardığı bilgiye katacaktır. 

Üst düzey düşünme becerileri; içerisinde birçok zihinsel işlemi, sorgulamaya dayalı olarak 

barındırmakta, problem çözme ve karar verme sürecini oluşturan yaşam tarzını (kültür) ve 

sosyal etkileşimi sağlayan becerilerin kazandırılmasını da içermektedir. Programlama 

becerisinin kazandırılması sürecinde birçok zorlukla karşılaşılmasına rağmen bu beceri 

içerisinde birçok farklı kazanıma temel teşkil etmektedir; mantıksal düşünme, algoritma 

oluşturma, problem çözmeye yönelik beceriler, analitik düşünme becerileri bunlardan 

bazılarıdır. Programlama öğretiminde teknik becerilerin kazandırılması sürecinde, öğretim 

tasarımı (ÖT) modeli olarak 4C/ID öğretim tasarım modeli kullanılarak öğretimin tasarımı 

gerçekleştirilebilir; kısaca Dört öğeli-öğretim tasarımı modeli (DÖTM) karmaşık bilişsel 

becerilerin öğretilmesi sürecini geliştirme yaklaşımını sistematik olarak ortaya koymaktadır.  

Programlamada döngüler öğrencilerin sürekli tekrarlayan süreci anlamada ve döngü içerisinde 

yapılacak işlemleri bazan dışında bazan da atlayarak yaptıkları bir bakıma yineleme mantığını 

anlayamadıkları sıklıkla karşılaşılan hususlar arasında karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin 

döngü mantığını kavrayabilmesi, ayırt edebilmesi ve açıklayabilmesi amaçlanarak, 4C/ID 

öğretim tasarım modeli çerçevesinde dört aşamada ve on adımda tasarım planlanmış olup bu 

aşamalar; 

1. Öğrenme Görevleri içerisinde -Temel becerilerin ayrıştırılması (Decomposition): 

istenen çıkış davranışları ve ilgili öğrenme biçimlerine dayalı olarak karmaşık bilişsel becerilerin 

bütünü oluşturan beceriler hiyerarşisi halinde ayrıştırılmasıdır. 

1.adım: Tasarım Öğrenme Görevleri, Döngülerin ne için kullanıldığı, söz dizimi anlatılmıştır. 

2.adım: Görev sınıflarını sıralama, Konu anlatımı basitten karmaşığa doğru örneklendirilerek 

ve örneklere eklemeler yapılarak uygulanmış, konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır. 

3.adım: Performans hedefleri, öğrencilerden beklenen komutların yazımı ve kendi döngülerini 

kurmaları sağlanmıştır. 
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2. Destekleyici Bilgi içerisinde -Bütünü oluşturan becerilerin analizi ve ilgili bilgi (Analysis 

of constituent skills and related knowledge): Bütünsel becerilerin analizi ve bunlar arasındaki 

ilişkiler yanında karmaşık bilişsel beceri ile onun bütününü oluşturan becerilerin performansını 

gösteren bilgi yapılarıdır. 

4.adım: Destekleyici Bilgi Tasarımı, kaç çeşit döngü olduğu söz dizimleri ve hangi amaçlarla 

hangi döngüleri kullanmanın doğru olacağı örneklerle açıklanmıştır. 

5.adım: Bilişsel Stratejileri analiz etme, döngü çeşitlerini ayırt edebilmeyi ve döngülerin kod 

bloklarına hangi aşamada dahil edilmesinin gerekliliği doğru ve yanlış uygulamalarla 

açıklanmıştır. 

6.adım: Zihinsel Model, öğrencilerin belleklerinde döngü kavramının kodlama süreci içerisinde 

nasıl yer alması gerektiği örneklere dayalı hikayeleştirilerek açıklanmıştır. 

3. Yöntemsel Bilgi içerisinde-Öğretim metotlarının seçilmesi (Selecting instructional 

methods): pratik yapma süresinde veya öncesinde bütün işin görev tasarımı ve kısmı görev 

pratiklerini farklı bilgi sunma çeşitleri için özel öğretim metotlarını tanımlama ve seçme işidir. 

7.adım: Yöntemsel Bilgi Tasarımı, söz diziminin hatalı/doğru kullanımı sonucunda nelerle 

karşılaşılacağı gösterilmiştir 

8.adım: Bilişsel Kuralların Çözümlenmesi, döngü sürecinin kodlayan kişi tarafından kontrol 

edilmesinin yazılım içerisinde hangi adımda kullanılmasının gerektiği ile süreç içerisinde veya 

farklı bir kısımda modüler kullanılmasının etkileri açıklanmıştır. 

9.adım: Önkoşul Bilgiyi Analiz Etme, farklı hikayelerle öğrenci kendisi süreç içerisinde hangi 

döngüyü kullanması gerektiğine karar vererek kodlarını yazmıştır. 

4. Kısmi Görev Uygulamaları içerisinde-Öğrenme ortamını geliştirme (Development of 

learning environment): verilen ve ayrıntılı olarak tasarlanan öğrenme ortamı ve seçilen 

öğretimsel metotları içeren öğretim stratejilerinin oluşturulmasıdır. 

10.adım: Kısmi Görev Uygulaması Tasarımı, Bu kısımda öğrencilerden kendi oluşturdukları 

döngüleri yazmaları istenmiştir. 

İş ve görev analizi kapsamında 4C/ID modeli incelenmiş ders tasarımı için gereksinimlere karar 

verilmiştir. Tasarım aşamasında etkili bir kodlama için izlenmesi gereken algoritma açık, 

anlaşılır bir görsel ara yüz ile tasarlanmış, akış şeması ile eğitim etkinliklerinin görsel bir özetini, 

şemasını sunan öykü panoları (storyboard) hazırlanmıştır. Kodlama için yardımcı olabilecek 

programlar, grafik animasyonlar kullanılmıştır. Diğer ÖT modelleri adımları programlama için 

entegre edilebilir. 

Öğretim tasarımının tüm aşamalarında kodlama yapılırken işlemlerin, etkili, anlamlı ve verimli 

olabilmesi için doğru stratejilerin varlığının döngülerle, değerlendirilmesi yapılmalı, süreç 

içerisinde öne çıkan hatalardan da öğrenmeye katkı sağlayacak geri bildirimler her aşamada 

yer almalıdır. 

Sonuç olarak, bu çalışmada programlama etkinliğinin, öğretim tasarımı (ÖT) modelleri ile 

öğretim stratejileri izlenerek, öğretim ve öğrenme ürünleri bakımından etkili ve anlamlı 



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

biçimde her düzeydeki öğrencilere, örneğin 4C/ID ÖT modeli ile kazandırılabileceğine ilişkin bir 

uygulamayı sunmak ve tartışmaktır. 

Anahtar sözcükler: Öğretim tasarımı, kodlama, programlama, teknik beceriler 
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Kesir Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Dördüncü Sınıf 

Öğrencilerinin Akademik Başarılarına, Bilgisayara ve Matematiğe Yönelik 

Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi 

Uğur YAMAN 

yaman79@gmail.com, Ege Üniversitesi 

Jale İPEK 

jale.ipek@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Kesirler konusunda geliştirilen öğretim materyallerinin ilköğretim 4. 

sınıflar düzeyindeki öğrencilerin akademik başarıları, matematik ve bilgisayara yönelik 

tutumlarına etkilerinin incelenmesidir. 

Çalışma ön test - son test kontrol gruplu desende planlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 2012 

yılında İzmir ili Karabağlar ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 60 öğrencidir. 

Uygulanan ön test sonucunda okuldaki A ve E şubelerinin başarı puanları arasında farklılık 

gözlenmediğinden bu şubeler çalışmaya dahil edilmiştir. Sınıf mevcudu 32 olan A şubesi 

seçkisiz olarak deney grubu olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %55’i (n=33) erkek, %45’i 

(n=27) kadın öğrencilerden oluşmaktadır.  

Kesirler konusu deney grubuna kesir saydamlarının Flash programı kullanılarak bilgisayar 

ortamına aktarılmasıyla hazırlanmış öğretim materyali ile anlatılmıştır. Kontrol grubunda 

geleneksel öğretim uygulanmıştır. Öğrenciler materyali sadece ders sırasında ve sınıf 

bilgisayarında kullanmışlardır. Çalışma 4 hafta ( 16 ders saati ) süresince uygulanmıştır. Çalışma 

verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan başarı testi, matematiğe yönelik tutum ölçeği 

(Nazlıçiçek ve Erktin, 2002) ve bilgisayara yönelik tutum ölçeği (Aşkar, 1987) ile toplanmıştır. 

Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin son test puanlarının anlamlı farklılaşmadığı 

(t(58)=1,528; p>.05) gözlenmiştir. Ek olarak, katılımcıların matematiğe yönelik tutumları ve 

bilgisayara yönelik tutumlarında anlamlı farklılaşma gözlenmemiştir. 

Anahtar sözcükler: Kesirler, öğretim materyali, dördüncü sınıf 
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Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir parçası olarak Blokzinciri teknolojisi; tek 

merkeze dayalı güven sistemlerinden daha etkin ve daha verimli çözümler vaat etmektedir. Bu 

teknolojinin; ekonomi, ticaret ve hukuk gibi alanların yanı sıra eğitim alanında da potansiyel 

olarak uygulanabilir olması gündemdedir. Bu çalışmada, çok geniş bir hedef kitleye hizmet 

veren açık ve uzaktan eğitim sistemlerinde Blokzinciri teknolojisinin kullanılabilirliği üzerine 

başlatılan bir çalışmanın kavramsal çerçevesi sunulacak ve herhangi bir kurumdan bağımsız 

olarak öğrencilerin ve eğitmenlerin sertifikasyonların kayıt altında tutulacağı, bu 

sertifikasyonların onaylanabileceği ve sorgulanabileceği bir model önerilecektir. Bu model için, 

merkezi olmayan (decentralized) bir yapı sağlayan Blokzinciri teknolojisi kullanılacaktır. 

Kaydedilen verilerin değişmez bir kayıt defterine (immutable ledger) yazılıyor olması, 

değiştirilme onaylansa bile bu değişikliğin kaydının tutulması ve kayıtların dağıtık birçok 

cihazda bulundurulması sistemin asıl güven yapısını oluşturmaktadır. Kayıt defterinde 

kurumların kimliğini tanımlayacak kamusal anahtarların da tutulmasıyla dağıtık bir dijital imza 

altyapısının (PKI) bu sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir. Sonraki çalışmalarda bu 

modelin ön ürünü sunulacaktır. Bu modelin farklı teknolojilerle birleştirilip eğitim alanında 

daha farklı süreçler için kullanılması da mümkündür. Bu çalışmada, olası farklı uygulamalar 

hakkında da önerilerde bulunacaktır. 

Anahtar sözcükler: Blokzinciri, açık ve uzaktan eğitim, sertifikasyon, çevrimiçi eğitim 
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Özet 

Bilgi çağında, karmaşıklaşan hayat problemleri ile karşı karşıya kalınması, araştırmacıları etkili 

sorun çözme becerileri üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Bu bağlamda önem kazanan bilgi 

işlemsel düşünme becerisi, günümüz bireylerinin sorunlar karşısında en uygun çözümü 

bulmasında rehberlik ederek, onların hayatlarını kolaylaştıracak bir düşünme sistematiğini 

temel almasıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Popülerlik kazanmasına paralel olarak, bilgi 

işlemsel düşünme konulu pek çok araştırma gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaların sonucunda 

konunun farklı boyutlarına yönelik çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Bu araştırmanın amacı, 

alanyazında bilgi işlemsel düşünme konusunda gerçekleştirilen çalışmalara ait bulguların 

boyutlarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili çalışmalara ulaşmak için belirlenen 

anahtar kelimeler kullanılarak, ERIC ve Web of Science veri tabanlarında aramalar 

gerçekleştirilmiş ve 2006-2016 yılları arasında yayınlanmış 96 çalışmaya ulaşılmıştır. Aramalar 

sonunda ulaşılan yayınlar, araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrol formu ile 

değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ulaşılan veriler, içerik analizi yöntemi 

uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar temalar altında sınıflandırılmış ve betimsel 

istatistikler hesaplanmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre, bilgi işlemsel düşünme 

araştırmalarının yıllara göre artış sergilediği, en fazla bulgunun bilgi işlemsel düşünme 

becerilerinin geliştirilmesi ve bilgi işlemsel düşünmenin eğitimdeki konumuna yönelik olduğu 

belirlenmiştir. Diğer yandan bilgi işlemsel düşünmeyi değerlendirmeye yönelik bulguların en 

düşük düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Çalışmanın sonunda ulaşılan bulgular dikkate alınarak, 

konuyla ilgili gerçekleştirilecek yeni araştırmalara ve uygulamaya yönelik öneriler 

sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarının bilgi işlemsel düşünmeye yönelik daha kapsamlı bir 

bakış açısı oluşturulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar sözcükler: Bilgi işlemsel düşünme, araştırma bulguları, içerik analizi 

The Investigation of Research Findings on Computational Thinking 

Abstract 

In the information age, confronting with complex life problems has prompted researchers to 

think about effective problem-solving skills. In this context, computational thinking skill has 

become a subject that takes attention for today's individuals based on a system of thinking 

that will guide people in finding the most appropriate solution and facilitate their lives in the 

face of problems. Parallel to its popularity, many researches on computational thinking have 

been carried out and as a result of these studies, several findings were obtained for different 
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aspects of the computational thinking. The main purpose of this study is to reveal the 

dimensions of the findings of researches conducted in the field of computational thinking. In 

accordance with this purpose, a search was made in the ERIC and Web of Science databases 

using the specified keywords and 96 studies published between 2006 and 2016 were reached. 

The publications reached at the end of the relevant search was evaluated by the control form 

developed by the researchers. The data procured from the evaluation were analyzed by the 

researchers using the content analysis method. The results obtained were classified under the 

themes and descriptive statistics were calculated as well. In the context of the results, it was 

seen that the findings of computational thinking researches showed an increase in terms of 

years. In addition, it was observed that most of the findings were about improving 

computational thinking skill and the role of computational thinking in education. On the other 

hand, it was understood that least findings were about evaluation of computational thinking. 

At the end of the study, several suggestions were presented for future studies and 

implementation considering the findings reached. It is thought that the results of the research 

will contribute to develop a more comprehensive perspective of computational thinking. 

Keywords: Computational thinking, research findings, content analysis 
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Özet 

Bilgi çağı eğitim anlayışının temel bir özelliği, bu çağın yaşamsal gerekleri doğrultusunda, 21. 

yüzyıl ya da bilgi toplumu becerileri gibi adlarla nitelenen bir grup yetiyi geliştirmeye 

yönelmesidir. Bu anlayış öğretim programları ve süreçlerinde bilgi çağı becerileri temelinde bir 

dönüşüm yaratmakta; dolayısıyla alandan bağımsız biçimde her öğretmen için kendi öğretim 

etkinlikleri içerisinde bu becerileri geliştirmek gibi yeni bir rol ortaya çıkarmaktadır. Dönüşüm, 

öğretmen eğitimi sürecine de bu becerilerin öğretimine ilişkin yeterlikleri geliştirmek gibi bir 

sorumluluk yüklemektedir. Bu noktada öğretmen adaylarının bilgi çağı becerilerinin 

öğretimine ilişkin düşünce, algı ya da yeterlikleri önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza 

gelmektedir. Araştırmada, bu bakışla, öğretmen adaylarının ISTE (2018) tarafından bilgi çağı 

öğrencisinin temel yeterlikleri arasında tanımlanan bilişimsel düşünme (computational 

thinking) öğretimine ilişkin öz-yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin hazırbulunuşluk 

düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama 

deseninde yürütülmektedir. Veri toplama paketinde bir grup demografik sorunun yanı sıra, 

Özçınar ve Öztürk tarafından geliştirilen Hesaplamalı Düşünmenin Öğretimine İlişkin 

Özyeterlik Algısı Ölçeği (2017) ve Yıldırım ve Köklükaya (2017) tarafından geliştirilen 

Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Hazırbulunuşluk Ölçeği yer almaktadır. Verilerin 

Gaziosmanpaşa, Kastamonu ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakülteleri’ne devam etmekte 

olan son sınıf öğrencilerinden gönüllülük esasına göre elde edilmesi; çözümleme sürecinde ise 

Pearson Momentler Çarpımı katsayısının yanı sıra, ilişkisiz örneklem t-testi ve ANOVA’dan 

yararlanılması planlanmaktadır. Elde edilen bulguların alanyazın ışığında tartışılmaya, 

uygulayıcı ve araştırmacılara dönük öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Bilgi işlemsel düşünme, bilgisayar gibi düşünme, öğretmenlik, hazır 

hissetme 
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Özet 

E-öğrenme teknolojilerinin kullanılması ile birlikte öğrenenlere ilişkin öğrenme sürecindeki 

davranışları açıklayan büyük bir veri seti ortaya çıkmıştır. Bu veriler eğitsel veri madenciliği 

bağlamında analiz edilmekte ve aynı zamanda öğrenme analitikleri olarak da kullanılmaktadır. 

Ancak öğrenenlere ilişkin e-öğrenme ortamında elde edilen veriler doğrudan analiz 

edilememekte, bir veri ön-işleme sürecine tabi tutulması gerekmektedir. Özellikle sistemden 

kaynaklı hesaplama hataları ve sistemi yanıltmayı çalışan kullanıcılar aykırı gözlem verilerinin 

oluşmasına neden olmaktadır. Aykırı gözlem verileri diğer veriler ile karşılaştırıldığında veri 

setine uymayan, veri setinin dağılımını ve analiz sonuçlarını etkileyen verilerdir. Bu nedenle 

analiz aşamasından önce bu gözlemlerin belirlenmesi ve düzeltmelerin yapılması doğru 

sonuçlara ulaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Aykırı gözlemler, verilerin oluşma sürecinde 

(real-time) belirlenebileceği gibi süreç sonundaki veri setleri üzerinde de belirlenebilmektedir. 

Bu araştırmada bir e-öğrenme ortamından elde edilen eğitsel veriler içinden aykırı gözlemlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bir ders dönemi süresinde kullanılan Moodle 

öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) log kayıtları veri seti olarak kullanılmıştır. Araştırmada 65 

öğrencinin hiper-metin, video,  değerlendirme, scorm ve forum etkileşimlerine ilişkin toplam 

etkileşim süresi verileri kullanılmıştır. Aykırı gözlem verilerinin belirlenmesinde Box-plot, Z, 

Grubbs, Rosner ve Hampel testi kullanılmıştır. Bu çalışmada aykırı gözlem verileri hazır paket 

programlar kullanılmadan hesaplama çizelgeleri üzerinden işlemler yapılarak belirlenmiştir. 

Bununla birlikte bu testlerin e-öğrenme ortamına entegre edilebilirliğini değerlendirebilmek 

adına örnek PHP betik kodlamaları yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda testlere göre 

aykırı (anormal) değerlerin gözlem sayılarının değiştiği görülmüştür. Buradan elde edilen 

deneyimler ve veri tabanı yapısı göz önünde bulundurulduğunda Z testi ve Box-Plot 

yöntemlerinin bir e-öğrenme sisteminde uygulama anında aykırı gözlemlerin tespiti amacıyla 

diğer yöntemlere göre daha kolay uygulanabilir olduğu, bir başka ifadeyle bu yöntemlerin 

makineye öğretiminin daha işlevsel olduğu görülmüştür. Bununla birlikte diğer testlerin ise bir 

hipotez sınaması gerektirmesi ve daha duyarlı sonuçlar vermesi yönünden önemli bir avantaja 

sahip olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada ayrıca aykırı gözlemlerin 

önlenmesine yönelik olası önlem ve yöntemler tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: E-öğrenme, aykırı gözlem, veri ön işleme, öğrenme analitikleri, veri 

madenciliği 
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Outlier Data in E-Learning Process and Ways of Coping with It 

Abstract 

With the widespread use of e-learning technologies, a large data set has emerged that 

describes the learning process of learners. However, the data obtained from the e-learning 

environment cannot be analyzed directly, but data pre-processing is required on these data. 

Especially, calculation errors and users who are trying to mislead the system that can cause 

the formation of outlier data. The outlier is data which does not fit the data set, and when 

compared with other data, affecting the distribution and the analysis results. For this reason, 

it is important to identify and smooth these data before the analysis phase, in order to ensure 

the accuracy of the results. The outliers can be determined in the real-time, as well as, at the 

end of the data collection process. The research aims to determine the outliers from the 

educational data obtained from e-learning environment. The Moodle, Learning Management 

System (LMS) log records were used as the data set. The study group consists of 65 students. 

In this study, the total interaction times in hypertext, video, assessment, scorm, and forum 

themes were used as data set. Box-plot, Z, Grubbs, Rosner and Hampel tests were used to 

determine the outliers. Outliers are determined by processing through manual calculations 

without using the existing packaged software. At the same time, in order to evaluate 

integrability of these tests into the e-learning environment, some PHP script examples are 

coded by researchers. As a result of analyzes, it was shown that outlier numbers changed 

according to the tests. When the experiences obtained therefrom and database structure are 

considered; Z test and Box-Plot methods are easier to implement in e-learning systems, for 

the real-time outlier detection than other methods. In other words, it has been seen that these 

methods are more functional in machine teaching. However, it should be noted that other 

tests have significant advantages, for that they require hypothesis test and give more sensitive 

results. This study also discusses possible methods and precautions for preventing outliers. 

Keywords: E-learning, outlier, data preprocessing, anomaly detection, learning analytics, 

data mining 
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Abstract 

It is thought that for applying innovative technologies effectively in the classroom, teachers of 

the future should have a high level individual innovativeness. Introducing pre-service teachers 

to innovative technologies and practices can be one of the ways for increasing individual 

innovativeness levels. For this reason, in this research, it has been tried to investigate whether 

digital storytelling is influencing individual innovativeness levels. 

In this study, weak experimental design was used from experimental designs. The study was 

carried out in the course of Information Technologies in Education. Pre-Service Teachers were 

trained about digital storytelling for 6 weeks and after 6 weeks, they were asked to create 

digital stories about a selected subject by using WeVideo online video editor. The 

Innovativeness Scale developed by Hurt, Joseph and Cook in 1977 and adapted by Kılıçer and 

Odabaşı to Turkish in 2010 was used as pre-test post-test data collection tool in the study. 42 

preschool pre-service teachers from Gazi University participated in the study in the 2015-2016 

education year. As a result of the 6-week training, a significant increase in the individual 

innovativeness scores of the pre-service teachers was observed. However, the scores they 

have received are not high despite this increase. This situation may be due to the short 

duration of the application. Future research can explore the impact of longer-term 

applications. In future research, it is also possible to study the relationship of digital 

storytelling with different variables. 

Keywords: Digital storytelling, ındividual ınnovativeness level, ınnovativeness scale, teacher 

education 
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Özet 

Hızlı Uygulama Geliştirme yaklaşımı günden güne kurumların artan yazılım/uygulama ihtiyacını 

karşılama noktasında önemli hale gelmektedir. Programlamanın zor olduğunu düşünen, 

programlamanın mantığını anlamakta zorlanan kişilerin ön yargılarını aşma ve temel mantığı 

anlamaları noktasında da Hızlı Uygulama Geliştirme araçları yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu araçlardan bir tanesi olan PowerApps aracı, kolay ara yüzü ve kod yazmayı 

gerektirmeyen yapısıyla ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmekte ve kişilerin programlama 

konusundaki olumsuz düşüncelerinin ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede 

araştırma kapsamında bir uygulama geliştirilerek BÖTE öğrencilerine tanıtılmıştır. Öğrenciler 

geliştirme sürecini gözlemlemişler ve uygulamanın testini yapmışlardır. Öğrencilerin hızlı 

uygulama geliştirmeye ve yapılan örnek uygulamaya yönelik görüşleri alınarak analiz edilmiş 

ve sonuçlar tartışılmıştır. Programlama tecrübesi sınırlı olan kişilerin olumlu görüşleri ve 

motivasyonlarının arttığına yönelik düşünceleri göz önünde bulundurularak, Hızlı Uygulama 

Geliştirme ve PowerApps benzeri araçların üniversitelerin programlama eğitimi verilen 

bölümlerinde programlamaya yeni başlayan öğrencilere yönelik eğitimlerde dikkate alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Hızlı uygulama geliştirme, BÖTE, programlama 
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Özet 

Bu çalışmanın odağında, Searching for the Labours of Hercules (2014-1-TR01-KA201-01299) 

isimli Avrupa Birliği Erasmus+ projesi kapsamında üretilen, Herkül’ün 12 Görevi mitolojik 

hikayesinin öğretimini desteklemeyi hedefleyen “Labours of Hercules” mobil oyununun 

geliştirme süreci yer almaktadır. Çalışmada eğitsel oyun modelleri incelenmiş, ardından 

araştırmacı günlükleri ve oyuna ilişkin dokümantasyondan yola çıkılarak oyun geliştirme süreci 

modellenmiştir. Sürece ilişkin pozitif ve negatif yanlar üzerinde durulmuştur. Geliştirilen 

modelin, oyun tasarımı sürecinin başlangıç noktasının oyunun hikayesi olduğu eğitsel oyun 

tasarımcılarına bir yol haritası çizebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Eğitsel oyun, eğitsel oyun geliştirme süreci, mobil öğrenme 

Story of Hercules: An Educational Game Model Proposal 

Abstract 

The development process of the “Labours of Hercules (LOH)” mobile game which aims to 

support the learning of “Twelve Labours of Hercules” myth is in the focus of this study. The 

game is one of the intellectual outputs of “Searching for the Labours of Hercules” EU Erasmus+ 

project. In this study, following the examination of educational game models, the 

development process of LOH is modeled based on researchers’ diaries and game 

documentation. In addition to the model, it is given place to the pros and cons of the process. 

It is thought that the developed model can draw a road map to the educational game 

designers whose starting point of the game design process is the story of the game. 

Keywords: Educational game, educational game development process, mobile learning 
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Özet 

Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ve daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması, 

okullarda öğrencilerin yaptıkları zorbalıkları da teknolojiyi kullanarak uygulamalarına neden 

olmaktadır. Bu durum siber zorbalık kavramının ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Siber 

zorbalık kavramına yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak, bu çalışmalara bütüncül bir 

şekilde bakabilecek bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple, yapılan bu çalışma mevcut 

durumu ortaya koyma ve ileride yapılacak çalışmalara yol gösterme bakımından önemli 

görülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı, siber zorbalık kavramı üzerine yapılan 

lisansüstü tezlerin çeşitli boyutlarda incelenerek, sonuçlarının sentezlenmesi olarak 

belirlenmiştir.  Siber zorbalık kavramına yönelik çalışmaları ayrıntılı bir şekilde ele alan 

çalışmalar lisansüstü tezler olduğundan, bu tezlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde 

bulunan 69 lisansüstü tez alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan lisansüstü tezlerin 

yayınlandığı yıl, üniversite, bölüm, yöntem, örneklem yöntemleri ve büyüklüğü, veri toplama 

araçları ve veri analiz teknikleri açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 

lisansüstü tezlerin sonuçları doğrultusunda, siber zorbalığın çeşitli boyutlardaki sonuçları 

incelenerek sentezlenmiştir. Araştırma, SBA-2018-10493 proje numarasıyla Çukurova 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar sözcükler: Meta-sentez, öğretmen adayı, siber zorbalık 

A Meta-Synthesis Study on The Concept of Cyber-Bullying Dissertations 

Abstract 

Rapid developments in technology and more widespread usage cause the students to use 

bullying using technology, which they do in school. This situation allowed the concept of 

bullying to occur. There are many studies on the concept of cyber bullying. However, there is 

no study that can take a holistic view of these studies. For this reason, this study is important 

in terms of presenting the current situation and guiding the future works. In this context, the 

aim of this research is to examine the postgraduate dissertations on the concept of cyber 

bullying and to synthesize the results in various parameters. Because studies that deal with 

                                                           
12 Araştırma, SBA-2018-10493 proje numarasıyla Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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the studies on cyber bullying concept in detail are the postgraduate dissertations, it is aimed 

to examine these dissertations in detail. 69 postgraduate dissertations were chosen from 

Higher Education Council Presidency for the research. The postgraduate dissertations included 

in the research were evaluated in terms of the year, university, department, method, sampling 

method and size, data collection tools and data analysis techniques. In the light of the results 

of the postgraduate dissertations taken within the scope of the research, cyberbullying was 

synthesized by examining the results in various parameters. 

Keywords:  Meta-synthesis, pre-service teacher, cyber-bullying 
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Görme Engellilere Bilişim Teknolojileri Öğretimi Üzerine Durum Çalışması 

Yakup YILMAZ 

yyilmaz@konya.edu.tr, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Özet 

Eğitimin amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireyler de dahil olmak üzere herkese eşit 

fırsatlar sağlamaktır. Özel eğitime ihtiyacı olan gruplardan birisi de görme engellilerdir. Görme 

engellilerin görmüyor olmaları ya da az görüyor olmaları onların çeşitli alanlarda eğitim 

almalarına engel değildir. Görme engellilerin öğretiminde onlara uygun içerik belirlenmesine 

gerek olmayıp, öğretimlerine destek olacak araç gereçlerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bilgi 

ve iletişim teknolojileri (BİT), görme engellilerin bilgiye erişme ve kullanma, bireysel iletişim ve 

etkileşim ile üyesi olduğu topluma sosyal ve ekonomik olarak daha iyi entegre olmalarını 

sağlamak için bir yol sunmaktadır. Ayrıca, çeşitli sektörlerde iş imkanı bulmalarına, bireysel 

yaşama imkanına ulaşmalarına, bilgiyi kaynağından elde etmelerine yardımcı olmaktadır. 

Görme engelliler bahsedilen bu durumların üstesinden gelmek için bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden hem donanımsal olarak hem de yazılımsal olarak yararlanmaktadırlar. 

Görme engellilerin bilişim teknolojilerinden yazılım olarak klavyeyi kullanarak yazı yazma, 

bilgisayar kullanma, kelime işlemci programını kullanma, elektronik tablolama programını 

kullanma ve internette gezinme şeklinde temel seviyede faydalanmaktadırlar. Bu araştırmada, 

görme engellilerin bilişim teknolojilerini temel seviyede kullanma durumlarını ortaya koymak 

ve karşılaşmış olduğu güçlüklere yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla görme engelli sekiz 

(8) öğrencinin bilişim teknolojileri öğretim süreci incelenmiştir. Araştırmada durum çalışması 

modeli kullanılmış, araştırmanın verileri gözlem ve görüşme yöntemleriyle elde edilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu kendi bilişim teknolojileri öğretim sürecini değerlendiren farklı 

öğrenim seviyelerinde olan öğrencilerden oluşmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Görme engelliler, bilişim teknolojileri, öğretim 

Case Study on Teaching Information Technology in Visually Impaired 

Abstract 

The purpose of the education is to provide equal opportunities for all, including individuals 

who need special training. One of the groups that need special education is also visually 

impaired. Visually impaired people do not see or see that they do not hinder their education 

in various fields. There is no need to determine the appropriate content for teaching visual 

impairment, but there is a need to organize tools to support their teaching. Information and 

communication technologies (ICTs) provide a way for blind and visually impaired people to 

integrate better with information access and use, individual communication and interaction, 

social and economic integration. It also helps them to find jobs in various sectors, to achieve 

individual living opportunities, and to obtain information from sources. Visual impairments 

benefit both information and communication technology both hardware and software to 

come from above mentioned situations. They make use of basic skills such as writing, using 

computer, using word processing program, using electronic spreadsheet program and surfing 

the internet using keyboard as software from visual technology of visually handicapped 
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people. In this study, the teaching process of computer technology of eight blind students was 

investigated in order to determine the use of blindness in the basic level of the blind and to 

propose a solution for the difficulties encountered. The case study model was used in the 

research and the data of the research was obtained by observation and interview methods. 

The study's study group consisted of students with different levels of learning that assessed 

the teaching process of their own information technology.  

Keywords: Information technology, visual impairments, teaching 
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Investigation of Pre-Service Teachers’ Computational Thinking Skills in terms 

of Different Variables: Sample of Cukurova University 
M. Emre SEZGİN 
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Ozan ŞENKAL 
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Abstract 

The concept of computational thinking which takes place in problem solving skills and takes 

place as a new approach in the field; designing systems, and understanding human behaviors 

based on computer-based concepts (Wing, 2006). Elements of computational thinking are 

presenting problems by analyzing and organizing data, presenting data with models or 

simulations, automating problem solving with algorithmic thinking, identifying and analyzing 

possible solutions, applying the most effective and efficient solution, generalizing and finally 

transferring the solution. Computational thinking is different from critical or algorithmic 

thinking, many thinking skills are used together to form a new and powerful combination of 

problem solving and tool-oriented (Barr, Harrison, & Conery, 2011). To sum up, an individual 

who has the skill of computational thinking; can be formulated to solve problems using a 

computer or other tools, the data can be logically organized and analyzed, can be expressed 

through data models or simulations, can automate the answers by algorithmic thinking, can 

identify, analyze and apply the possible solutions, can generalize possible steps and resources 

in the most efficient and fruitful way. In addition, in the field of professional competence of 

the teaching profession general competencies, "it creates learning environments that 

enhance the senior cognitive skills of the learners" and "it prepares activities for students to 

think analytically in the lessons". In this context, it is aimed to examine the computational 

thinking skills of teacher candidates in terms of various variables. The sample of the researcher 

will be teacher candidates who will educated in Çukurova University Faculty of Education at 

2018-2019 spring semester. Within the current study, the data about computational thinking 

skills of the participants were collected through “Computational Thinking Skills Scale”. It was 

developed as a five-point Likert-type scale, which consists of five factors and 29 items. The 

factor named as “Creativity” has 8 items and internal consistency coefficient of 0,843; 

“Algorithmic Thinking” factor has 6 items and internal consistency coefficient of 0,869; 

“Cooperativity” factor has 4 items and internal consistency coefficient of 0,865; “Critical 

Thinking” factor has 5 items and internal consistency coefficient of 0,784; and “Problem 

Solving” factor has 6 items and internal consistency coefficient of 0,727. The internal 

consistency coefficient for the complete scale is 0,822. The factors explain 56.1% of the 

variance. 

Keywords: Pre-service teacher, computational thinking, computational thinking skills, 

algorithmic thinking 
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Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı Seviyelerinin İncelenmesi: Adalet Meslek 

Yüksek Okulu Öğrencileri 

Cemil YURDAGÜL 

cemilyurdagul@gmail.com, Ankara Üniversitesi 

Özet 

Bilişim teknolojilerinin neredeyse kullanılmadığı alan kalmamıştır. Hayatımızın her alanında 

bilişim teknolojilerinden faydalanmaktayız. Gerek kişisel işlerimizde gerek ise çalışma 

ortamında bu teknolojilerin güvenli bir şekilde kullanılmasının önemli olduğu tartışılmazdır. Bu 

şekilde yaygın kullanım sebebiyle artık veri alışverişleri, belgeler hep dijital ortama 

taşınmaktadır. E-devletin bu kadar yaygınlaşması da bu tarz veri alışverişinin artacağını 

göstermektedir. İleride yüksek ihtimal ile bütün işlerimizi her hangi bir devlet dairesine 

gitmeden halledebileceğiz. Bu kadar artan dijital verinin yaygınlaşması tartışılmaz bunun 

güvenli bir şekilde kullanılmasının da önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı devletin 

hukuk ve yargı sisteminde önemli bir ara eleman ihtiyacını gören Adalet Meslek Yüksek okulu 

öğrencilerinin dijital veri güvenliği farkındalık seviyelerini belirlemektir. Yılmaz (2015) 

tarafından geliştirilen “Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı” ölçeği bunu belirlemek için 

kullanılmıştır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da dijital veri güvenliğini artırmak için yapılacak 

bir eğitim öncesi durum tespiti gerçekleştirmektir. 

Anahtar sözcükler: Veri güvenliği farkındalığı, meslek yüksek okulu, dijital veri 
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Ortaokul Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersine Değer Verme 

Düzeyleri 

Meryem KÖŞKEROĞLU 
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Feza ORHAN 

forhan@yildiz.edu.tr, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Özet 

21.yüzyıl öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı becerilerini kazanması amaçlanan 

bilgisayar derslerinin ülkemizdeki en güncel ismi “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” şeklindedir. 

1997’den 2013’e kadar adı, yapısı ve öğretim programı sıklıkla değişen Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım dersinin yenilenen 5. ve 6. Sınıf Öğretim Programı’nın en son hali Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından 2018’in Ocak ayında yürürlüğe konmuştur. En son müfredata göre, 5. ve 6. sınıf 

düzeylerinde BTY dersi haftada iki saat zorunludur ve 7 ve 8. Sınıf düzeylerinde haftada iki saat 

seçmelidir. 

Bu çalışmada ortaokul 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) dersine 

değer verme düzeyleri incelenmiştir. Araştırmaya İstanbul’daki üç özel ve dört devlet 

okulundan toplam 362 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin BTY dersine değer verme düzeylerinin 

okul tipine, sınıf düzeyine, cinsiyete, kendilerine ait bilgisayarlarının olup olmamasına ve diğer 

derslerde bilgisayar kullanma durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Bu amaçla hazırlanan veri toplama aracında öğrencilere Öğrenmede Motive Edici Stratejiler 

Ölçeği’nin (MSLQ) değer verme alt boyutunu oluşturan altı soru yöneltilmiştir. Elde edilen 

veriler üzerinde uygulanan bağımsız örneklem t-testleri sonucunda öğrecilerin BTY derslerine 

değer verme düzeylerinin okul tipine, sınıf düzeyine, kendilerine ait bilgisayarlarının olup 

olmamasına ve diğer derslerde bilgisayar kullanıp kullanmamalarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği bulunmuştur. Ancak cinsiyete göre BTY dersine değer verme düzeylerinin 

anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Bu sonuca göre erkek öğrencilerin BTY 

dersine değer verme düzeyleri kız öğrencilerinkinden çok daha fazladır.  

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, 10 sene öncesinde farklı bir örneklem üzerinde 

yapılan benzer çalışmadan elde edilen bulgular ile karşılaştırıldığında tam tersi sonuçların elde 

edildiği görülmüştür. Güncel adı BTY dersinin 2007-2008 eğitim öğretim yılından bu yana 

geçirdiği öğretim programı değişikliklerinin de çalışmaların sonuçlarındaki bu farklılıklar 

üzerinde etkisinin olabileceği tartışılacaktır.  

Anahtar sözcükler: Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi, bilişim teknolojileri okuryazarlığı, 

değer verme 
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Dijital ve Somut Materyallerle Oyun Oynama Arasında Öğrenme 

Farklılıklarının İncelenmesi: Tangram Örneği 
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Özet 

Bu çalışmada aynı puzzle oyununun (Tangram) dijital ve somut versiyonları arasındaki 

öğrenme çıktıları arasındaki farklar incelenmiştir. Araştırmaya, ortaokul 6. Sınıf düzeyinde 

toplam 112 öğrenci katılmıştır. Katılımcılar rasgele olarak gerçek materyalle Tangram oynayan 

(n=38), dijital ortamda oynayan (n=37) ve hiç bir müdahalenin yapılmadığı kontrol (n=37) 

olarak üç gruba ayrılmışlardır. Deney gruplarındaki öğrenciler ikişerli gruplar halinde 5 hafta 

boyunca haftada 2 saat oyun oynamışlardır.  Çalışmada grupların geometri öz yeterlilik 

(öntest-sontest), geometri transfer (sontest), grupla çalışma becerisi (öntest-sontest) ve ilk ve 

son haftada uygulanan bilişsel yük durumları incelenmiştir. Gruplar arası geometri öz yeterlilik 

skorlarına bakıldığında, somut materyal grubunun sadece kontrol grubuna göre anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu görülmektedir. Dijital materyal grubunda da nicel olarak bir artış 

görülse de istatistiksel olarak fark yoktur. Geometri transfer becerisi bakımından gruplar arası 

bir farka rastlanmamıştır. Grupla çalışma ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre, ürün ve 

sürecin kalitesi ve grup içi etkileşim bakımından, somut materyal grubunun hem kontrol hem 

de dijital tangram oynayan gruba göre skorları p<.05 düzeyinde daha anlamlı düzeyde 

yüksektir. Kontrol grubu ile dijital oynayan gruplar arasında ise her iki boyutta fark 

gözlemlenmemiştir. Bilişsel yük bakımından ise deney grupları arasında ilk hafta p<.001 

düzeyinde somut materyallerle oynayanlar lehine (daha az bilişsel yük) anlamlı fark mevcut 

iken son hafta bu fark gözlemlenmemiştir. Sonuçlar tangram oyunun özellikle somut 

materyallerle oynandığında daha etkili kazanımlar verdiğini göstermektedir. Öte yandan 

somut materyallerle oynandığında oyunun daha kolay çözüldüğü, ancak zamanla bu durumun 

her iki ortam için eşitlendiği görülmektedir. Tangram işbirlikli çalışmaya oldukça müsait bir 

oyundur. Somut materyallerle oynandığında ise daha fazla etkileşim kazandırdığı 

görülmektedir. Dijital ortamda ise tek klavye ya da fare ile oynandığında ise bu etkileşimin 

yeterince ortaya çıkmadığı görülmektedir. Çalışmada somut materyaller lehine bulgular elde 

edilmiş olsa da, bu sonucu desteklemek için ileriki çalışmalarda farklı öğrenme durumları için 

benzer yöntem tekrarlanabilir. 

Anahtar sözcükler: Tangram, geometri öğrenme, dijital materyal, somut materyal 
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Acceptance of Children’s Internet Use across Preservice and In-Service 

Teachers 

Abstract 

This study examines the differences between learning outcomes of digital and tangible 

versions of the same puzzle game (Tangram). A total of 112 students participated in the 

research at the 6th grade level of middle school. Participants were randomly divided into three 

groups who played Tangram with tangible (real wood) material (n = 38), played in digital 

environment (n = 37) and no intervention control group (n = 37). The students in the 

experimental groups played 2 hours a week for 5 weeks in groups of 2. In the study, geometry 

self-efficacy (pretest-posttest), geometry transfer (posttest), group work skill (pretest-

posttest) and cognitive load cases applied in the first and last week were examined. When the 

intergroup geometry self-efficacy scores are examined, it is seen that the tangible material 

group is significantly higher than the control group only. There is also no statistically significant 

difference in the digital material group, although there is a quantitative increase. There is no 

difference between the groups in geometry transfer skills. According to the results obtained 

from the group-workscale, in terms of “product and process quality” and “in- -group 

interaction”, the scores of the tangible group of materials is higher than for both the control 

and the digital tangram playing group at p <.05 level. There was no difference between the 

control and the digital play groups in both dimensions. In terms of cognitive load, there was a 

significant difference between the experimental groups in favor of those who played with 

concrete material (less cognitive load) at p <.001 level at the first week, but this difference 

was not observed in the last week. The results show that tangram gives more effective gains 

when especially played with tangible material. On the other hand, when played with tangible 

material, the game is easier to solve, but over time it seems that this situation equalized for 

both environments. Tangram is a game that is quite convenient to cooperative work. When 

played with tangible materials, it appears to have increased interactivity. In the digital 

environment, this interaction appears to be insufficient when played with only the keyboard 

or the mouse. Although studies have found evidence for tangible materials, a similar method 

can be replicated for different learning situations in future studies to support this result. 

Keywords: Tangram, geometry learning, digital material, tangible material 
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Özet 

Matematiğin en önemli alanlarından biri olan dörtgenler, dördüncü sınıf öğrencileri için, 

geometrinin önemli bir parçasıdır. Bir dörtgen, aynı zamanda dört açısı (köşe) veya dörtkenarı 

(taraf) olan bir poligondur. Geleneksel eğitim yoluyla öğretmen dörtgenleri tahta üzerinde 

çizerek anlattır ve öğrenciler pasif durumdadır. Bu durum, öğrencilerin şekilleri görsel olarak 

canlandırmaları bakımından zor olduğundan konunun anlaşılması için öğrencilerin daha fazla 

çaba harcaması gerekir. Çeşitli öğretim yöntemleri ve bu öğretim yöntemlerinin çoğunun 

öğrencilerin başarısı üzerinde olumlu etkileri vardır. 4. sınıf öğrencileri için, dörtgenler 

kavramının bütün hedeflerini karşılama bakımından, hangi yöntemin daha etkili olduğu 

belirsizdir. Bu çalışmada, “Dörtgenler Piramidi” olarak adlandırılan öğretim yazılımı, 

dörtgenlerin özelliklerini ve sınıflandırılmalarını öğrencilerin anlamalarına yardımcı olarak, 

dörtgenler kavramını öğretmek için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, bir başka amaç da, ilgili 

konu hakkındaki olası kavram yanılgılarını düzeltmek ve öğrenme güçlüklerini aşmaktır. Sonuç 

olarak, öğretim yazılımı oluşturmanın amacı, öğrencilerin daha iyi anlamalarını sağlamak ve 

kavram yanılgılarını düzeltmek için bilgisayarların dijital gücünü kullanmaktır. Öğrencilerin 

bilgisayarlar ile özellikle renkli nesneler, grafikler, animasyonlar vb. oluşturabilmeleri, 

öğrencilerin konuya daha fazla dikkat etmelerini sağlar. Bu araştırmanın sonucunda, 

“Dörtgenler Piramadi” isimli eğitim yazılımının, 4. Sınıf öğrencilerinin dörtgenler konusundaki 

başarıları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı görülecektir. 

Anahtar sözcükler: Geometri, dörtgenler, eğitsel tasarım ve gelişim, senaryo tabanlı oyun 

The Learning of Quadrilateral for 4th Grade Level Students by using Scenario-

based Instructional Software 

Abstract 

Geometry is one of the most important areas of mathematics. Quadrilaterals are one of the 

important parts of Geometry for fourth grade of students. A quadrilateral, known as a 

tetragon or quadrangle is a four-sided polygon. Quadrilaterals are taught with traditional 

instruction; which means that teachers explain, show on the blackboard; and students are 

generally passive. This situation makes the subject more challenging for the students; so, they 

have difficulties in making visualization of shapes. It can be concluded that there are several 

instruction modes. But it is not clear that which one of instruction modes to teach 

quadrilaterals is more effective to meet all objectives of quadrilaterals unit for 4th grade level 

when it is taught completely although most of the instruction modes have some positive 

effects on students’ achievement. In this study, the instructional software named as 
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“Dörtgenler Piramidi” is designed to teach quadrilaterals concept with helping the students 

understanding of their properties and their classification. In addition to this, it is another 

purpose is to correct students possible misconceptions on relevant topic and to overcome 

learning difficulties. As a result, the purpose to create instructional software is using the digital 

power of computers to make students’ understanding better and correct the misconceptions. 

Facilities of computers especially being able to create colored objects, graphics, animations 

etc., make students give more attention to the subject. At the end of this research, it will be 

seen whether the educational software, named as “Dörtgenler Piramadi”, has any effects on 

the achievement of 4th grade level students in quadrilaterals unit. 

Keywords: Geometry, quadrilaterals, instructional design and development, scenario-based 

game 
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Özet 

Teknoloji bağımlılığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aşırı ve problemli kullanımına bağlı olarak 

ortaya çıkan, davranışsal ve zihinsel bağımlılık alanı çerçevesinde tanımlanan bir terimdir. Bu 

araştırmanın amacı, gelişen teknolojiler çerçevesinde literatürde giderek yaygınlaşan ve farklı 

boyutlar kazanan teknoloji bağımlılığı araştırmalarına yönelik yeni eğilimleri belirlemektir. 

İçerik analizi işe koşularak yürütülen bu çalışmada, teknoloji bağımlılığı alanına yönelik 

araştırmalarda hangi teknoloji bağımlığı türünün ele alındığı, incelenen değişkenlerin neler 

olduğu, hangi ölçme araçlarının kullanıldığı, hangi örneklem düzeyinde çalışıldığı, hangi alan 

bağlamında yürütüldüğü incelenmiştir ve ilgili ölçütler çerçevesinde araştırmalar 

sınıflandırılmıştır. Elde edlien bulgular teknoloji bağımlılığı türlerinin; Problematic internet use 

(Sorunlu internet kullanımı), Computer addiction (Bilgisayar bağımlılığı), İnternet dependence 

(Internet bağımlılığı), Compulsive internet use (Kompulsif internet kullanımı), Smartphone 

addiction (Akıllı telefon bağımlılığı) olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir. İncelenen 

değişkenlerin sıklıkla kişilerin demografik, psikolojik ve sosyolojik özellikleri, zihinsel ve fiziksel 

sağlık sorunları kapsamında ele alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonunda teknolojinin 

değişimi ile bağımlılık durumlarının ve terimlerinin de değiştiği, özellikle mobil cihazların 

kullanımında ve kapasitesindeki artış ve mobil uygulamaların çeşitliliği ile bağımlılık 

durumlarını arttığı ve olumsuz etkilerin giderek yaygınlaştığı görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Teknoloji bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı türleri, bağımlılık belirtileri, 

yeni eğilimler 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Araştırma Süreçlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı 

Özcan Özgür DURSUN 

oodursun@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

İsmail TATAR 

 ismailtatar@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Ulaş İLİÇ 

ulasilic@gmail.com, Pamukkale Üniversitesi 

Ferhan ŞAHİN 

ferhansahin@anadolu.edu.tr, Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırma farklı bilim dallarında görev yapan araştırma görevlilerinin araştırma süreçlerinde 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımına ilişkin bakış açılarını yansıtmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında farklı bilim dallarında lisans üstü eğitimlerine 

devam eden yedi araştırma görevlisiyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerden elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle incelenmiş ve araştırmanın dört 

boyutunu oluşturan “alanyazın tarama”, “veri toplama”, “analiz” ve “raporlama” temaları 

altında değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında BİT uygulamalarının alan 

bağımsız olarak tüm bilim dallarına özgü araştırma etkinliklerinde etkin olarak işe koşulduğu 

görülmüştür. Araştırmanın alanyazın taraması aşamasında BİT uygulamalarının kullanımıyla 

elektronik veri tabanlarında tarama yapmanın ve arama motorlarında kişiselleştirilmiş 

taramalar yapmanın araştırmaya önemli bir kolaylık sağladığı ve sonraki araştırmalar 

konusunda araştırmacıları motive ettiği belirtilmektedir. Veri toplama sürecinde BİT 

uygulamalarının kullanımıyla çevrimiçi ortamda kolaylıkla veri toplanabileceği, eksik ve hatalı 

veri toplamanın önüne geçilebileceği ve bazı betimsel analizlerin veri toplamayla eş zamanlı 

olarak gerçekleştirilebileceği görüşleri dile getirilmiştir. Hem nicel hem de nitel verilerin 

kataloglanması ve analizi için BİT uygulamalarının etkin olarak kullanılabileceği, bilişim 

teknolojilerinin büyük verilerle çalışmayı olanaklı kıldığı ve araştırmacının analiz hızını artırdığı 

vurgulanmıştır. Ayrıca araştırmanın raporlama süreçlerinde BİT uygulamalarının zamandan 

tasarruf sağladığı, araştırma raporu içinde gezinmeyi kolaylaştırdığı, yüksek çözünürlüklü içerik 

üretmeyi kolaylaştırdığı ve raporu hızlı biçimlendirmeye olanak sağladığı görüşleri dile 

getirilmiştir. Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde bilim dalı özelinde çeşitli 

farklılıklar olmasına karşın temelde alanyazın tarama ve raporlama aşamalarında BİT 

uygulamalarının benzer biçimde kullanıldığı görülürken veri toplama ve analiz aşamalarında 

sosyal bilimler ve fen bilimlerinin çeşitli dalları arasında farklılıkların olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Araştırma süreci, araştırma becerileri, BİT uygulamaları 
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Abstract 

Every organization endeavor to train and develop its own employees’ skills to achieve better 

productivity. Organizations explore ways to integrate technology in education to provide new 

opportunities for learning. Especially cloud computing technologies can bring issue with 

regard to choosing appropriate tools, skills and/or process for integrating the emerging 

technologies into teaching and professional development of employees. The purpose of this 

study is to explore the public officers’ opinions to design and development of cloud-based 

community of practice platform for professional development. Data is collected from 25 public 

officers at a Public Institution in Turkey. Semi-structured interviews are conducted with officer 

for 30 minutes. The data gathered with semi-structured interviews will be analyzed by content 

analysis. As the results of the study, we expect to find needs of public officer for designing 

social and cloud-based community of practice application to improve professional 

development. In addition to that it can provide input for design and development process of 

community of practice platform. 

Keywords: Professional development, community of practice, cloud-based platform, adult 

education 
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Özet 

Bilişim teknolojileri hayatımızın her alanında kullanılmasıyla birlikte pek çok güvenlik 

problemine neden olmaktadır. Bu yüzden öğrencilerin, bilişim teknolojilerini güvenli 

kullanabilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu araştırma, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim 

Sistemleri bölümü öğrencilerinin bilişim güvenliği yeterliliklerini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu Trakya Üniversitesinde lisans eğitimi gören 210 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. 

Veriler, Türkçe ’ye uyarlanan veri toplama aracı ile toplanmıştır. Uyarlanan anket, bilişim 

güvenliği bilgisini ölçen 7 soru ve 4’lü derecelendirme özelliğine sahip 76 maddeden 

oluşmaktadır. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve ortalama değerlerinden yararlanılırken, 

adayların bilişim güvenliği bilgilerinin çeşitli değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterip 

göstermediğini belirlemek için ise Kruskal Wallis H-Testi ve Mann Whitney U-Testi yapılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Bilişim güvenliği, farkındalık, bilişim güvenliği yeterliliği 
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Özet 

Elektro-manyetik kirlilik insanların yaşam alanında bulunan yüksek gerilim hatları, elektrik 

trafoları, baz istasyonları, radyo televizyon verici istasyonları veya kullanılan elektrikli cihazlar 

tarafından üretilen elektro-manyetik dalgaların insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkileyecek düzeyin üzerinde bulunmasıdır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kullanımı 

yaygınlaşan cihazlar ile elektro-manyetik kirlilik hızla kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlar ve topluluklar elektro manyetik kirliliğin olumsuz etkilerinden dolayı 

yaşam ortamlarında elektro manyetik dalgaların minimum ve maksimum değerlerini ve 

standartlarını oluşturmuşlardır. Yapılan araştırmalara göre elektro-manyetik dalgaların 

belirlenen sınırlar dışında olması kronik yorgunluk, unutkanlık, kısa süreli hafızada daralma, 

görüş alanında daralma, kaygı hali, kanser, Alzheimer, Parkinson, baş ağrısı, kulak çınlaması, 

bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sağlık sorunları doğmasına yol açabilmektedir. En çok 

etkilenen gruplar ise gebe kadınlar ve küçük yaştaki çocuklardır.  

Bu araştırmada Malatya İli İnönü Üniversitesi kampüsünde, Fakülte, Lise, Ortaöğretim, 

İlköğretim ve Anaokulu düzeyinde birer eğitim kurum tespit edilmiş ve bu kurumlarda elektro 

manyetik kirlilik ölçümü yapılmıştır. Ölçümler 400 Mhz- 6 Ghz aralığında çalışan 3 boyutlu 

ölçümler yapabilen Compact Spektrum Analiz cihazıyla yapılmıştır. Elektromanyetik ölçümler 

ICNIRP (İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu) ve Bilgi İletişim Teknolojileri 

Kurumu tarafından ilan edilen standart değerlerle karşılaştırılmıştır. Ölçümler seçilen eğitim 

kurumlarında sınıflarda, koridorlarda, bilgisayar laboratuvarlarında öğrenciler yokken ve var 

iken iki kere yapılmıştır. Ölçümlerin iki kere yapılmasındaki amaç kullanılan cihazların elektro 

manyetik kirlilik düzeyine etkisini belirlemektir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler normal standart değerleriyle karşılaştırılıp, öneriler 

sunulmuştur. Eğitim kurumlarına ve öğrenci yaşına göre Elektromanyetik kirlilik düzenleri 

tablo halinde verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Elektromanyetik kirlilik, eğitim kurumları, sağlık 
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Özet 

Türkiye’de çocuklar için önemli bir sosyalleşme alanına dönüşen playstation salonları, çocuk 

ve gençleri birçok açıdan etkileyebilmektedir. Çalışmanın amacı, playstation salonlarını 

kullanan 10-21 yaş grubundaki gençlerin bu ortamları tercih nedenlerini nitel ve nicel olarak 

incelemektir. Çalışma grubu, rastgele seçilen dört playstation salonunda oyun oynayan10-21 

yaş arası 140 erkek 2 kadın katılımcı oluşturmuştur. 50 erkek 2 kadın katılımcıdan nitel veriler, 

90 erkek katılımcıdan ise nicel veriler toplanmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş ve çalışmaya katılan gençlerle bireysel görüşmeler 

yapılmıştır. Bireysel görüşmeler sonrası çıkan bazı temel faktörler baz alınarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen playstation salonlarını kullanım alışkanlıkları anketi ile nicel veriler 

toplanmıştır. Nitel bulgular, çocukların dijital oyunları genellikle zevkli, eğlenceli, keyifli ve 

heyecanlı buldukları için tercih ettiklerini göstermektedir. Ayrıca bu nedenle, “oyunlar” 

playstation salonlarını tercih nedenleri arasında da gösterilmekle birlikte, çocuklar arkadaşları 

ile birlikte olabildikleri için de bu ortamları tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çocukların 

evlerinde tek kullanıcılı oyunları tercih ettiği, playstation salonlarında ise genellikle arkadaşları 

ile birlikte oynayabilecekleri çok kullanıcılı oyunları tercih ettikleri görülmüştür. Çocukların 

arkadaşları aracılığıyla bu ortamlarla tanıştıkları ve arkadaşları olmadan bu ortamları 

kullanmayı tercih etmek istemeyecekleri yönünde görüşleri alınmıştır. Çalışmaya katılan 

çocukların üçte ikisi her gün bu ortamları kullandıklarını belirtmiştir. Bu bulgulardan hareketle, 

playstation salonlarının çocuklar arasında bir sosyalleşme alanı olduğu ve özellikle çok kullanıcı 

oyunların çocuklar arasında yaygınlaşmasında bu ortamların etkisi olduğu söylenebilir. Çok 

kullanıcılı oyunların yaygınlaşması ise hem çocukların oyun oynama alışkanlıklarını hem de 

playstation salonlarını tercih etme sıklıklarını etkileyebilmektedir. Çünkü çocuklar playstation 

salonlarında arkadaşları ile birlikte oyun oynamanın daha eğlenceli ve zevkli olduğunu 

belirtmişlerdir. Nicel analizler de bu bulguları destekleyerek arkadaş faktörünün mekan ve 

oyun faktörlerine göre çocukların playstation salonlarında oyun oynama alışkanlıkları üzerinde 

anlamlı bir şekilde daha fazla etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Arkadaş faktörünün 

sonrasında sırasıyla mekan ve oyun faktörlerinin çocukların playstation salonu tercihlerini 

etkilediği tespit edilmiştir. Bu bakımdan playstation salonlarının kullanımında oyun etkisinden 

çok çocukların sosyalleşme arayışının etkili olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Anahtar sözcükler: Playstation salonları, oyun tercihleri, çocuk, arkadaş, mekan, oyun 
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Game, Friend, Space: Reasons for PlayStation Halls of Youth Playing Video 

Game 

Abstract 

Video game arcades that turn important socialization areas can effect children and young 

people in many aspects in Turkey. The purpose of this study is to examine quantitatively and 

qualitatively why young people between the ages of 10 and 21 prefer these environments. 

The sample composed of that 140 boys and 2 girls between the ages of 10 and 21 in four 

different video game arcades. These are selected randomly. Qualitative data is collected from 

50 boys and 2 girls, quantitative data also is collected from 90 boys. A semi-structured 

interview form was developed as a qualitative data collection tool and individual interviews 

were conducted with young people participating in the study. Quantitative data were 

collected by questionnaire of usage habits of playstation halls developed by researchers based 

on some key factors after individual interviews. Qualitative findings indicate that children 

prefer digital games because they usually think it enjoyable, fun, enjoyable and exciting. For 

this reason, while "games" are shown among the reasons for preferring playstation halls, 

children also prefer to use these environments because they can be with their friends. It has 

been seen that children prefer single-user games in their homes, and in playstation halls they 

prefer multi-user games that they can play with their friends. It was agreed that children met 

with these environments via friends and would not want to use these environments without 

their friends. Two-thirds of the children participating in the study stated that they use these 

media every day. From these findings, it can be said that the playstation halls are a social area 

for children, and these environments are particularly influential in the multiplication of user 

games among children. The widespread use of multi-user games can affect both children's 

playing habits and their preference for playstation halls. Because children are more fun and 

enjoyable to play with their friends in the playstation halls. Quantitative analyzes also support 

this finding, indicating that the friend factor has significantly more influence on the children's 

playing habits in the playstation halls than the places and play factors. After this factor, it was 

determined that the place and game factors influenced children's preferences of the 

playstation halls, respectively. From this perspective, it can be concluded that the use of 

playstation halls is more influenced by the search for socialization of children rather than the 

effect of games. 

Keywords: Playstation halls, game preferences, child, friend, place, game 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 
Metin KAPIDERE 

metin.kapidere@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Uğur ÖZHAN 

ugur.ozhan@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Nejla GEZİCİ 

04140040082@ogr.inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Özet 

Sınav kaygısı; öğrencilerin sınavlarla ilgili olarak beklentiler sonucu oluşan yoğun sıkıntı halidir. 

Sınav kaygısı öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel 

olabilmekte ve akademik başarının düşmesine yol açabilmektedir. Huzursuzluk, endişe, 

tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, çarpıntı, titreme, 

ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel 

yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve 

değersiz görme sık görülen sınav kaygısı belirtileridir. Öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu 

anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, zihinsel becerilerde 

zayıflama, enerji azlığı, fiziksel rahatsızlıklar sınav kaygısının sebep olduğu olumsuz 

durumlardır.  

Bu araştırmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Sınav Kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek duyuşsal ve 

kuruntu olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Cinsiyet, okul türü, anne baba eğitim durumu, 

dershaneye gitme durumu, özel ders alma durumu gibi demografik bilgiler toplanmış ve bu 

bilgiler doğrultusunda ölçekten toplanan veriler doğrultusunda analizler yapılmıştır. 

Araştırmada parametrik testlerden t testi ve anova testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgular sunulmuş ve çeşitli öneriler yapılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sınav, sınav kaygısı, kaygı, akademik başarı 
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Özet 

Çoklu ortam öğeleri işe koşularak oluşturulan çevrimiçi öğrenme kaynaklarının, çoğunlukla 

yükseköğretimde olmak üzere eğitimin farklı kademelerinde yaygın olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Video dersler, e-öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılan önemli bir çevrimiçi 

öğrenme kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Video derslerin sunulduğu e-öğrenme ortamları açık 

ders çerçevesinde, örgün ya da yaygın eğitime katılamayan bireylere sunduğu fırsatlar 

sayesinde giderek artan bir talebe yanıt vermektedir. Açık kitlesel çevrimiçi derslerin 

yaygınlaşmasıyla birlikte ilgili ortamlarda video kullanımı, araştırmacıların odağı haline gelen 

konulardan birisi olmuştur. Video tabanlı öğrenme bağlamında ders videolarının eğitsel 

kullanımına ilişkin çalışmaların artış göstermesine karşın tasarım unsurları, kullanım etkileri, 

öğrenenlerin bilişsel farklılıkları ve öğrenme analitikleri çerçevesinde ilgili çalışma alanını 

bütüncül olarak inceleyen çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı; e-öğrenme ortamlarında ders videolarına yönelik araştırmaları belirli 

ölçütlere dayalı olarak inceleyip araştırma eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Sistematik tarama 

yönteminin işe koşulda bu çalışmada video tabanlı öğrenme ve ders videolarına ilişkin son 10 

yıl içinde yayınlanmış araştırma makaleleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ilgili 

araştırmaların sıklıkla ders videolarının kullanımının öğrenenlerin psiko-sosyal özelliklerine ve 

öğrenme çıktılarına etkisine odaklandığını göstermektedir. Bununla birlikte ilgili çalışma 

alanında tasarım ve analitikler çerçevesinde yeni araştırmalar gereksinim duyulduğu, 

öğrenenlerin video ile etkileşim örüntülerini ortaya çıkarma ve ders videoları tasarımını 

açıklamaya dönük bir eğilimin ortaya çıktığı içinde olduğunu göstermektedir. Çalışma 

sonucunda, ders videolarının eğitsel kullanımına ilişkin gelecekteki araştırmalara yönelik 

öneriler sunulmuştur. Bu çalışmanın, video tabanlı öğrenme konusunda çalışmakta 

araştırmacılara bütüncül bir yol haritası sunması beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Ders videoları, video tabanlı öğrenme, yeni eğilimler, sistematik tarama 

  

                                                           
13 Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu K-SOBAG tarafından desteklenen 117K663 nolu 
proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı Kim ve Choi (2018) tarafından geliştirilen "Dijital Vatandaşlık Ölçeği 

Geliştirilmesi ve Eğitim Ortamına Uygulanması" çalışmasının, (Development of Youth Digital 

Citizenship Scale and Implication for Educational Setting) Türkçeye uyarlanarak, öğretmen 

adaylarının dijital vatandaşlık algılarının belirlenmesidir. 

Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, ulaşılabilirlik ilkesi göz önünde bulundurularak, 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinden seçilmiştir. "Dijital 

Vatandaşlık Ölçeği Geliştirilmesi ve Eğitim Ortamına Uygulanması:" başlıklı ölçek geliştirme 

çalışması, Kim ve Choi (2018) tarafından geliştirilen ölçme aracı Türkçe 'ye uyarlanacaktır. 

Ölçeğin kullanım izni alınmış olup, projenin başlangıcında Balıkesir Üniversitesi'nden gerekli 

izinler alınacaktır. Veriler 2018-2019 eğitim öğretim yılının güz döneminde toplanacaktır. 

Veriler uygun istatistik programa kaydedilecek ve ön analizler sonunda belirlenen uygun analiz 

yöntemleri kullanılacaktır. Elde edilecek sonuçlar ilgili alan yazın göz önünde bulundurularak 

tartışılacak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilecektir.  

Anahtar sözcükler: Dijital vatandaşlık, ölçek uyarlama 

Adaptation of Youth Digital Citizenship Scale and Implication for Educational 

Setting 

Abstract 

The aim of this research is to adapt the digital citizenship perceptions of teacher candidates 

by adapting to the Turkish version of the "Development of the Digital Citizenship Scale and 

Implication for Educational Setting" developed by Kim and Choi (2018). The universe of the 

study is the university students who attend Balıkesir University Necatibey Faculty of 

Education. The sample of the research is selected from Balikesir University Necatibey Faculty 

of Education considering accessibility principle. 

Permission to use the scale has been obtained and necessary permits will be obtained from 

Balikesir University at the beginning of the project. The data will be collected during the fall 
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semester of the 2018-2019 academic year. The data will be recorded in the appropriate 

statistical program and appropriate analysis methods determined at the end of preliminary 

analyzes will be used. The results to be obtained will be discussed considering the type of the 

relevant field and suggestions will be developed in accordance with the results obtained.  

Keywords: Digital citizenship, scale adaptation 
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Ortaokul Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Kodlama Öğretimine Yönelik 

Görüş ve Deneyimleri 

Pınar KEFELİ 

pinar.kefeli@erdogan.edu.tr, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Özet 

Programlamaya ilişkin becerilerin, özellikle küçük yaşlardaki öğrencilere kazandırılması 

gereken 21. yüzyıl becerilerinden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle her geçen gün daha 

fazla ülke öğretim programlarını, bilgisayar programlama becerilerini içerecek şekilde revize 

etmektedir. Ülkemizde de ortaokul düzeyinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri 

kapsamında kodlamaya yönelik kazanımlara yer verilmeye başlanmıştır. Bu araştırmanın 

amacı ortaokul Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin kodlama öğretimine yönelik yaşanmış 

deneyimleri ve görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri 

olan fenomenolojik araştırma deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemi kolay 

ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Verilerin toplanmasında çevrimiçi anket ve 

yarı-yapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmıştır. Çevrimiçi anket 303 Bilişim 

Teknolojileri öğretmeni tarafından doldurulmuş ve görüşmeler ise 16 Bilişim Teknolojileri 

öğretmeni ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin yarıdan fazlası, Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında kodlamaya ilişkin kazanımlara, 5. ve 6. sınıf 

düzeylerinde yer vermektedir. Öğretmenlerin kodlama öğretimine ilişkin kararlarını en çok 

etkileyen faktörlerin öğrencilerin hazırbulnuşluk düzeyleri, okulun fiziki ve teknik imkanları ve 

öğretmenlerin motivasyon ve iş tatmini ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin 

kodlama öğretimi için en çok kullandıkları programlama ortamları Scratch ve code.org internet 

sitesidir. Derse hazırlık sürecinde öğretmenlerin en sık faydalandıkları kaynakların eğitim 

videoları olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin yarısından fazlası kodlama eğitimi ile ilgili bir 

hizmet-içi eğitime ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Kodlama eğitiminin daha iyi yapılabilmesi 

için ders saatlerinin arttırılması önerilmiş ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersine yönelik var 

olan olumsuz bakış açısının değişmesi gerektiğini ifade edilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Kodlama eğitimi, çocuklar için programlama, ortaokul öğrencileri, Bilişim 

Teknolojileri öğretmenleri 
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Özet 

21. yüzyılda, mobil teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak "kesintisiz öğrenme" kavramı 

giderek önemli bir hal almaktadır. Alanyazında "Kesintisiz öğrenme" kavramı, farklı 

bağlamlardaki öğrenme deneyimlerinin kesintisiz olarak devam etmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak kesintisiz öğrenme teknoloji, aktivite ya da kaynaklarla ilgili bir 

kavram değildir. Kesintisizi öğrenmenin temel amacı, öğrenmenin sürekliliğine engel 

olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik uğraşlardır. Kesintisiz öğrenme 

kavramında kullanılan teknolojiler öğrenme ağları ya da öğrenenlerle öğrenme ortamlarını bir 

araya getiren teknolojik bir arayüz olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada kesintisiz 

öğrenme kavramı ile ilgili güncel eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda sistematik içerik analizi tekniğinden yararlanılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Kesintisiz öğrenme, mobil öğrenme, içerik analizi 

Seamless Learning:An Explorative Content Analysis 

Abstract 

In the 21st century, according to the improvements in mobile technologies, the concept of 

"Seamless Learning" has gained increasing momentum and importance. Seamless learning 

was defined as a continuity of the learning experience across contexts. But Seamless learning 

is not about the technologies, activities or resources. Seamless learning is an aspiration that 

try to remove the seams which are the obstacles to the continuity of learning. The technology 

used in Seamless learning can be named as a learning hub or a technological interface 

between learners and learning environments. It is the aim in this study to identify the current 

trends in "seamless learning", and to this end, the paper explores and identifies research 

trends and patterns in "seamless learning" concept through a systematic review study. 

Keywords: Seamless learning, mobile learning, content analysis 
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STEM kapsamında Hizmet İçi Robotik Kodlama Eğitiminin Öğretmen 

Yeterliliklerine Etkisi 
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Özet 

STEM eğitiminin uygulanmasında mühendislik ve teknoloji alanlarının önemi ve 

entegrasyonundaki zorluklar alanyazında belirtilmektedir. Teknoloji ve mühendislik alanlarının 

eğitim ortamlarındaki uygulamalarından birisi de robotik sistemler ve etkinliklerdir. STEM 

eğitimi çerçevesinde gelecek nesil öğrencilerin ilgili alanlarda yetiştirilebilmesi için robotik 

uygulamaların öğretmen eğitiminde önemli bir yer tutması gerektiği açıktır. Bu çalışmanın 

amacı STEM kapsamında gerçekleştirilen hizmet içi robotik kodlama eğitiminin çalışmaya 

katılan öğretmenlerin (n=70) yeterliliklerine etkisini belirlemektir. Çalışmanın verisi farklı 

branşlara ait öğretmenlerin aldıkları eğitim öncesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen açık 

uçlu anket formu ile eğitim sonrası Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan seviye 

tanımlayıcılarını içeren anket formu ile toplanmıştır. Eğitim öncesi açık uçlu anket formu ile 

elde edilen veriler nitel analiz yöntemiyle; eğitim sonrası elde edilen veriler ise betimsel 

istatistik yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları katılımcıların yeterlilikler 

kapsamında eğitim sonrasında bilgi, beceri ve yetkinlikler seviyelerinde belirgin değişiklikler 

sergiledikleri ve eğitim konularının bu değişimde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

Elde edilen sonuçlar ışığında çalışmada hem teorik hem de uygulamaya yönelik öneriler 

yapılmıştır.      

Anahtar sözcükler: Robotik kodlama, STEM, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, öğretmen eğitimi  

The Effects of Robotic Coding In-service Training within the STEM Framework 

on Teachers’ Qualifications 

Abstract 

The significance and difficulties in integration of technology and engineering fields on the 

implementation of STEM education has been pointed out in the literature. Robotics systems 

and activities are one of the applications of technology and engineering in educational 

settings. It is apparent that robotics applications should take part in teachers’ education in 

order to teach new generations for that fields in the STEM framework. The purpose of this 

study to determine the effects of robotic coding in-service training on teachers’ (n=70) 

qualifications. The data was collected through the open-ended survey that was developed by 

the researchers and  administered before the training to in-service teachers from different 

fields, and the survey consisted of level items from the “Turkish Qualification Framework” 

implemented after the training. While the data obtained from the open-ended survey was 

analyzed via qualitative analysis methods, the descriptive statistics was used for analyzing the 

data from final survey. The findings of the study pointed out that the content of the training 
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played an important role to highlight the difference appeared after the training on 

participants’ knowledge, skills, and competence levels. In the light of the findings, both 

theoretical and practical implications were offered.         

Keywords: Robotic coding, STEM, Turkish Qualification Framework, teacher education 
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Özet 

İki binlerin başından itibaren maliyet ve kullanım kolaylığı açısından sağladığı üstünlüklerle 

kullanım alanlarını hızla yaygınlaştıran 3B baskı teknolojilerinin, günümüzde kullanılabileceği 

önemli bir alan da eğitimdir. Bu teknoloji, özellikle soyut ya da gözlemlenmesi zor olan 

kavramları öğrencilerin doğrudan etkileşebileceği fiziksel objelere dönüştürebilmektedir. 

Bunun yanı sıra, sağladığı parçalı-birleştirilebilir materyal üretme olanakları ile öğrenci 

merkezli öğrenme etkinliklerinin doğa bilimleri ya da sosyal bilimler alanlarındaki 

uygulanabilirliğini de arttırabilmektedir. Ayrıca bu tür öğretim materyallerini tasarlamak ve 

geliştirmek problem çözme, soyut akıl yürütme gibi üst düzey düşünme yetileri ile eleştirel, 

yaratıcı, yenilikçi ve bilişimsel düşünme gibi bilgi çağı becerilerini geliştirebilme potansiyeline 

sahiptir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının 3B öğretim 

materyali tasarımına ilişkin deneyimlerinin problem çözme, soyut akıl yürütme ve üç boyutlu 

düşünme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu 

deneysel desende yürütülmüştür. Katılımcılar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıfına devam etmekte olan öğretmen adayları içerisinden 

belirlenmiştir. Deney ve kontrol grupları, araştırmacıların yürütücülüğünü yaptığı öğretmenlik 

uygulaması gruplarından rastgele atama ile oluşturulmuştur. Deney grubundaki öğretmen 

adaylarına 3B baskı teknolojilerinin öğretim süreçlerinde kullanımına ilişkin olarak sekiz 

haftalık (24 saat) teorik ve uygulamalı bir öğretim süreci yürütülmüştür. Uygulama sürecinde; 

3B tasarım yazılımlarının kullanımı, 3B modelleme ve baskı, öğretim tasarımı ve 3B öğretim 

materyali üretimi konularıyla ilgili eğitimler verilmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarına 3B 

baskı teknolojilerini kullanarak 3B öğretim materyalleri tasarlaması, modellemesi ve baskısı 

yaptırılmıştır. Kontrol grubundaki öğretmen adaylarına ise 3B baskı teknolojileriyle ilgili 

herhangi bir eğitim verilmemiştir. Veri toplama paketinde Şahin, Şahin ve Heppner (1993) 

tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Envanteri, Topsever (1977) tarafından 

Türkçeye uyarlanan Soyut Akıl Yürütme Becerileri Testi ve Bodner ve Guay (1997) tarafından 

                                                           
14 Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2017/36 nolu proje 
kapsamında desteklenmektedir. 
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geliştirilen ve sözel kısımları Uygan (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Purdue Uzamsal 

Görselleştirme Testi yer almıştır. Problem çözme envanteri ve soyut akıl yürütme becerileri 

testi tek boyutlu, Purdue uzamsal görselleştirme testi ise uzamsal açılım, uzamsal döndürme 

ve uzamsal görünüm olmak üzere üç alt boyutludur. Verilerin analizinde ilişkili örneklemler için 

t testi ve ayrıca ANCOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uygulama 

süreci sonunda deney grubunun problem çözme ve uzamsal döndürme becerileri anlamlı 

biçimde artmıştır. Ayrıca deney grubunun uzamsal döndürme ve uzamsal görünüm sontest 

puanları kontrol grubuna göre anlamlı bir biçimde yüksektir. Yine istatistiksel olarak anlamlı 

olmamasına karşın deney grubunun uygulama sonundaki uzamsal görünüm sontest puanları 

öntest puanlarının üstündedir. Bununla birlikte 3B baskı deneyimi ve bu deneyim sonunda 

yenilikçi materyal üretebilme durumunun öğretmen adaylarının uzamsal açılım ve soyut akıl 

yürütme becerilerinde anlamlı bir değişim yaratmadığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar sözcükler: 3B yazıcı, 3B modelleme, 3B öğretim materyali, problem çözme becerisi, 

soyut akıl yürütme becerisi, üç boyutlu düşünme becerisi 

The Effect of Preservice Teachers’ 3D Instructional Material Design 

Experiences on Their Problem Solving, Abstract Reasoning, and 3D Thinking 

Skills 

Abstract 

From the beginning of the 2000, 3D printing technology, which has been rapidly expanded its 

use due to its superiority in terms of cost and ease of use, has also been widely used in the 

field of education. These technologies are helpful in transforming abstract or hard to observed 

concepts into physical objects that students can directly interact with. It also enhances the 

applicability of student-centered learning activities to the natural or social sciences, through 

the possibility of producing multi-part and combinable materials. In addition, designing and 

developing such instructional materials has the potential to support the development of high-

level thinking skills such as problem solving and abstract reasoning, and 21th century skills 

such as critical, creative, innovative and computational thinking. From this perspective, in this 

research, it was aimed to investigate the effect of 3D printing experiences of pre-service 

science teachers on their problem solving, abstract reasoning and 3D thinking skills. The study 

was conducted based on pretest-posttest control group experimental design. Participants 

were selected among 4th grade preservice teachers from Science Teachers Education Program 

in Gaziosmanpaşa University. Experimental and control groups were formed by random 

assignment among the teaching practice groups of authors. During the experimental period, 

eight weeks (24 hours) training was given to the experimental group regarding the use of 3D 

printing technologies in the instructional process. This training process included the use of 3D 

design software, 3D modeling and printing, instructional design, and producing 3D 

instructional materials. Then, preservice teachers designed, modeled and printed 3D 

instructional materials using the 3D printing technologies. The control group did not get any 

training regarding 3D printing technologies. The data collection package included: Problem 

Solving Inventory adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993), Abstract Reasoning 

Skills Test adapted to Turkish by Topsever (1977), and Purdue Spatial Visualization Tests 
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developed by Bodner and Guay (1997) and adapted verbal parts to Turkish by Uygan (2011). 

Problem solving inventory and abstract reasoning skills test were unidimensional, while the 

Purdue spatial visualization test had three subdimensions as spatial expansion, spatial rotation 

and spatial view. In the analysis of the data, the paired samples t-test and ANCOVA were used. 

The results revealed that the problem solving and spatial rotation abilities of the experimental 

group increased significantly. In addition, the spatial rotation and spatial view post-test scores 

of the experimental group were significantly higher than the control group. Furthermore, at 

the end of the experimental period, the spatial view posttest scores of the experimental group 

were above their pretest scores. However, it had been observed that 3D printing experience 

and the ability to produce innovative 3D materials did not make any significant difference in 

the spatial expansion and abstract reasoning skills of preservice teachers. 

Keywords: 3D printer, 3D modeling, 3D instructional material, problem solving skill, abstract 

reasoning skill, 3D thinking skill 
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Bilgisayar Dersinde Sorgulamaya Dayalı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının 

Etkilerinin İncelenmesi 

Yasemin Kahyaoğlu ERDOĞMUŞ 

yasemin.kahyaoglu@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Ercan AKPINAR 

ercan.akpinar@deu.edu.tr, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet 

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilen, araştıran, sorgulayan, üreten bireylerden 

oluşan toplumlar gelişmiş toplum olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bireylerin bilgi ve 

iletişim teknolojilerini etkin kullanabilmeleri ve öğrenmeleri gerekmektedir. Eğitim 

fakültelerinde öğretmen adaylarına bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda kuramsal ve 

uygulamalı olarak verilen bilgisayar dersleri büyük önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının 

teknolojiyi öğrencilik hayatlarında ve meslek yaşamlarında etkin bir şekilde kullanabilmeleri 

için bilgisayar dersinde uygulanan öğrenme yaklaşımları da önemli görülmektedir. Buradan 

hareketle bu araştırmada bilgisayar dersi için harmanlanmış ve sorgulamaya dayalı 

harmanlanmış öğrenme ortamlarının geliştirilerek etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde bilgisayar dersi alan 62 

öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışma kapsamında Bilgisayar I dersine yönelik 

harmanlanmış ve sorgulamaya dayalı harmanlanmış öğrenme ortamları geliştirilmiştir. 

Harmanlanmış öğrenme ortamı için etkinlikler, sunular, videolar, dokümanlar gibi ders 

materyalleri, uygulamalar, ödevler ve değerlendirme soruları hazırlanarak öğrenme yönetim 

sistemine eklenmiştir. Sorgulamaya dayalı harmanlanmış öğrenme ortamı için ise aynı ders 

materyalleri sorgulamaya dayalı yaklaşım ile hazırlanmıştır. Öğretmen adayları beş hafta 

boyunca harmanlanmış (1. grup, n=30) ve sorgulamaya dayalı harmanlanmış (2. grup, n=32) 

öğrenme yaklaşımları ile dersi almışlardır. Veri toplama aracı olarak İnternete yönelik 

sorgulama ve araştırma becerileri algısı ölçeği ve bilgisayar dersi başarı testi uygulamadan 

önce ve sonra kullanılmıştır. Akademik başarı testinden elde edilen sonuçlara göre 

harmanlanmış öğrenme ve sorgulamaya dayalı harmanlanmış öğrenme ortamları arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ancak İnternete yönelik sorgulama ve araştırma 

becerileri algısı ölçeği sonuçlarına göre sorgulamaya dayalı harmanlanmış öğrenme lehine 

anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarının gelecek çalışmalara ışık 

tutması beklenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Harmanlanmış öğrenme, bilgisayar dersi, sorgulama 
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Programlama Temelleri Dersi İçin Başarı Testi Geliştirme Çalışması15 

Gönül ALTAY 

 gnl.alty@gmail.com, Ege Üniversitesi 
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 tarik.kisla@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Programı Bilişim Teknolojileri Alanı 

10. Sınıf Programlama temelleri dersinin değişkenler ve sabitler, operatörler, karar yapıları ve 

döngüler konularında öğrencilerin başarısını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir başarı testi 

geliştirmektir. İlk olarak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 10. Sınıf 

Programlama Temelleri dersi öğretim programı dikkate alınarak değişkenler ve sabitler, 

operatörler, karar yapıları ve döngüler konularında kazanımlar belirlenmiş ve Bloom 

Taksonomisinin bilişsel düzey basamaklarına göre bu kazanımlara uygun 75 adet soru 

hazırlanmıştır. Testin kapsam geçerliliği için 3 uzmandan görüş alınmış ve bu görüşler 

doğrultusunda, aynı kazanımın birden fazla soru ile ölçülmesi, bazı soruların kazanım ile 

örtüşmemesi gibi sebeplerden dolayı testteki bazı sorular düzeltilerek, bazı sorular da 

çıkartılarak soru sayısı 36’ya düşürülmüştür. Oluşturulan bu taslak test, Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 11. Sınıfta öğrenim gören 145 öğrenciye 

uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre her bir maddenin ayırt edicilik ve güçlük indeksleri ayrı 

ayrı hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda 16 madde testten çıkarılmış ve 20 adet çoktan 

seçmeli sorulardan oluşan Programlama Temelleri Başarı Testi oluşturulmuştur. Testin 

ortalama madde güçlüğü 0,53, ortalama madde ayırt edicilik indeksi ise 0,66 olarak 

hesaplanmıştır. Sonuç olarak, hem müfredata uygun hem de diğer bilimsel çalışmalarda 

öğretmenlerin bu çalışmada yer alan konularda sınıf içi değerlendirme süreçlerinde 

kullanabilecekleri geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Başarı testi, programlama temelleri, değişkenler ve sabitler, operatörler, 

karar yapıları ve döngüler 

Achievement Test Development Study for Fundamentals of Computer 

Programming 

Abstract 

The aim of this study is to develop a valid and reliable achievement test to measure the success 

of the10th grade students in the Vocational and Technical Education Secondary Program, 

Information Technologies Department, Fundamentals of Computer Programming Course on 

the variables and constants, operators, decision making and looping. Firstly, objectives in 

variables and constants, operators, decision making and looping were determined by taking 

into consideration the Curriculum of 10th grade Fundamentals of Computer Programming 

Course of Information Technologies Department in the Vocational and Technical Anatolian 

                                                           
15 Bu çalışma, Ege Üniversitesi tarafından tarafından desteklenen    17-EĞF-002 nolu  BAP projesi kapsamında 
gerçekleştirilmiştir.    
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High School. Then 75 questions were prepared according to the cognitive levels of Bloom 

Taxonomy. In view of the validity of the test, three experts were consulted and some of the 

questions in the test were corrected due to reasons such as measuring the same achievement 

with more than one question and some questions not overlapping with the objectives, some 

questions were also removed and the number of questions reduced to 36. This draft test, 

which was created, applied to the 145 students who are studying at 11th grade of Information 

Technologies Department in the Vocational and Technical Anatolian High School. According to 

the test results, the indices of discrimination and difficulty of each item were calculated 

separately. As a result of the item analysis, 16 items were removed from the test and a 

Fundamentals of Computer Programming Achievement Test consisting of 20 multiple choice 

questions was created. The average item difficulty of the test is 0.53 and the average item 

discrimination index is 0.66. As a result, resembling curriculum, a valid and reliable 

measurement tool have been developed teachers can use for the achievment of student 

assessment processes in other scientific studies 

Keywords: Achievement test, fundamentals of computer programming, variables and 

constants, operators, decision making and looping 
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Özet 

Bu çalışma uzaktan öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını ve 

stratejilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Uygun örneklem belirleme yöntemi ile 

belirlenen ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin tüm programlarına kayıtlı 1875 

öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlanmıştır. 

Çalışmada Şen (2006), tarafından geliştirilen “Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerini Ölçme 

Envanteri” kullanılmıştır. Bu envanter uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma 

stratejilerini belirlemek amacıyla araştırmada kullanılmıştır. Envanterde yineleme, 

anlamlandırma, örgütleme, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejiler boyutları bulunmakta ve 

toplam 61 maddeden oluşmaktadır. Anketin faktörlerdeki güvenilirlik düzeyleri 0.51 ile 0.82 

arasında değişmektedir. Çalışma 2017-2018 Güz döneminin 3. haftasında başlatılmış ve 

toplam 4 hafta sürmüştür. Anket, öğretim içeriklerinin ve diğer öğretim faaliyetlerinin 

yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi üzerinden yayımlanmış ve fakültenin tüm öğrencilerine 

e-posta ve uyarı ekranları üzerinden duyurulmuştur. Veriler betimsel istatistiki yöntemler 

kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre uzaktan öğretim faaliyetlerine katılan 

öğrenciler ders çalışırken sırasıyla Yineleme stratejilerini (X=3,78), Örgütleme stratejilerini 

(x=3,67), Anlamlandırma stratejilerini (x=3,61), Duyuşsal stratejiler (x=3,34) ve Anlamayı 

izleme stratejilerini (x=3,30) kullandıkları görülmüştür. Ayrıca öğrenciler en fazla “Ders 

kitaplarındaki başlıklara veya özel işaretlerle belirtilmiş bilgilere dikkat ederim.”, “D̈ersi 

dinlerken önemli bilgilerle ilgili kısa notlar alırım.” ve “Ders kitaplarındaki altı çizilecek kadar 

önemli yerleri belirlemekte güçlük çekmem.” Anket maddelerine katıldıkları görülmüştür. 

Öğrencilerin en az katılım gösterdikleri anket maddesi ise “Okuldan atılmamak için ders 

çalışıyorum.” olmuştur. 

Anahtar sözcükler: Uzaktan eğtim, ders çalışma stratejileri 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerin çevrimiçi deneme 

sınavlarına katılım durumlarını ve performans çıktılarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda 2017-2018 güz döneminde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 26 

farklı programda verilen 164 farklı dersten çevrimiçi deneme sınavları hazırlanmıştır. Çevrimiçi 

deneme sınavlarında kullanılmak üzere her bir ders için 80 ila 120 arasında değişen toplam 

18480 soruluk bir soru havuzu oluşturulmuştur. Tüm sorular alan uzmanları ve dil denetim 

uzmanları tarafından onaylanmıştır. Çevrimiçi deneme sınavları öğretim yönetim sistemi 

üzerinden öğrencilere sunulmuş ve her bir deneme sınavı için havuzdan rastgele seçilen 20 

soru öğrencilere sorulmuştur. Böylece öğrencilerin her denemede farklı sorularla karşılaşması 

sağlanmıştır. Her bir ders için hazırlanan deneme sınavları en çok 30 dakika olacak şekilde 

düzenlenmiş ve öğrencilere sınırsız sayıda giriş hakkı verilmiştir. Deneme sınavları dönem 

içerisinde arasınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınav tarihlerini kapsayacak şekilde 15 

hafta boyunca öğrencilere sunulmuştur. Çalışma için kullanılan veriler arasınav tarihinden 

önceki 5 haftalık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde deneme sınavlarına toplam 11309 

öğrenci katılım göstermiştir. Bu öğrencilerden 147623 deneme sınavı verisi elde edilmiştir. 

Deneme sonuçları sınav bitiminde öğrencilere gösterilmiş ve deneme sınav sonucları hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. Öğrencilerin sınav performanslarına yönelik verileri, ÖYS üzerindeki 

hareketleri takip edilerek kayıt altına alınmıştır. Böylece öğrencilerin her bir ders için kaç 

deneme yaptıkları, ortalama sınav süreleri, ortalama başarı puanları öğrencilere bir karne 

halinde sunulmuştur. Ayrıca öğrencilerin deneme sınavı için en fazla tercih ettikleri dersler, 

tercih edilen zaman aralıkları, ders ve program bazlı başarı ortalamaları da analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin online deneme sınavı için en fazla tercih ettikleri 3 ders 

ders Yabancı Dil, İstatistiğe giriş ve Matematik dersleri olmuştur. Öğrenciler sınavları ortalama 

14dk. 34. Sn içerisinde tamamlamışlardır. Öğrenciler sınavlara en çok 20-24 saatleri arasında 

girmeyi tercih etmişlerdir. Ayrıca 5 haftalık süre içerisinde toplanan verilerin son % 55 lik kısmı 

arasınava kalan son 10 günde toplanmıştır. Buna göre akademik başarısı düşük derslerin 

çevrimiçi deneme sayıları artırılabilir. Öğrencilerin sınavdan önceki 10 gün ÖYS üzerindeki 

yoğun hareketliliği gözönünde bulundurularak ders ve sınavlarla ilgili bilgilendirmeler, 

hatırlatıcılar verilebilir ayrıca özet ders materyallerine hızlı ulaşmaları sağlanabilir. 
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Anahtar sözcükler: Uzaktan eğitim, çevrimiçi deneme sınavı, öğrenme analitiği 
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Ortaokul 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının 

Değerlendirilmesine Yönelik Öğrenci Ölçeğinin Geliştirilmesi 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, 2017 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programının 

değerlendirilmesine yönelik ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan 

geçerli ve güvenilir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılı bahar 

döneminde ortaokul 5. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 320 öğrenci ile yürütülmüştür. 

Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi 

ile ölçüt örneklemesinden eş zamanlı olarak yararlanılmıştır. Örneklem seçiminde 

araştırmacılar, katılımcıların Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından 2017’de ortaya konan yeni öğretim programı ile işleyen ortaokul 5. Sınıf 

öğrencilerinden oluşmasını bir ölçüt olarak belirlemişlerdir. Geliştirilen ölçeğin kapsam ve 

görünüş geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş; yapı geçerliği için ise açımlayıcı faktör 

analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 30 maddeden oluşan dört faktörlü bir 

yapı ortaya konmuştur. Tek faktörlü ölçek, toplam varyansın %39.917 sini açıklamış, yüksek bir 

iç tutarlılık katsayısı sergilemiştir (α=.94). Bu bulgulara eşliğinde, geliştirilen ölçeğin geçerli ve 

güvenilir ölçümler üreten bir ölçme aracı olduğu ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin 2017 Bilişim 

Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programının değerlendirilmesine yönelik görüşlerini 

ölçmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi, program değerlendirme, ortaokul 5. 

sınıf öğrencileri 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Sosyal Medya Kullanımının Görme Engelliler Üzerindeki Etkileri (Konya İli 
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Özet 

Sosyal medya hayatımızın bir parçası daha da ileriye gidecek olursak merkezine yerleşmiştir. 

Bu durum görme engelliler içinde farklı değildir. Görme engelliler için geliştirilen yardımcı 

teknolojiler, sosyal medya kullanımını hem yaygınlaştırmıştır hem de kolaylaştırmıştır. Sosyal 

medya araçları, bireysel kullanımına ek olarak, görme engellileri kitlesel anlamda çeşitli 

faaliyetler için bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından ayrı bir 

görevi de bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, facebook, twitter, instagram, whatsapp, 

youtube vb. sosyal medya araçlarının görme engellilerin günlük hayatlarında ve kendilerini 

geliştirmede üstlendiği rolü ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada, görme engellilerin sosyal 

medya araçlarını kullanma durumlarını hangi amaçlarla olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla 

oniki (12) görme engelli bireyin görüşleri alınmış ve incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma 

modeli kullanılmış, araştırmanın verileri belirlenen görüşme sorularına verilen cevaplardan 

elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu sosyal medyayı aktif olarak kullanan farklı öğrenim 

seviyelerinde olan öğrencilerden oluşmaktadır.  

Anahtar sözcükler: Görme engelliler, sosyal medya 

Effects of Social Media Usage on Visually Impaired (Konya Province) 

Abstract 

Social media has settled in the center as part of our life. This is not the same in visual 

impairments. Assistive technologies developed for the visually impaired have both made 

social media use both more common and easier. In addition to their individual use, social 

media tools also have a separate task of bringing visually impaired people together for a 

variety of activities in a massive sense and enhancing their interaction. The aim of this work is 

to create facebook, twitter, instagram, whatsapp, youtube etc. is to bring out the role that 

social media tools play in the daily lives of people with visual impairments and in improving 

themselves. In this study, twelve (12) visually impaired individuals were interviewed and 

examined in order to determine the purpose of the use of social media by the blind. 

Qualitative research model was used in the research and the data of the researcher were 

obtained from the answers given to the interview questions. The study's study group consisted 

of students at different levels of learning who actively use social media. 

Keywords: Visual impairments, social media 
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Özet 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaşanan değişim ve gelişimler bireylerin sahip olması gereken 

yeterlikleri de farklılaştırmıştır. Bu niteliklerin bireylere kazandırılmasında eğitim büyük önem 

taşımaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alanda çeşitli dönüşümler yapılmaktadır. 

Bu dönüşümlerin temel ve öncelikli basamağı öğretmen yetiştirme çalışmaları olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006 yılında yayınladığı “Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri” çalışması 2017 yılında öğretmenlik mesleğine yönelik çalışmaların yapılması için 

çerçeve belge ve rehber olarak güncellenmiştir. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, 

"mesleki bilgi", "mesleki beceri", "tutum ve değerler" olmak üzere birbirini tamamlayan 3 

yeterlik alanından ve 65 göstergeden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında bu yeterlik alanları 

kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı 2017-2018 bahar yarıyılında Dokuz Eylül 

Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 652 

formasyon kursiyerine uygulanmıştır. Veri toplama aracından alınan puanlar cinsiyet, yaş, 

bölüm, mezun olunan lise türü bağımsız değişkenleri açısından incelenmiştir. Öğretmenlik 

mesleği genel yeterliklerinin “mesleki bilgi”, “mesleki beceri”, “tutum ve değerler” 

boyutlarında, cinsiyet, yaş, bölüm ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen adayı, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 
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Özet 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının dijital akıcılık düzeylerini geçerli ve güvenilir olarak 

ölçmeyi sağlayacak bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 

öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 602 öğretmen 

adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ölçeğin kapsam, görünüş ve dil geçerliği için konu 

alanı, Türkçe dili, psikoloji ve ölçme uzmanı olmak üzere toplam 10 akademisyenin görüşlerine 

başvurulmuştur. Yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) uygulanmıştır. AFA sonuçları ölçekteki 29 maddenin üç faktör altında toplandığını 

göstermiştir. Bu üç faktörün iç tutarlılık katsayıları sırasıyla 0,92, 0,91 ve 0,80’dir. Bu faktörlerin 

toplam varyansa yaptıkları katkı %54,65’dir ve faktör yükleri 0,49 ve 0,82 arasında 

değişmektedir. KMO değeri .921 olarak bulunmuştur. Ölçeğin son haline ait Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı .922 hesaplanmış ve yüksek derecede güvenir olarak görülmüştür. Ortaya 

çıkan modelin uyum indeksleri incelendiğinde χ2/df = 2,74, RMSEA = 0,07, SRMR =0,07, GFI 

=0,78, AGFI = 0,74, CFI =0,93 ve NNFI =0,92’dir. Elde edilen bulgular, geliştirilen ölçeğin geçerli 

ve güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Dijital akıcılık, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik 
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Özet 

Dijital akıcı bireylerden; bilgi ve iletişim teknolojileri (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 araştırmanın amacı, 

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde görev yapmakta olan 

akademisyenlerin dijital akıcılık kavramına ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerinde katılımcılardan toplanan veriler, 

katılımcıların birbirleriyle etkileşimlerinden etkilenmektedir. Akademisyenlerden oluşan 8 

kişilik katılımcı grubu ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi 

yöntemiyle çözümlenerek tema ve kodlar oluşturulmuştur. İçerik analizinden elde edilen 

bulgulara göre akademisyen görüşleri sorun çözme becerisi, dijital okuryazarlık becerileri, 

bilgelik, akışkanlık, gereksinime yönelik, 21. yy. becerileri, dijital bilgelik, yenilikçilik, 

motivasyon, hazırbulunuşluk, transfer edebilirlik, risk analizi, mesleki gelişime açık olma, 

özyeterlik, motivasyon, yenilikçilik, öğrenmeye açıklık, inatçı (vazgeçmeyen), içsel faktörler, 

dışsal faktörler, alana özgü faktörler temaları altında toplanmıştır. Sonuç olarak; dijital 

akıcılığın dijital okuryazarlık kavramının üstünde, dijital bilgelik kavramının ise altında yer aldığı 

görüşü tespit edilmiştir. Dijital akıcı olabilmek için dijital yerli olmak veya varolan bilgileri 

transfer edebilmek gerektiği belirtilmiştir. Eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan 

akademisyenlerin dijital akıcı olabilmeleri için kişisel gelişime ve uzman rehberliğine açık olmak 

olduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Dijital akıcılık, akademisyen, odak grup görüşmesi 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı mobil teknolojilerin eğitim amaçlı olarak kullanılmasına yönelik 

ortaokul öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, on beş 

ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim-öğretim güz 

yarıyılında toplanmıştır. Çalışma nitel araştırma modeliyle desenlenmiştir. Veri toplamak 

amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ortaokul öğretmenler; mobil öğrenmeyi öğretim 

uygulamalarında, “anlık bilgi ihtiyacı”, “anlık iletişim”, “derslerde görsel ve işitsel verilerin akıllı 

tahtalara aktarılmasında” kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, derste mobil araçları 

seçerken dersin içeriğini ve derste yapılacak etkinliğin özelliklerini dikkate alarak mo-bil 

araçları seçtiklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar sözcükler: Mobil teknolojiler, mobil öğrenme, ortaokul öğretmenleri 
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Programlama Eğitimine Yönelik Etkileşimli Eğitsel Bir Sistem Tasarımı ve 

Geliştirilmesi 
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Özet 

Programlama eğitimi, gerek yazılım üretimine olan gereksinim gerekse küçük yaşlarda bilgi-

işlemsel düşünme becerisinin gelişimine yönelik katkılarıyla son yıllarda bilgisayar bilimleri ve 

öğretim teknolojileri alanlarında önemli çalışma konularından birisi olmuştur. Programlama 

öğrenme yeni başlayanlar için zor bir süreçtir. Bu sürecin başında somutlaştırmalara 

gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinim “bilgisayarsız programlama” kavramını ortaya 

çıkarmıştır. Programlama eğitiminin başlarında fiziksel araçların kullanılması bu somutlaştırma 

sürecinde yardımcı olacaktır. Diğer yandan algoritmanın nasıl kurulacağı ve buna uygun akış 

diyagramının oluşturulması programlama eğitiminin başında öğrenilmesi gereken önemli bir 

basamaktır. Bu çalışmanın amacı programlama eğitimin ilk süreçlerinin sadece bilgisayarla 

değil fiziksel araçlarla desteklenerek yapılabilmesine yönelik bir sistem önerisi sunmaktır. Bu 

amaçla, çalışmada programlama eğitiminde akış diyagramı kurmaya yönelik fiziksel kartların 

bilgisayarla etkileşimli olarak çalıştığı harmanlanmış bir öğrenme sistemi tasarlanmıştır. 

Sistem, bilgisayar kısmı ve fiziksel kısım olmak üzere iki kısımda ele alınabilir. Oluşturulan 

eğitsel sistemde, akış diyagramı şekilleri fiziksel olarak oluşturulmuş ve RFID kartlarla 

birleştirilerek Arduino Uno ile bir sistem oluşturulmuştur. Geliştirilen bir yazılım ile 

Arduino’nun bilgisayar ile haberleşmesi sağlanarak bilgisayarda soru ve dönüt sistemi 

sağlanmıştır. Ortaya çıkan sistemde, bilgisayar ekranında örnek bir programa (örneğin 

klavyeden girilen iki sayının toplamını ekrana yazdıran program) ilişkin akış diyagramının nasıl 

kurulacağına ilişkin sorular sorulmaktadır. Fiziksel kısımda ise öğrencinin, örnek 

programlamanın yapılmasına ilişkin akış diyagramı öğelerini sırasıyla RFID okuyucusuna 

okutması beklenmektedir. Öğrencinin işlemlerine uygun dönütler bilgisayar ekranında 

verilmektedir. Bu sistemin meslek liselerinde ve ön-lisans ve lisans düzeyindeki programlama 

sürecinin başlarında kullanımının programlama öğrenme sürecinde etkili olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Programlama eğitimi, kodlama eğitimi, tasarım ve geliştirme 
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Özet 

Programlama çok sayıda alt aşaması olan ve her bir alt aşamanın farklı bilgi ve bilişsel 

aktiviteler gerektirdiği karmaşık bir süreçtir (Ambrosio, Costa, Almeida, Franco, & Macedo, 

2011). Bunların yanı sıra, programlama becerisi ile ilgili yürütülen çalışmalar, programlamada 

hata ayıklamanın programlama becerisinin temel göstergelerinden biri olduğunu iddia 

etmektedir (Ahmadzadeh, Elliman, & Higgings, 2005; Fitzgerald et al., 2008; Ko & Myers, 2003; 

Nivala, Hauser, Mottok, & Gruber, 2016). Bu çalışmaların ortak noktası, acemi programcıların 

programlama becerilerini daha etkili hale getirebilecek pedagojik araç ve metotların neler 

olabileceğini incelemektir. Üniversite öğrencileriyle yapılan uzun süreli deneysel bir 

araştırmada, döneme yayılan 15 etkinlikte öğrencilerin hata ayıklama deneyimleri arttıkça 

verilen etkinlikler üzerinde yapılan işaretlemelerin değişimlerini gözlemlemişlerdir. Çalışmada, 

öğrencilerin 15 hafta boyunca yaptıkları hata sayıları ve tipi, çevrim içi programlama sınav 

notları ve anlamsal hataları raporlanmıştır. Bu çalışma sonunda, her bir öğrencinin koşullu 

ifadeler, döngüler, metotlar, diziler, sınıflar ve nesnelerdeki hata sayıları her biri için düşüş 

göstermiş olmasına rağmen anlamlı bir fark bulunamamıştır (Ahmadzadeh, Elliman & Higgins, 

2007). Her ne kadar bu çalışmada, zaman içerisinde etkinlikler üzerinde yapılan 

işaretlemelerde değişimler gözlemlenmiş olsa da, bu sürecin işaretlemeler temel alınarak 

kapsamlı bir değerlendirilmesi yapılmamıştır. Fakat, hata ayıklama eğitimine yönelik etkili 

uygulamaların geliştirilebilmesi için bu işaretlemelerin derinlemesine incelenmesi önemlidir. 

Benzer şekilde, Lin ve diğ. (2016), uyarlanabilir öğretim stratejilerinin ve eğitsel medyanın 

geliştirilmesinin önemli olacağına vurgu yapmıştır. Ancak, bu stratejilerin ve medyanın 

geliştirilebilmesi için hata ayıklama süreçlerindeki bilişsel süreçleri incelemeyi amaçlayan yeni 

çalışmaların da gerekliliğini ifade etmiştir.  

Bu çalışma, programlamada hata ayıklama davranışlarını içeren bir araştırmanın ikinci kısmını 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Phyton ve C++ laboratuvar derslerine katılan bir devlet 

üniversitesinden 41 öğrenci bu betimsel çalışmaya gönüllü katılım sağlamıştır. Çalışma 

kapsamında, iki hafta boyunca, koşullu ifadeler (conditionals) ve döngüsel ifadeler (while 

loops) kapsamında, üç farklı zorluk seviyesinde sözdizimsel ve mantık hataları olarak iki farklı 

hata türü içeren kağıt temelli kodlar öğrencilere dağıtılmıştır. Her bir soru, önceki çalışmalarda 

kullanılan sorular ve bir programcı onayıyla seçilmiş olup öğrencilere hata ayıklamaya 

başlamadan önce “Lütfen size sunulan kodlara bakın ve kodlarda herhangi bir hata olup 

olmadığına karar verin. Eğer bulduğunuz bir hata varsa bunu belirtin ve hatanın neden(ler)ini 

açıklayın.” uyarısı verilmiştir. Öğrencilerden toplanan hata ayıklama soruları kağıtları aşağıdaki 

sorular ışığında ki-kare testi ile analiz edilmiştir: 
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1. Hata ayıklama sürecinde, soru özellikleri (zorluk seviyesi, hata türü ve soru tipi) ile 

acemi programcıların işaretleme varlığı arasındaki ilişki nedir? 

a) Düşük, orta ve yüksek zorluktaki sorular için acemi programcıların kağıt üzerindeki 

işaretleme varlığı arasındaki ilişki nedir? 

b) Soru türüne göre (koşullu ifade, döngüsel ifade) acemi programcıların hata ayıklama 

amacıyla yaptıkları işaretleme varlığı oranları arasındaki ilişki nedir? 

c) Hata türüne göre (söz dizimi, mantık) acemi programcıların hata ayıklama amacıyla 

yaptıkları işaretleme varlığı oranları arasındaki ilişki nedir? 

2. Hata ayıklama sürecinde soru özellikleri (zorluk seviyesi, hata türü ve soru tipi) ve 

işaretleme türleri (not alma, ok kullanma, üstünü çizme, altını çizme ve daire içine alma) 

arasındaki ilişki nedir? 

Analiz sonuçlarına göre, ilk alt araştırma sorularına gööre, acemi programcıların sorunun 

zorluk seviyesi ile kağıt üzerinde yaptıkları işaretleme varlığı arasında orta seviyede etki 

büyüklüğünde anlamlı ilişki (X2 (2) = 8.19, p < .05) ve hata türleri ile işaretleme varlığı arasında 

orta etki büyüklüğünde anlamlı ilişki bulunmuştur (X2 (1) = 12.49, p < .05). Buna ek olarak, soru 

türüne göre (koşullu ifade, döngüsel ifade) acemi programcıların hata ayıklama amacıyla 

yaptıkları işaretleme varlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İkinci araştırma sorusu 

kapsamında yapılan ki-kare testinde, hata türü ile not alma sıklığı arasında orta düzeyde etki 

büyüklüğünde anlamlı bir ilişki (X2 (1) = 27.53, p < .05) ve soruların zorluk seviyesi ile not alma 

sıklığı arasında orta düzeyde etki büyüklüğünde anlamlı bir ilişki (X2 (2) = 14.25, p < .05) 

bulunmuştur. Hata türü ve not alma sıklığı arasındaki anlamlı ilişkide mantık hataları için 

sözdizimsel hatalara oranla öğrencilerin daha fazla not aldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, 

soruların zorluk seviyesi arttıkça not alma sıklığının azaldığı görülmüştür. Bunların yanı sıra, 

Python ve C++ dersi bazında işaretleme varlığı arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

Araştırmanın analiz aşaması devam etmekte olup, bulgular, yüksek performanslı acemi 

programcıların, hata ayıklama sırasında, hata işaretleme türlerinin diğer performans gösteren 

acemi programcılara nazaran fazla olduğunu ve bu işaretlere yönelik ayrıntılı notlar 

yazdıklarını öngörmektedir. Bunun yanı sıra, soruların zorluk seviyesi arttıkça, düşük 

performanslı acemi programcılarda, hata işaretleme türü çeşidinin azaldığı öngörülmektedir. 

Hata işaretleme türü çeşidine ek olarak, farklı performans gösteren acemi programcıların 

aldıkları notlar niteliksel açıdan sözdizimi ve mantıksal hatalar göz önünde bulundurularak 

analiz edilmektedir. Bu sonuçlarla birlikte, hata ayıklama süreçlerine dair elde edilecek 

kapsamlı ve detaylı veriler sonucunda uygulamaya yönelik pedagojik strateji ve metot 

önerilerinde bulunulacaktır. Böylece farklı performans gösteren acemilere yönelik 

programlama öğretiminde daha etkili strateji ve metot kullanımı teşvik edilebilecektir. 

Anahtar sözcükler: Programlama, hata ayıklama 
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Özet 

Etkili öğrenme deneyimlerinin oluşması için e-öğrenme ortamlarının ve öğrenme analitikleri 

panellerinin tasarımında öğrenenlerin bilişsel ve bilişsel olmayan bireysel farklılıkları ile 

psikolojik değişkenlerin dikkate alınması gerekmektedir. Kişilik, öğrenme sürecinde etkili olan 

bireysel farklılıkların önemli bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır. İlgili alanyazında, 

öğrenenlerin kişilik tiplerinin farklılığının çevrimiçi etkileşimler ve öğrenme performanslarını 

nasıl etkilediğine ilişkin sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Kişiselleştirilebilir öğrenme 

ortamlarının tasarımına ilişkin araştırıma eğilimlerinin artması, kişilik tipleri ile çevrimiçi 

öğrenme deneyimleri arasındaki ilişkinin öğrenme analitikleri bağlamında anlaşılmasının 

gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu araştırmanın amacı, e-öğrenme ortamlarında 

öğrenenlerin çevrimiçi etkileşim verilerinin ve akademik başarılarının kişilik tiplerine göre nasıl 

örüntülenebileceğini ortaya koymaktır. Araştırma, bir devlet üniversitesindeki Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümüne kayıtlı 89 öğretmen adayının gönüllü katılımı ile 

yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi öğretim 

programında yer alan bir ders, e-öğrenme yoluyla Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden 

yürütülmüştür. Uygulama süreci 10 hafta sürmüştür. Araştırmanın veri seti; e-öğrenme 

ortamında katılımcıların çevrimiçi etkileşimlerini yansıtan analitik değişkenlerinden, 

öğrenenlerin kişilik tiplerinden (A tipi – B tipi) ve akademik performans puanlarından 

oluşmaktadır. Araştırma bulguları; e-öğrenme ortamlarında öğrenenlerin çevrimiçi etkileşim 

verilerinin ve akademik performanslarının kişilik tiplerine göre örüntülenebileceğini 

göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Çevrimiçi öğrenen davranışları, etkileşim, kişilik, öğrenme analitikleri 
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Abstract 

Recently, considering the fact that technology use is inevitable for everyone due to increasing 

ease of access to technological devices such as mobile phones and tablet PCs along with the 

necessity of digital literacy in the 21st century; technology use in early childhood education is 

no longer a taboo. In fact, the question whether technology should be used in early childhood 

education classrooms has shifted to how it can be used in a more developmentally appropriate 

way in these classrooms. However, the current teacher training programs mainly focus on 

traditional teaching methods and present insufficient facilities for improving technological-

pedagogical competencies of preservice teachers. This study aims to provide an insight to 

early childhood education (ECE) preservice teachers’ reflections about how Web 2.0 tools can 

be incorporated into early childhood education settings. For this purpose, several Web 2.0 

tools (i.e. blogs, concept maps, visual presentation tools, learning management systems, 

infographics, video and audio-, multimedia development- and survey-tools) were introduced 

to 38 preservice ECE teachers during the period of nine weeks. Participants attended to two-

hour lab sessions related to each tool, where they were introduced to the tool and completed 

a set of instructions using the designated tool. At the end of each session, researchers asked 

participants to write an example use-case scenario about utilization of the designated Web 

2.0 tool within an ECE classroom. Collected reflections were analyzed following open coding 

procedures to find out the emerging themes and subthemes along with the useful cases and 

suggestions for both novice and professional early childhood educators. 

Keywords: Web 2.0 tools, technology use, early childhood education, preservice teachers 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Programlama Kazanımlarına Yönelik Hazırlanan Scratch Etkinliklerine Ait Bilgi 

İşlemsel Düşünme Beceri Seviyelerinin Araştırılması 
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celalmurat.kandemir@gmail.com, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Özet 

2006 yılının Mart ayında Communications Of The ACM dergisinde yayınlanan Jeannette M. 

Wing’in kaleme aldığı Bilgi İşlemsel Düşünme (Computational Thinking), bu kavramının geniş 

kitlelere ulaştırılmasında ve anlatılmasında etkili olmuştur. Bu tarihten sonra düşünme ve 

problem çözmenin bir formu olarak tanımlanabilen bilgi işlemsel düşünme, bilgisayar bilimi 

eğitimi alanında son yıllarda artan önemi ile birlikte popüler araştırma konularından biri haline 

gelmiştir. Bu çalışmanın araştırma konusu, “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” dersi öğretim 

programı 5. ve 6. sınıf kazanımlarında yer alan programlama kazanımları için hazırlanan 

Scratch etkinliklerinin sahip olduğu bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hangi seviyede 

olduğudur. Etkinlikleri Proje Geliştirme ve Yönetimi II dersine kayıtlı dördüncü sınıf Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (B.Ö.T.E) öğretmen adayları hazırlamışlardır. Etkinliklere ait 

Scratch uygulama dosyaları web tabanlı bir uygulama olan Dr. Scratch değerlendirme 

uygulamasına yüklenmiştir. Dr. Scratch problem çözme ve soyutlama, paralel çalışma, 

mantıksal düşünme, senkronizasyon, program akış denetimi, kullanıcı etkileşimi ve veri temsili 

olmak üzere yedi farklı bilgi işlemsel düşünme becerisini değerlendirmek için geliştirilmiş bir 

uygulamadır. Yüklenen her uygulama için yeterlik puanları hesaplanmıştır. Daha sonra 

etkinliklerin yeterlik puanlarının yükseltilmesi ile ilgili olarak aynı etkinlikler tekrar gözden 

geçirilmiş ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kazanıma yönelik bir etkinlik 

tasarlanmak istendiğinde etkinliği hazırlayan öğretmen adaylarının soyutlama ve veri temsili 

ile paralel çalışma yeterliklerinde düşük puan alırlarken kullanıcı etkileşimi ve program akış 

denetimi yeterliliklerinde yüksek puan aldıklarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar sözcükler: Bilgi işlemsel düşünme, programlama, kodlama, scratch, blok tabanlı 

programlama, değerlendirme 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Özel Eğitim Alanında Teknoloji Kullanımına Yönelik Bir Alanyazın Taraması 

Uğur Ferhat ERMİŞ 

uf.ermis@amasya.edu.tr, Amasya Üniversitesi 

Hatice Demet Özerbaş SOMUNCUOĞLU 

demetozerbas@gmail.com, Gazi Üniversitesi 

Özet 

Bireyselleştirilmiş öğrenmenin en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi özel eğitim alanıdır. 

Akranlarına göre daha yavaş öğrenen ya da daha hzılı öğrenen bireylere yönelik 

bireyselleştirilmiş öğretim planları uygulanır. Eğitim süreçlerinde teknoloji kullanımı özel 

eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kendi hızlarına göre öğrenme gerçekleştirmelerine olanak 

sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerde son 10 yılda özel eğitim alanında 

teknoloji kullanımına yönelik gerçekleştirelen doktora ve yüksek lisans tezleri araştırmanın 

gerçekleştirildiği yıl, üniversite, anabilim dalı, araştırma yöntemi, araştırmanın örneklem 

özellikleri, konu alanı, kullanılan veri toplama araçları, istatistik yöntemlerleri ve kullanılan 

teknolojik araçlar bakımından incelenmiştir. Araştırmaya konu olan doktora ve yüksek lisans 

tezlerine YÖK Tez Merkezi üzerinden ulaşılmıştır. Arama gerçekleştirilirken “Özel Eğitim + 

Teknoloji”, “Özel Eğitim + Bilgisayar”, “Özel Eğitim + Mobil”, “Zihinsel Engelli + Teknoloji”, 

“Zihinsel Engelli + Bilgisayar”, “Zihinsel Engelli + Mobil”, “Üstün Yetenekli + Teknoloji”, “Üstün 

Yetenekli + Bilgisayar”, “Üstün Yetenekli + Mobil” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Aramalar 

sonucunda özel eğitim ve teknoloji kullanımına yönelik 33 teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden 13 

tanesi aramanın yapıldığı tarihte yayın izni kapalı olduğu için incelenememiştir. Kalan 20 tez 

incelendiğinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi’nin bu alanda en çok tez yazılan üniversiteler olduğu görülmektedir. Ayrıca 

tezlerin 7’si doktora tezi iken 13’ü yüksek lisans tezidir. Yapılan analizler sonucunda bu 

konudaki tezlerin genellikle Zihinsel Engelliler Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi anabilim dallarında yapıldığı görülmüştür. Tezlerin büyük çoğunluğu son 

üç yılda yazılmıştır. En çok kullanılan araştırma modeli “Tek Denekli Deneysel Desen”, en çok 

kullanılan veri toplama araçları “Gözlem Formu ve Görüşme Formu”, en çok kullanılan analiz 

yöntemleri “İçerik Analizi ve Betimsel Analiz”, en çok kullanılan teknolojik araçlar bilgisayar ve 

tablettir. Tezlerde en çok matematik ve günlük yaşam becerileri teknoloji ile desteklenmeye 

çalışılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin büyük çoğunluğunü zihinsel engelli bireyler 

oluştururken, örneklem büyüklüğü genellikle 7 öğrencinin altındadır. 

Anahtar sözcükler: Özel eğitim, teknoloji 
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Özet 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin öğrenim gördükleri 

bölüm, sınıf, cinsiyet, günlük TV izleme ve internet kullanma süresi, internette 

gerçekleştirdikleri etkinliklere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma 

yöntemlerinden genel tarama modeli benimsenmiştir. Çalışmanın evrenini, Türkiye genelinde 

eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmaya hız ve pratiklik 

kazandırmak amacıyla uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, Karadeniz 

Bölgesi’ndeki bir eğitim fakültesinden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, İlköğretim 

Matematik Öğretmenliği ve İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden 75 öğrenci 

çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmada öğrenci görüşlerinin alınması için Karaman ve Karataş 

(2009) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” kullanılmış olup 

elde edilen veriler betimsel ve kestirimsel istatistik teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde 

edilen bulgular, öğretmen adaylarının medyadan gelen mesajların farkında oldukları, bu 

mesajlara eleştirel gözle bakabilme becerilerinin yüksek olduğu, ancak gelen mesajları analiz 

etme ve tepkide bulunma becerilerinin diğer becerilerinin biraz gerisinde kaldığını 

göstermektedir. Genel olarak, öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin 

ortalamanın üzerinde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının günlük İnternet kullanma 

süreleri ve cinsiyetlerine göre medya okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farka 

rastlanmamıştır. Ancak erkek öğrencilerin medya okuryazarlık düzeylerinin kız öğrencilerden 

yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm, sınıf seviyesi, 

günlük TV izleme süreleri ve internette gerçekleştirdikleri bazı etkinliklere göre medya 

okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

sunusunda bulgular detaylı olarak tartışılacak ve öğretmen eğitimi açısından anlamı 

yorumlanacaktır. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen adayları, medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları 
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Özet 

Eğitim teknolojileri üzerinde çalışılan öğrenme disiplinlerden biri olan bilgisayar destekli 

öğretim, öğrencilerin daha yüksek bir bilişsel düzeye ulaşmasını sağlamakta ve bu ortamlara 

uygulamaya yönelik çeşitli kolaylıklar, esneklik ve çok boyutluluk kazandırmaktadır. Bu 

noktada geliştirilen dinamik geometri yazılımları, öğretmenlerin öğrenme ortamlarını nesnel 

hale getirmek için kullanılabileceği gibi öğretmenlerin yapısalcı bir öğretme ortamı oluşturması 

için de kullanılabilir. Bu çalışma ile “Dönüşüm Geometrisi” konusunu bilgisayar destekli 

öğrenme uygulamasının, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik 

başarıları, performans düzeyleri ile bilgisayara ve matematiğe yönelik tutumları üzerindeki 

etkisini ortaya koymak ve dinamik geometri yazılımı ile tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme 

ortamına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem 

desenlerinden iç içe desen kullanılmıştır. Geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı kontrol 

grubu (n=24) ile dinamik geometri yazılımı Geometer’s Sketchpad kullanılarak yapılan 

bilgisayar destekli eğitimin uygulandığı deney grubu (n=24), nicel araştırma basamağında 

öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak kullanılmıştır. Araştırma verileri; 

geçmiş yıllara ait not ortalamaları, bilgisayara yönelik tutum ölçeği, matematik tutum ölçeği, 

dönüşüm geometrisi başarı testi ile araştırmacı tarafından geliştirilen Geometer’s Sketchpad 

aktiviteleri ve çalışma yaprakları ile toplanmıştır. Ayrıca nitel araştırma basamağı için 

araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerin geometri 

konularını Geometer’s Sketchpad ile öğrenmesine yönelik görüşlerine dair veriler toplanmıştır. 

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 3 haftalık bir süreçte gerçekleştirilen uygulamada elde 

edilen verilerin nicel analizi sonucu, kontrol ve deney gruplarının akademik başarıları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0.05). Nitel verilerin analizi sonucu ise 

öğrencilerin bilgisayar destekli matematik eğitimi hakkında olumlu görüş bildirdikleri 

saptanmış ve “yenilik”, “kendine güven”, “memnuniyet” ile “isteklilik” temalarına ulaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Bilgisayar destekli öğretim, dinamik geometri, geometer’s sketchpad, 

geometri öğretimi, öğrenci başarısı, öğrenci görüşleri 
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Computer Assisted Education’s Effects of Learning The Eighth Grade Math 

Subjects with Geometer’s Sketchpad on Students’ Performance Grades and 

Academical Achievements and Students’ Opinions 

Abstract 

Computer assisted education, one of the learning disciplines studied on educational 

technologies, provides students to reach a higher cognitive level and brings various 

application-oriented conveniences, flexibility and multidimensionality for these 

environments. Dynamic geometry softwares developed at this point can be used to objectify 

the learning environments of teachers as well as it can be used to create a constructivist 

teaching environment for teachers. In this study, it was aimed to show the effect of computer 

assisted learning application on "Transformation Geometry" on the academic achievement, 

performance levels and computer and mathematics attitudes of 8th grade students in 

mathematics and determine students' opinions about computer assisted learning 

environment designed with dynamic geometry software. Embedded design of mixed methods 

design was used in this study. The control group (n = 24) was used the traditional teaching 

method and experimental group (n = 24) was used computer assisted education using dynamic 

geometry software Geometer's Sketchpad were used as the quasi-experimental design with 

pretest-posttest control group in the quantitative research step. The research data were 

collected with grade point average of the previous years, the scale of attitudes towards 

computers, mathematics attitude scale, transformation geometry achievement test and 

Geometer's Sketchpad activities and worksheets developed by the researcher. In addition, a 

semi-structured interview form developed by the researcher for the qualitative research step 

was used to collect data on the students' opinions on learning geometry topics with 

Geometer's Sketchpad. As a result of the quantitative analysis of the data obtained in the 

implementation during the 3-week period in 2016-2017 academic year, no statistically 

significant difference was found between the academic achievement of control and 

experimental groups (p <0.05). The results of the analysis of the qualitative data showed that 

the students reported positive opinions about computer assisted mathematics education and 

the themes of "innovation", "self-confidence", "satisfaction" and "willingness" were reached. 

Keywords: Computer assisted instruction, dynamic geometry, geometer’s sketchpad, 

geometry teaching, student achievement, students’ opinions 
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Özet 

Dijital teknolojilerin kişisel ve toplumsal yaşam alanlarına entegrasyonu ile birlikte insanların 

bireysel ve sosyal rollerinde önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümlerin yaşandığı 

en önemli alanlardan biri ebeveynliktir. Bu dönüşümler ebeveynlik rolleri arasına çocuklarının 

dijital teknolojilere erişimini, bu teknolojilerin etkili kullanımını sağlamayı ve bu süreçlerde 

zarar görmelerini engellemeyi eklemektedir. Ebeveynler, dijital yaşamın risklerini fırsatlara 

dönüştürmede ve çocukların dijital araçlarını güvenli kullanımını sağlamada birincil paydaşlar 

olarak görülmektedir. Bu çerçevede “dijital ebeveyn olmak” önemli bir yeterlik ve çalışma alanı 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler toplumlarda dönüşümlere yol 

açmakta, bu durum ebeveyn rollerindeki değişimleri de beraberinde getirmektedir. 

Teknolojideki gelişmeler paralelinde çocuklar dijital ortamları gittikçe artan oranlarda 

kullanmaktadır (EU Kids Online, 2010). Çocukların bu ortamlarda siber zorbalık, uygunsuz 

cinsel içerikler, şiddet içerikli oyunlar, yabancılarla tanışma gibi tehditlerle karşı karşıya 

kaldıkları bilinmektedir (Hasebrink vd., 2008; Livingstone ve Bulger, 2013; Clark, 2013). 

Dolayısıyla çocukların dijital ortamlardaki iyi oluşlarını sağlamak; dijital ortamların sunduğu 

fırsatlardan yararlanırken karşılaşabilecekleri tehditlerden korumak ailelerin görev tanımları 

arasına eklenmiş (Clark, 2011; Appel vd., 2014) ve bu doğrultuda ebeveynlerin çocuklarının 

olumlu internet kullanım deneyimlerine ortak olarak, onların internet güvenliğine katkıda 

bulunmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır (Vidgor ve Ladd, 2010; Palfrey ve Gasser, 2013; 

Livingstone ve Bulger, 2014).  

Çocuklarına dijital ortamlarda yardımcı olabilecek ebeveynler düşünüldüğünde karşımıza 

internet ebeveynliği, çevrimiçi ebeveynlik ve dijital ebeveynlik gibi kavramlar çıkmaktadır. 

Dijital ebeveynlik, teknolojiyi iyi şekilde kullanan ebeveyn şeklinde de tanımlanmaktadır 
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(Valcke vd., 2010). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ebeveynlerin dijital ebeveynlik 

durumlarını ortaya koyabilmek için Dijital Ebeveynlik Ölçeği’nin (DEÖ) geliştirilmesidir. Bu 

amaç doğrultusunda aşağıdaki adımlar izlenmiştir. 

  

Şekil 1. Dijital Ebeveynlik Ölçeği Geliştirme Süreci 

Şekil 1’de görüldüğü gibi DEÖ’nün geliştirilme süreci yedi adımda gerçekleştirilmiştir. Madde 

havuzunun oluşturulması aşamasında araştırma ekibi görev almıştır. Madde havuzu 

oluşturulduktan sonra araştırma ekibi demografik bilgiler formunu da oluşturarak aday ölçeğe 

son halini vermiştir. Ölçek bu haliyle yedi faktör ve 66 maddeden oluşmaktadır. Bunun 

adımdan sonra aday ölçek iki bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında uzmana, iki 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı uzmanına ve bir de sosyal bilgiler eğitimi alanı 

uzmanına gösterilmiştir. Uzman görüşleri değerlendirildikten sonra ortaya çıkan ölçek yapısı 

Türkçe eğitimi alan uzmanından dilbilgisi açısından incelendikten sonra pilot çalışma 

aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada 10 ebeveyn ile pilot çalışma yapılmış ve DEÖ’nin açımlayıcı 

faktör analizi (AFA) için veri toplanacak yapıda yedi faktör ve 61 madde bulunmaktadır. 

AFA aşamasında Eskişehir il merkezinde bulunan eğitim bölgelerinden rastgele birer ortaokul 

seçilmiş ve bu yolla toplam altı ortaokul belirlenmiştir. Seçilen ortaokullardaki 5, 6, 7 ve 8. 

sınıfa giden çocukların ebeveynlerinden veri toplanmak istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

her sınıf düzeyinden 50’şer çocuğun ebeveynlerinden veri toplanmasına karar verilmiştir. 

Seçilen altı ortaokula gidilerek Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzni ve Anadolu Üniversitesi 

Etik Kurul belgeleri gösterilerek okullardan veri toplamak için yardım istenmiştir. Okul 

müdürleri okullarında görevli müdür yardımcılarını ya da bilişim teknolojileri rehber 

öğretmenlerini görevlendirerek DEÖ’lerinin öğrencilere dağıtılmasını sağlamıştır. Öğrenciler, 

verilen ölçek formlarını ebeveynlerine götürerek ebeveynlerinin doldurmalarını sağlamış ve 

tekrar okula getirerek ilgili öğretmene teslim etmiştir. Öğrencilerin geri getirdikleri ölçek 

formları okul müdürlerinden takip eden haftaiçinde teslim alınmıştır. Bu şekilde altı ortaokula 

toplam 1200 adet ölçek formu dağıtılmıştır. Dağıtılan ölçek formlarından 587 adedi geri 

dönmüştür. Geri dönen 587 ölçek formu incelendiğinde hepsini 1, 3 veya 5 işaretleyen, şekilsel 

kodlama yapan ve eksik dolduran kişilere ait ölçek formları çıkarıldığında 520 adet ölçek formu 

elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. AFA gerçekleştirilirken 

Huck (2012) tarafından ortaya konulan aşağıdaki adımlar takip edilmiştir. 

• Verinin faktör analizi için uygunluğunun test edilmesi 

• Faktör çıkarım yönteminin belirlenmesi 

• Faktör döndürme yönteminin belirlenmesi 

• Kullanışlı faktör sayısının belirlenmesi 

• Faktörlerdeki değişkenlerin belirlenmesi 

Madde 
Havuzunun 

Oluşturulması

Aday Ölçeğin 
Son Hali

Uzman 
Görüşü

Dilbilgisi 
Açısından 

İncelenmesi
Pilot Çalışma

Açımlayıcı 
Faktör Analizi

Doğrulayıcı 
Faktör Analizi
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• Faktörlerin isimlendirilmesi 

Yapılan analizler sonucunda KMO değerinin .959 olduğu ve alfa değerinin de .971 olduğu 

gözlenmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda ölçeğin son hali 38 maddeden oluşan ve % 

50,557 ile açıklanan üç faktörlü yapıdır. AFA aşamasında elde edilen ölçek yapısı ile doğrulayıcı 

faktör analizi (DFA) aşamasına geçilmiştir. 

DFA aşamasında da AFA aşamasına benzer şekilde veri toplama süreci işe koşulmuştur. 

Eskişehir il merkezinde bulunan ve AFA aşamasında gidilmeyen okullar içerisinden birer 

ortaokul belirlenmiş ve belirlenen bu altı ortaokula gidilmiştir. 1200 adet dağıtılan ölçek 

formundan 656 adedi geri dönmüştür. Ancak AFA aşamasında da belirtildiği gibi bazı ölçek 

formları analize tabi tutulmamıştır. Analize tabi tutulan 556 ölçek formu elde edilmiştir. 556 

kişilik veri seti Lisrel 9 programında analiz edilmiştir. Analizler sonucunda cronbach alfa 

değerinin .947, RMSEA değerinin .069 ve SRMR değerinin de .066 olduğu görülmüştür. 

Bulunan değerler Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller (2003)’in önerdiği kabul 

edilebilir uyum değerleri arasındadır. 556 kişilik veri seti büyük bir yapıda olduğu için χ2/df 

oranı üçün üzerinde çıkmaktadır. Büyük örneklemlerde χ2/df değerinin 3 veya daha düşük 

olmasının iyi; 5’e kadar olmasının da yeterli olduğunu belirtmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2010; Meydan ve Şeşen, 2011). Bu bağlamda 556 kişilik veri setinden rastgele 

seçilen 200, 250, 300, 350 kişilik örneklemler analize tabi tutulduğunda χ2/df oranının üçten 

küçük olduğu ve diğer değerlerin de kabul edilebilir değerler aralığında olduğu gözlenmiştir. 

Görüldüğü üzere DEÖ 38 maddeli ve üç faktörlü bir yapıya sahiptir. 

Mevcut çalışma, pilot uygulamaların bulguları ile birlikte ölçek geliştirme sürecini 

özetleyecektir. Bu çalışma hem K-12 eğitimcileri hem de ebeveynleri için dönüştürücü öğretim 

ve ebeveynlik rolleri açısından yararlı olacaktır. Araştırma ekibi ayrıca faktör yapısını 

doğrulamak için yeterince büyük bir veri toplamaktadır. Yapının doğrulanmasının ardından, 

farklı yaş, eğitim ve sosyoekonomik düzeyler, cinsiyetler ve ebeveynlik rolleri genelinde ülke 

çapında bir uygulama gerçekleştirme amaçlanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Dijital ebeveynlik, internet güvenliği, dijital güvenlik, ölçek geliştirme, 

açımlayıcı faktör analizi 

Investigating the Construct Validity of a Measure to Address Digital Parenting 

Competencies 

Abstract 

Diffusion of emerging information and communication technologies into personal and social 

life spheres brought about extensive transformations in both individual and social roles. Along 

with higher ICT penetration rates across several age and socioeconomic levels children are 

also becoming first hand technology users (EU Kids Online, 2010).  Inevitably, these 

transformations require redefining parenting. Children’s digital technology use is far from 

being safe. There are several digital risks targeting children such as harmful content, violent 

games and meeting predators (Clark, 2013; Hasebrink, Livingstone, Haddon & Olafsson, 2009; 

Livingstone & Bulger, 2013). In this regard, parents are considered vanguards in balancing 

digital risks and opportunities, and facilitating safe digital technology access for children 
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(Appel, Stiglbauer, Batinic & Holtz, 2014; Clark, 2011). Digital parenting requires children’s safe 

and sustainable access to appropriate digital technologies, moderating safe, effective 

technology use and monitoring their well-being through all digital experiences (Livingstone & 

Bulger, 2014; Palfrey & Gasser, 2013; Vidgor & Ladd, 2010). Despite the acknowledged 

importance, current literature has yet to describe and investigate competencies and skills 

pertaining to digital parenting. 

The aim of the current study was to define competencies and relevant skills constituting digital 

parenting. The ultimate goal was to develop a Digital Parenting Self-Efficacy Scale (DPSES). 

Development stages of the DPSES was depicted in Figure 1.  

  

Figure 1. Development stages of the DPSES 

Development of the scale was realized through following five steps. An item pool for the scale 

was generated by the research team. Since there were no definitive frameworks regarding the 

scope and skills of digital parenting, research team consulted to experts (i.e., scholars, NGO 

administrators, state agency representatives). The item pool was combined with a 

demographics form and the initial scale draft was created. The initial draft sheltered 66 items 

under six headings. The research team then consulted to experts from various fields (i.e., ICT 

education, counseling and parenting research) for content and face validity. Then, the form 

was evaluated by Turkish language experts for wording and comprehensibility. These steps 

resulted in a 61-item list which converged under seven factors. Pilot administration with 10 

parents did not reveal any face validity problems. The next step was evaluation of the 

construct validity through an Exploratory Factor Analysis (EFA). 

The EFA was conducted with 520 parents whose children was enrolled in secondary schools in 

a metropolitan city in mid-western Turkey. The research team randomly selected six 

elementary schools and aimed to reach at least 50 parents from each grade level (5th to 8th 

grades). Ethical permissions were gathered through applying to the institutional review boards 

of Anadolu University and the Turkish Ministry of Education. A total of 1200 forms were sent 

to the parents, whereas 587 complete forms were returned from the parents. The research 

team analyzed the forms for missing and bad data along with monotonous responding (i.e., 

straight lines and crosses across the form). In this respect, 67 forms were left out due to 

missing data or systematic responding. The EFA was conducted with data from 520 parents. 

IBM SPSS 22 was used for data analyses. Following steps were considered as suggested by 

Huck (2012). 

• Testing the data with regard to suitability for factor analysis  

• Identification of the factor extraction method 

• Identification of the factor rotation method 

Item pool Initial form Expert review Pilot administration
Exploratory Factor 

Analysis
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• Identification of the number of usable factors 

• Identification of the item structure of the factors 

• Naming the factors 

The analysis revealed that the KMO value of the initial solution was perfect and the Bartlett’s 

Test of Sphericity was statistically significant. The internal consistency coefficient for the initial 

61-item structure was also very high. Principal components analysis was used as the factor 

extraction method as it is mathematically simple, parametrically strong and robust in 

eliminating ambiguous factor structures (Stevens, 1996). Varimax was preferred as the 

rotation technique (Field, 2009; Hair, Black, Babin & Anderson, 2005; Huck, 2012). The Kaiser 

Criterion suggested a total of nine factors with eigenvalues exceeding 1, which explained more 

than 60 percent of the total variance. Items with very small loadings in the primary factor or 

very close loadings under different factors were eliminated so that the factor structure 

became interpretable and feasible for further implementations (Worthington & Whittaker, 

2006). In brief, a 40-item structure with 49 percent of the explained variance was determined. 

However, two items were further removed from the scale structure as they deteriorated the 

interpretability of the factor structure (Worthington & Whittaker, 2006). After this 

elimination, the final form had 38 items, explained more than half of the total variance as 

suggested in the literature (Henson & Roberts, 2006), and sheltered three factors: Literacy, 

safety and communication.  

The current presentation will summarize the scale development process along with the 

findings of the pilot implementations. The session will be useful for both K-12 educators and 

parents with regard to their transforming teaching and parenting roles. The research team has 

also collected a large-enough data to confirm the factor structure. Followed by the 

confirmation of the structure, they aim to realize a country-wide administration of the scale 

across different ages, education and socioeconomic levels, genders and parenting roles.  

Keywords: Digital parenting, internet safety, digital safety, scale development, exploratory 

factor analysis 
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Lisansüstü Öğrencilerin Tez Önerisi Hazırlamada Karşılaştıkları Güçlükler ve 

Destek İhtiyaçları 

Serkan DEMİRÖREN 

demirorens@gmail.com, Ankara Üniversitesi 

Nurettin ŞİMŞEK 

nsimsek@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi 

Özet 

Tezli programlar bağlamında tez, lisansüstü öğrenimde öğrenci başarısının nihai ve en önemli 

kanıtı niteliğindeki bir çalışmadır. Tez önerisi hazırlama ise bu çalışmanın anahatları ile 

planlandığı bir süreç ve çoğu durumda başarılı bir tez çalışmasının önkoşuludur. Öğrenciler bu 

süreçte pekçok güçlükle karşılaşırlar; bunlarla başetmek için çok bilinen şablon yöntemler 

yanında, kendi özel koşullarına uygun yollara da başvururlar. Öğrencilerin yaşadıkları güçlükler 

ile hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını bilmek, gerek bu sürecin acemisi olan 

öğrenciler, gerekse onlara kılavuzluk yapabilmeleri gereken tez danışmanları açısından yol 

göstercidir. Bu araştırmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki lisansüstü 

öğrencilerin tez önerisi hazırlama sürecinde yaşadıkları sorunlar ile destek ihtiyaçları 

incelenmiştir. Araştırmada, sürecin tarafları olan akademisyenler ve öğrenciler ile 

derinlemesine görüşmeler yapılmış ve toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 

Araştırmaya üç büyük üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim 

dallarında görevli, tez yönetmiş ve yönetmekte olan sekiz akademisyen ve aynı anabilim 

dallarında yüksek lisans ya da doktora yapmakta olan 16 öğrenci katılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre; kişisel sorunların yanısıra, araştırma probleminin tanılanması ve tanımlanması, 

araştırma yönteminin kurgulanması ve akademik yazma ile ilgili sorunlar, öğrencilerin en çok 

karşılaştıkları sorunlardır. Bu sorunların çözümü için öğrencilerin etkileşime dayalı akademik 

destek ve deneyime dayalı bir araştırma eğitimine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Fiziksel 

olarak akademik ortamdan uzak kalmanın, öğrencilerin yaşadıkları güçlükleri artıran bir durum 

olduğu; öğrencilerin, fiziksel uzaklığın etkisinin azaltılmasına yarayacak olanaklarla 

desteklenmeye ihtiyaç durdukları da bulgulanmıştır. Katılımcıların önerileri; tez önerisi 

hazırlama sürecinde öğrencilere sağlanacak performans desteğinin, onların yaşadığı 

güçlüklerin aşılmasında, önemli işlevler üstlenebileceğine işaret etmektedir. 

Anahtar sözcükler: Destek ihtiyacı, lisansüstü eğitim, öğrenci, tez danışmanı, tez önerisi 

hazırlama 
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Tez Önerisi Hazırlamaya Yönelik Bir Elektronik Performans Destek Sistemi 
Serkan DEMİRÖREN 
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Nurettin ŞİMŞEK 

nsimsek@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi 

Özet 

Lisansüstü öğrenciler, tez çalışmasına başlayabilmek için bir tez önerisi hazırlayarak, kabul 

ettirmek durumundadırlar. Aldıkları dersler, seminerler ve yararlandıkları danışmanlara 

rağmen, başarılı bir tez önerisi hazırlamak, bu öğrenciler için tez çalışmasının en sorunlu 

aşamalarından birisidir. Alanyazın, Elektronik Performans Destek Sistemleri (EPDS) 

kullanılarak; araştırma önerisi hazırlama sürecinde öğrencilere, karşılaştıkları sorunlarla baş 

edebilmeleri için bireysel, ihtiyaca dayalı, zamanında ve işlevsel destekler sağlanabileceğini 

göstermektedir. Bu çalışmada; akademisyenler ve öğrencilerden elde edilen bilgilere dayalı 

olarak geliştirilen bir EPDS tanıtılmakta ve tartışmaya açılmaktadır. Bu sistemin temel 

bileşenleri çalışma panolarıdır. Çalışma panosu temelde sürecin planlanması ve izlenebilmesi 

ihtiyacını karşılamakta ve işbirlikli çalışmayı desteklemektedir. Çalışma panoları öğrencilerin, 

süreci danışmanları ile birlikte planlayabilmeleri, yürütebilmeleri ve kontrol edebilmeleri için 

gerekli ortamı sağlamaktadır. Çalışma panolarının içinde iş listeleri ve iş kartları vardır. İş 

listeleri birbiri ile ilişkili iş kartlarını sınıflandırmakta ve sıralamaktadır. İş kartları ise yapılacak 

bir işi tarif etmekte, o işe yönelik bir kontrol listesi sağlamakta ve ayrıca yapılacak işin niteliğine 

göre temel bilgi sağlamaktadır. Çalışma panolarındaki tüm bileşenler öğrenci ve danışmanın 

çevrimiçi çalışmalarına imkan sağlamaktadır. Sistem, bir çalışma çerçevesine uygun olarak 

işlemektedir. Bu çerçeve tez önerisi hazırlama sürecine yönelik temel bir bakış açısı ortaya 

koymaktadır. Sistemin bir diğer özelliği esnek ve ayarlanabilir (adaptable) olmasıdır. 

Danışmanlar sistemde sunulan tez önerisi hazırlama panosunu kendi bakış açıları 

doğrultusunda yeniden düzenleyip değiştirebilirler. Çalışma panoları dışında EPDS’de yardımcı 

modüller de bulunmaktadır. Kullanıcılar profil modülü ile kendi bilgilerini 

yönetebilmektedirler. Kullanıcıların sistemde kendileri ile ilgili olayları takip edebilecekleri 

zaman çizelgesi, belli zamanlarda bitirmeleri gereken işleri kaydettikleri anımsatıcılar, gelen 

son mesajları ve çalışma davetlerini görüp takip edebilecekleri hızlı erişim modülü, öne çıkan 

yardımcı modüllerdendir. 

Anahtar sözcükler: Elektronik performans destek sistemi, tez önerisi hazırlama, araştırma 

planlama 
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Özet 

Eğitimde teknoloji kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi kullanılan teknolojilerin 

niteliklerinin iyileştirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu teknolojileri kullanan 

paydaşların biri de eğitimde anahtar bir rol oynayan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin mesleki 

eğitim aldıkları süre içeresinde pek çok teknoloji ile tanıştıkları bilinmektedir. Bir bireyin planlı, 

amaçlı davranışlarını en iyi açıklayan faktörlerin, kişinin söz konusu davranışlara yönelik 

tutumları ile bu konudaki hem tutumlarını hem de davranışsal niyetlerini etkileyen öznel 

normlar olduğu temeline dayanmaktadır. Öznel normlar bir kişinin bir davranışı gerçekleştirip 

gerçekleştirmemesi gerektiği konusunda kendisi için önemli gördüğü 

kişilerin/akranların/amirlerin düşünceleriyle ilgili inancını ifade etmektedir. Bu araştırmada ise 

eğitimde anahtar bir rol oynayan öğretmen ve öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına 

yönelik inançların bu normlardan nasıl etkilendiği araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaca 

istinaden araştırmaya 517 sınıf öğretmeni(Kadın=260, Erkek=252, Belirtilmemiş=5) ve 324 Sınıf 

öğretmen adayı (Kadın=203, Erkek=121) toplam 841 (Kadın=463, Erkek=373, Belirtmemiş=5) 

dâhil edilmiştir. Araştırmada genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli kullanılmış olup yapısal 

eşitlik modellemesi yardımı ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 

öğretmen ve öğretmen adayları için öznel normların teknoloji kullanımına yönelik niyet 

üzerinde doğrudan anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Ancak öznel normların teknolojinin 

kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve tutum değişkenleri üzerinde doğrudan anlamlı 

etkileri tespit edilmiştir. Öznel normlar öğretmenlerde bir teknolojinin kullanım kolaylığı 

üzerindeki etkisi o teknolojinin algılanan kullanışlılığı üzerindeki etkisinden daha yüksek olarak 

tespit edilmiş iken öğrencilerde bu durum tam tersi olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç ise 

öğrencilerin bir teknolojiyi kullanım niyeti oluşmasında sağladığı faydaya öğretmenlerde ise 

kullanım kolaylığına odaklandıklarını göstermektedir. Ayrıca diğer bulgular tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Öğretmen, öğretmen adayı, teknoloji kabulü, öznel norm, yapısal eşitlik 

modellemesi 
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Özet 

Çoklu ortam içeren öğrenme ortamları alanında yürütülen araştırma ve uygulamalarda, 

öğrenme materyalinin tasarlanmasında kullanılan ilkelerin ve öğrenenlerin çoğunlukla bilişsel 

özellikleri ön planda tutulmakta ve öğrenme çıktıları, bu özelliklerin etkileşimine göre 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Öğrenme için her ne kadar bilişsel süreçler ön plana çıksa da 

bireyin duyuşsal durumları ve bunların bilişsel süreçlerle etkileşiminin öğrenme çıktıları 

açısından katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Araştırmacılar temel duyuş ve motivasyon gibi 

öğrenenlerin ve öğretim materyalinin duyuşsal yönlerinin teknoloji tabanlı öğrenme-öğretme 

süreçlerinde ihmal edildiğini belirtmektedir (Örn: Heidig, vd., 2015; Leutner, 2014). Bu 

kapsamda öğrenme çıktılarının artırılması amacıyla; çoklu-ortamda duyuşsal tasarımla birlikte 

öğrenenlerde duyuş oluşturma ve duyuşsal durumu değiştirme süreçlerini araştırılmasının 

önemli olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada, alanyazında çoklu-ortam öğrenme 

materyalini duyuşsal açıdan tasarlayıp öğrenme çıktıları arttırmayı amaçlayan çalışmalarda 

kullanılan duyuşsal tasarım öğeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle duyuşsal tasarım 

öğeleri tanıtılmış ve öğrenme çıktıları üzerine olan etkisi araştırma sonuçları kapsamında 

sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler: Duyuşsal tasarım, çoklu-ortamla öğrenme, duyuş, çoklu-ortam 
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Özet 

Sanal Gerçeklik (SG) teknolojilerinin hızla gelişmeye devam ettiği günümüzde, SG 

teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımında yaşanan problemlerin birçok nedeni olduğu 

görülmektedir. Bu problemler arasında; SG tabanlı öğretim tasarımlarındaki azlık-zayıflık, SG 

teknolojisi kullanımının insan üzerinde yarattığı etkiler, SG teknolojisi için  gereksinim duyulan 

bilgisayar ve mobil telefon donanım ve yazılımların performanslarındaki zayıflıklar önemli 

olarak görülmektedir. SG teknolojilerinin okullara ulaşamamasının nedenlerinden biri de 

okulların sahip olduğu finansal koşullar olarak değerlendirilmektedir . Çeşitli SG cihazlarının 

hem üretimindeki hem de bakımlarındaki harcamalar bu teknolojinin okullarda yaygın şekilde 

kullanılmasında engelleyici faktörler olmuştur. SG uygulamalarının eğitimde kullanımının ve 

yaygınlaşmasının önündeki bir başka neden de literatürdeki zayıf ve az sayıdaki sanal gerçeklik 

tabanlı öğretim tasarımlarıdır. Literatüre bakıldığında sanal öğrenme ortamları için yeterli 

eğitsel tasarımın olmadığı görülmekle beraber, akıllı telefonlarla çalışan sanal gerçeklik 

gözlüklerinin yeni ortamlar sağladığı,  yeni tasarım ortamı teknolojileri ve tasarım editörü 

yazılımları ile bu sorunların giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. 

Bu çalışmada hazırlanan 3 boyutlu (3B) sanal gerçeklik uygulaması ile öğretmenlere sanal 

gerçeklik deneyimi yaşatarak, sanal gerçeklik ortamının öğretim materyali ve sanal gerçeklik 

gözlüklerinin öğretim aracı olarak kullanılmasına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin alınması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sanal gerçeklik ortamı araştırmacılar tarafından 

geliştirilerek, katılımcı öğretmenlerin görüşleri incelenecektir. Çalışmada tek grup deneysel 

desen kullanılarak katılımcıların görüşleri nicel ve nitel veri toplama araçları ile elde edilecektir. 

Çalışmanın, İzmir ilinde bulunan bir okulda, gönüllü olarak çalışmaya katılacak 30-40 öğretmen 

ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Uygulama ortamındaki modeller Sketchup2017 

programında tasarlanmış olup, Unity3D oyun editöründe kurgulanmıştır. Uygulamada 8x8 

kutulu bir düzlemde giriş ve çıkış noktaları arasında 4 ayrı zorluk modu seçilebilmektedir. 

Uygulamada hazırlanan algoritma ve tasarım ile bir yol oluşturularak kullanıcılardan oyun 

başladığı andan itibaren bu yolu ve cismi izlemeleri, aynı yol üzerinde ilerlemeleri, basılan kutu 

sayısı üzerinden gelecek matematiksel problemlere yanıt vermeleri beklenmektedir. Bu 

uygulama sonucunda  katılımcıların sanal gerçeklik deneyimindeki ortama ve sanal gerçeklik 

gözlüklerinin öğretim aracı olarak kullanımına ilişkin görüşleri “Teknoloji Kabul Modeli” ölçeği 

ile toplanacak ve  elde edilen veriler cinsiyet, yaş, branş, mesleki deneyim vb demografik 

değişkenler açısından analiz edilecektir. Nicel verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

aykırı uç örnekleme yönteme ile en düşük ve en yüksek puana sahip olan 6-10  katılımcı ile 

görüşme yapılarak elde edilen nitel verilerin analizi yapılarak bulguların sunulması 

planlanmaktadır. 
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Views of Teachers Related to Experiences in 3d Virtual Reality Environments 

Abstract 

Today, as Virtual Reality technologies continue to evolve rapidly, it seems that many of the 

problems experienced in the using of Virtual Reality technologies in educational 

environments. Among these problems; weakness in SG-based instructional design, human-

induced effects of using SG technology, weaknesses are significant in performance of 

computer and mobile phone hardware and software required for SG technology. One of the 

many reasons why virtual reality technology was beyond the reach of schools was financial 

feasibility. The cost of both procurement and maintenance of various sophisticated devices to 

create an immersive environment made mass use of this technology prohibitive. Another 

significant concern identified in the literature was poor instructional design of the virtual 

learning environments. In the literature, it seems that there is not sufficient educational 

design for virtual learning environments, but it is seen that virtual reality glasses working with 

smartphones provide new environments, new design environment technologies and design 

editor software try to solve these problems.In this study, it is aimed to obtain the opinions of 

the teachers regarding the use of the virtual reality environment as teaching material and 

virtual reality glasses as teaching tools by experiencing the virtual reality experience to the 

teachers by using the prepared 3D (3B) virtual reality application. For this purpose, the virtual 

reality environment will be developed by the researchers and the opinions of the participating 

teachers will be examined. In the study, participants' opinions will be obtained by means of 

quantitative and qualitative data collection using a single group experimental design. The 

study is planned to be carried out in a school in İzmir with 30-40 teachers who will volunteer 

to work. Models in the application environment are designed in the Sketchup2017 program, 

and they are edited in Unity3D game editor. In the application, 4 different difficulty modes 

can be selected between input and output points on an 8x8 box. By creating a path with the 

algorithm and design prepared in the application, it is expected that tracking this way are 

started from the moment the game starts from the users. it is also expected that walking  on 

the same path, the number of boxes which walk on is expected to respond to future 

mathematical problems. As a result of this application, participants' opinions regarding the 

use of virtual reality glasses as virtual teaching materials will be collected with "Technology 

Acceptance Model" scale and the obtained data will be analyzed in terms of demographic 

variables such as gender, age, branch, professional experience. In the direction of the results 

obtained from the quantitative data, it is planned to present the findings by analyzing the 

qualitative data obtained by interviewing 6-10 participants with the lowest and highest score 

using the extreme sampling method. 

Keywords: Virtual reality environments, ınstructional design, virtual reality based learning, 

virtual reality in education 
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Özet 

Hızla gelişen ve değişen bir dünyada, eğitim ve öğrenci kavramlarının bilindik tanımlamaların 

ötesine geçmesi kaçınılmaz bir gelişmedir. Günümüzün öğrenme ortamları teknoloji destekli 

olarak planlanmakta, çağın gerisinde kalan ortamlar geçerliliğini kaybetmektedir. Mobil 

öğrenme, milenyum çağının teknoloji destekli eğitim anlayışında önemli bir konumdadır. 

Özellikle yabancı dil öğrenme gibi değişimin ve dinamizmin etkili olduğu bir alanda mobil 

öğrenme teknolojileri oldukça sık kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Anadolu Lisesi İngilizce 

öğretmenlerinin Dyned Mobil İngilizce eğitim yazılımının uygulanışına yönelik görüşlerini 

ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma stratejisi kullanılarak, İzmir’in Çiğli 

ilçesindeki bir Anadolu Lisesi’nde görev yapan dört İngilizce öğretmeni ile yürütülmüştür. 

Dyned Mobil yazılımı, 10. sınıf öğrencileri ile 10 hafta boyunca İngilizce derslerinde (haftada 3 

ders saati) uygulanmıştır. Uygulamanın yürütülmesinde, araştırmacı ile birlikte İngilizce 

öğretmenleri görev almışlardır. İngilizce öğretmenlerinin görüşleri, araştırmacılar tarafından 

geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak alınmıştır. Elde edilen nitel veriler, 

içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çözümlemelerden elde edilen kodlar çeşitli temalar altında 

toplanmıştır. Ulaşılan temalarla ilgili bulgular, alan yazın desteği ile yorumlanmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar incelendiğinde, İngilizce öğretmenlerinin Dyned Mobil 

yazılımına ilişkin teknik boyutta olumsuz görüşleri olsa da, genel olarak olumlu görüşlere sahip 

oldukları saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Dyned, mobil öğrenme, İngilizce öğretimi, nitel araştırma, öğretmen 

görüşleri 
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Bilginin büyük bir hızla çoğaldığı ve yayıldığı bir dünyada, eğitim ve öğrenci kavramları yeni 

boyutlar kazanmaktadır. Öğrenciler artık bilgiyi alan konumunda değil, bilgiyi kendilerine özgü 

yöntemlerle yapılandırarak anlamlandıran bireyler konumundadır. Teknoloji öğrenme 

ortamlarına yenilikler getirdiği gibi, ülkemizde özel bir eğitime tabî tutulan özel yetenekli 

bireyler için de son derece önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de Bilim ve 

Sanat Merkezleri’ndeki (BİLSEM) Bilişim Teknolojileri eğitimlerinin ve eğitimleri alan öğrenci 

görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma, nitel araştırma stratejisi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formları ile öğrenci görüşleri alınmıştır. İçerik 

analizi yöntemi ile veriler çözümlenmiştir. Değerlendirilen uygulamalar arasında robotik ve 

kodlama çalışmaları, 3D modelleme ve baskı teknolojileri, mikrodenetleyici (Arduino vb.) 

eğitimleri, programlama dersleri, makine öğrenmesi yöntemleri gibi 21. yüzyıl becerileri olarak 

görülen STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) uygulamaları yer almaktadır. 

Ayrıca gerçekleştirilen uygulamaların hangi açılardan ele alındığının belirlenmesi, bu 

eğitimlerde kullanılan yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi, çalışmanın alt 

amaçlarındandır. 

Anahtar sözcükler: Bilim ve sanat merkezleri, özel yetenekli öğrenciler, robotik kodlama, 

öğrenci görüşleri 
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Eğitim araştırmalarının belli aralıklarla incelenmesi ve inceleme sonucunda elde edilen 

bulguların düzenlenmesi, ilgili alanda çalışma yürütecek kişilerin çalışmaları için yol gösterici 

niteliktedir. “2014-2018 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Yüksek 

Lisans Ve Doktora Tez Çalışmalarının İçerik Analizi” çalışmasının amacı, 2013–2018 yılları 

arasında Türkiye’de Matematik Eğitimi alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin 

içerik analizini sunmaktır. Bu amaçla, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez merkezi taranmış, 

2013-2018 yıl aralığında “Matematik Eğitimi Bilim Dalı” “Eğitim ve Öğretim” konulu, 

onaylanan, izinli tam metin 133 Yüksek Lisans, 51 Doktora tezi olmak üzere toplamda 184 

lisansüstü tez incelenmiştir. Çalışma bulguları, araştırma soruları temel alınarak analiz 

edilmiştir. Bu tezlerin analizi, matematik eğitimi araştırmaları için revize edilerek tez 

sınıflandırma formu üzerinden yapılmıştır. Sonuçlar grafik ve yüzde tablosu olarak betimsel 

biçimde sunulmuştur. Bulgulara göre, Matematik Eğitimi alanında Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü’nde 117 Yüksek Lisans ve 46 Doktora olmak üzere toplamda 163 lisansüstü tez, Fen 

Bilimleri Enstitüsü’nde 12 Yüksek Lisans ve 5 Doktora olmak üzere 17 lisansüstü tez ve Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde 4 Yüksek Lisans tez yazıldığı görülmüştür.2013-2018 yılları arasında 

Yüksek Lisans tezlerinde sürekli azalış, doktora tezlerinde ise önce artış sonra azalış olduğu 

bulunmuştur. 133 Yüksek Lisans tezinden 2 İngilizce 131 Türkçe yazıldığı ve 51 Doktora tezinin 

tamamının Türkçe yazıldığı bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: Matematik eğitimi, eğitim araştırmaları, analiz, lisansüstü tezler  
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Harmanlanmış öğrenme (h-öğrenme) platformları, yüz yüze ve çevrimiçi boyutu olan 

harmanlanmış derslerin çevrimiçi boyutunda ve elektronik öğrenme ortamlarında tercih 

edilmektedir. H-öğrenme platformları, hem öğrenme yönetim sistemlerini hem de sosyal 

öğrenme platformlarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı; geçmişten günümüze e-

öğrenme ve h-öğrenme ortamlarında kullanılan bu tür araçların teknik özelliklerini ve 

öğrenme-öğretme sürecinde kullanıcılarına sundukları olanakları karşılaştırmalı olarak 

incelemektir. Alanyazın taraması niteliğindeki çalışmada 2013-2018 yılları arasında yayımlanan 

ulusal ve uluslararası makale ve araştırma raporları temel alınmıştır. Buna göre, dünyada ve 

Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde çeşitli h-öğrenme platformları kullanılmaktadır. Bu 

platformlar arasında ise en fazla Moodle, Edmodo, Blackboard, Google Classroom, Sakai, Edx, 

Schoology yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım amaçları açısından özellikle dosya 

alışverişi, tartışma forumu, çevrimiçi değerlendirme ve anlık mesajlaşma özellikleri bu 

platformların öne çıkan tercih edilme nedenlerindendir. H-öğrenme platformlarının geleceği 

konusunda ise milyonlarca insanın dünyanın hemen her yerinden aynı anda aynı dersi almasını 

sağlayan MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler) sistemlerinin öne çıkacağı öngörülmektedir. 

Anahtar sözcükler: H-öğrenme platformu, elektronik öğrenme ortamı, öğrenme yönetim 

sistemi 
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Abstract 

Adaptive e-learning systems accommodate learning materials based on the individual 

differences of learners. Therefore, learner modeling is a key component in the adaptation 

process. Learners can be modeled based on their previous knowledge level, characteristic 

features, preferences, objectives and motivation levels. In this regard, learning sytle models 

are frequently used for modeling the differences in the learning processes of learners. Felder-

Silverman, Honey-Mumford and Kolb learning style models, which are the most commonly 

used learning style models in the literature, have been exploited for learner modeling in 

various adaptive e-learning systems. Semantic Web technologies and artificial intelligence 

techniques are commonly used to create learner models. In this paper, we focused on 

Semantic Web technologies, that enable efficient representation and management of data in 

various domains. As a key structure of Semantic Web, ontologies provide machine-

interpretable semantic representation of domain knowledge. Ontologies have been used for 

modeling learners and learning materials in the e-learning field. In this paper, we focused on 

ontological learner modeling based on learning style models and examined how the most 

commonly used learning style models have been modeled with ontologies in different 

adaptive e-learning systems. 

Keywords: Semantic web, ontology, learning style models, adaptive e-learning 
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Blok tabanlı programlamayla ilgili çalışmalar ve yayınlar her geçen yıl giderek artmaktadır. 

Yapılan yayınların incelenmesinin gelecekteki araştırmalara yön vereceği gerçeğinden 

hareketle; çalışmada geleneksel alan sempozyumlarından olan ICITS(International Computer 

and Instructional Technologies Symposium) ve ITTES(Instructional Technologies and Teacher 

Education Symposium)sempozyumlarındaki bildirilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman 

incelemesi yöntemiyle yürütülen bu araştırmanın amacı doğrultusunda 2013-2017 yılları 

arasında tüm bildiriler taranmış olup, içerisinden blok tabanlı kodlamayla ilgili 32 adet bildiri 

tespit edilmiş, bu bildiriler irdelenip, veriler grafikler halinde sunulmuştur. İnceleme 

sonucunda konferanslarda 2013-2014 yılları arasında blok tabanlı programlamaya ilişkin bildiri 

sunulmadığı görülmüş, bunun da nedeninin blok tabanlı programlamanın son yıllarda önem 

kazanmasına bağlı olduğu düşünülmüştür. Belirlenen bildiriler, araştırma konusu, çalışma 

grubu büyüklüğü, araştırma türü, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemleri bakımından 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, en fazla çalışılan konuların Scratch programıyla ilgili 

olduğu görülmüştür. Scratch programıyla ilgili yapılan araştırmaların kapsamı incelendiğinde; 

programın dijital öykülemede kullanımı, öğretmen adayları ve öğretmenler açısından 

değerlendirilmesi ve öğrenmeyi nasıl etkilediği konularının en çok üzerinde durulan konular 

olduğu belirlenmiştir. Son yapılan sempozyumlarda robotik kodlamaya önem verildiği LEGO 

ve Mbot robot kitlerinin kodlamada kullanımıyla ilgili yapılan çalışma sayısının arttığı 

görülmüştür. Ayrıca, bildirilerde en fazla kullanılan araştırma türünün nicel araştırma olduğu, 

en fazla kullanılan araştırma modellerinin ise tarama modeli ve betimsel model olduğu 

belirlenmiştir. İncelenen bildirilerde, çalışma grupları belirlenirken genellikle kolay ulaşılabilir 

örneklem gruplarıyla çalışıldığı gözlenmiştir. Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar ışığında çalışma 

grubu veliler ve ilkokul öğrencileri olan araştırmaların sayısının arttırılması gerektiği 

söylenebilir. Ayrıca öğretmenlerin teknoloji kullanırken karşılaştıkları sorunların üstesinden 

nasıl gelebileceklerine dair çalışmaların yapılması da önerilebilir. Ayrıca, sempozyuma ait özet 

kitapçıkların ve tam metin kitapçıkların erişiminde sorunlar olduğu tespit edilmiş, geçmiş 

sempozyumlara ait web alan adlarının artık geçersiz olduğu gözlemlenmiştir. 
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Morae programı projelerde kullanılabilirlik, hitap edilecek kitle, saha araştırmaları, ürün testi 

oluşturma, gözlemleme ve analiz etme gibi birçok işlemin yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal 

eğitim platformudur. Bu araştırmada Morae programı kullanılarak EBA sitesinin 

kullanılabilirliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcıları İzmir Narlıdere 

Oğuzhan Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 28 ortaokul öğrencisidir. Öğrenciler gönüllük 

esasına göre 103 öğrenci arasından seçilmiştir. Araştırmada öğrencilerin yapması beklenen 

görevler kâğıda çıktı alınarak öğrencilere verilmiştir. Bu görevlerin öğrencilerin önceki 

derslerde zorlandıkları noktalar olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilere hiç müdahale 

edilmeden görevleri yerine getirmeleri beklenmiştir. Bu süreçte görüntü ve ses kaydı 

yapılmamış olup, sadece ekran kaydı alınmıştır. Çalışmayla ilgili analizlerin ve grafiklerin 

tümü farklı bir programa ihtiyaç duyulmadan Morae programı kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırma sonuçlarının öğrencilerin ve öğretmenlerin her geçen gün daha fazla kullanmaya 

başladığı EBA sitesini daha verimli kullanmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Kullanılabilirlik, Morae, ortaokul öğrencileri, Eğitim Bilişim Ağı(EBA) 
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Akıllı Saatlerin Benimsenmesi Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması 
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Özet 

Araştırmanın amacı, Akıllı Saatlerin Benimsenmesi Ölçeğinin Türkiye koşullarında geçerlik ve 

güvenirliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, öncelikle ölçeğin çevirisi yapılmış, daha sonra tekrar 

özgün diline çevrilerek maddeler arası tutarlılık incelenmiştir. Dil uzmanlarının görüşü 

alındıktan sonra dil geçerliliği için bir devlet üniversitesinin İngilizce Eğitimi bölümünde 

öğrenim gören öğrencilere iki hafta ara ile özgün ve çeviri olarak uygulanmıştır. Dil geçerliliğine 

ilişkin korelasyon katsayısı .97 olarak anlamlı bulunmuştur. 17 maddeden oluşan 5’li likert 

tipindeki ölçek, 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim 

gören 265 lisans öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğe ilişkin faktör yapısının incelenmesi için 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Uyum indekslerine ait ölçütlerle karşılaştırma 

yapıldığında modele ait değerlerin kabul edilebilir uyum indeks ölçüleri içerisinde yer aldığı ve 

modelin genel olarak doğrulandığı görülmüştür. Bu sonuçlar, ölçeğin Türkiye’de lisans 

öğrencilerinin akıllı saatleri benimseme durumlarını değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir 

bir araç olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Giyilebilir teknoloji, akıllı saat, ölçek uyarlama 
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Necmettin BOZKURT 

Özet 

Mayer çokluortam öğrenme kuramında, etkili öğrenmeyi sağlamak üzere sözcük ve resimlerin 

uygun şekilde birlikte kullanımını savunarak 12 temel tasarım ilkesi önermektedir. Bu ilkelerin 

öğretim materyallerinin tasarımında uygulanmasının öğretim materyali tasarlama ve 

geliştirme uzmanları tarafından genel kabul gördüğü düşünülmektedir. Bu açıdan çalışmada; 

Türkiye’de önemli bir kullanıcı kitlesine sahip Açık Akademi platformundaki bir oyun tasarım 

programı olan Kodu derslerinden seçilen İlk Program Satırımı Yazalım açık dersini, Mayer’in 

tasarım ilkelerine dayalı değerlendirerek materyal tasarımındaki temel unsurları vurgulamak 

amaçlanmaktadır. Ege Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Anabilim 

Dalında öğrenim gören dört yüksek lisans öğrencisi ve bir BÖTE öğretim üyesinin katıldığı 

betimsel çalışmada katılımcıların görüşleri, Mayer’in ilkelerini içeren kontrol listesi yapısındaki 

12 maddelik form aracılığıyla toplanmıştır. Bulgulara göre, incelenen açık dersin Mayer’in 

sinyal, uzamsal bitişiklik, zamansal bitişiklik, modalite, çoklu ortam, kişiselleştirme ve ses 

ilkelerine oldukça uygun tasarlandığı görülmektedir. Tutarlılık, parçalara ayırma ve resim 

açısından ise orta sıklıkta sorunlar belirlenmiştir. Öte yandan, özellikle fazlalık/ gereksizlik 

ilkesine ilişkin algılanan tasarım sorunları sıklıkla göze çarpmaktadır. Çalışmanın bulgularının 

öğretim materyali tasarlama konularına ilgi duyan araştırmacılara ve uygulayıcılara yol 

gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Çokluortam; çokluortam öğrenme; Mayer; tasarım ilkeleri; açık ders 
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Özet 

Teknoloji birçok alanda kolaylıklar sunması sebebiyle hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiştir. Farklı disiplinler teknolojinin sağladığı olanaklardan yoğun olarak 

faydalanmaktadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji yaygın olarak kullanmakla 

birlikte, teknolojiyi üreten bireyler yetiştirmekte teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde 

kullanılması kadar önemlidir. Bireylerin problem çözme, yansıtıcı düşünme, soyut düşünme ve 

algoritmik düşünmeyi içinde barındıran bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde 

programlama öğretimi önemli bir role sahiptir. Birçok ülke programlama öğretiminin önemini 

benimsenmiş, programlamayı müfredatlarına eklemiş ve ilkokul seviyesinden itibaren zorunlu 

veya seçmeli olarak programlama öğretimine başlamıştır. Ülkemizde de programlama 

öğretimi ile ilgili müfredat çalışmaları yapılmaktadır ve seçmeli ders olarak farklı kademelerde 

verilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de programlama öğretimine yönelik yapılan Türkçe 

yayınların tematik ve metodolojik açıdan incelenmesidir.  

Çalışmadaki makaleler içerik analizi yöntemi ile incelenecektir. Çalışma kapsamına alınacak 

makaleler için örneklem belirlenmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu 

bağlamda ULAKBİM Veri Tabanında indekslenen sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında 

araştırma yayımlayan ve düzenli olarak yılda en az iki sayı çıkaran dergilerde son beş yıl 

içerisinde yayımlanmış makalelere Dergipark Veri Tabanı, Google Scholar ve ASOS Index 

aracılığıyla ulaşılmıştır. Makalelerin taranmasında “programlama”, “kodlama”, “blok tabanlı 

programlama”, “metin tabanlı programlama” ve “görsel tabanlı programlama” anahtar 

kelimeleri kullanılmıştır. İlgili makalelerin başlık, konu ve özet bölümlerinde bu anahtar 

kelimeleri içeren makaleler çalışma kapsamına dahil edilmiştir. ULAKBİM Veri Tabanında 

indekslenen dergilerde yayımlanmış 22 makale araştırma kapsamına alınmıştır. Makale 

taraması sonucunda 39 makaleye ulaşılmış olup, 8 makale ULAKBİM veri tabanında 

indekslenmemesi, 3 makale sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında yayın yapmayan 

dergilerde yayımlanması, 3 makale 2013 öncesi bir tarihte yayımlanması ve 1 makale ise 

düzenli olarak yılda 2 sayı çıkarmayan bir dergide yayımlanması nedeniyle araştırma 

kapsamına dahil edilmemiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 

form kullanılmış ve toplanan veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen 

bulgular tema ve metodoloji gibi başlıklar altında ele alınmıştır. Ayrıntılı bulgular ve sonuçlar 

ilerleyen aşamalarda sunulacaktır. 
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Anahtar sözcükler: Programlama öğretimi, blok tabanlı programlama, görsel programlama, 

metin tabanlı programlama 
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Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi 

Beril CEYLAN 
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Özet 

Teknoloji entegrasyonu ilköğretim, orta öğretim ve lisans eğitiminin yanında yaygın olmayan 

eğitimde önemini devamlı arttıran bir konudur. Okullarda bu işi gerçekleştirecek bireyler 

öğretmenlerdir. Öğretmenlerin kendilerini bu konuda geliştirmeleri bu sürecin başarısını 

arttıracaktır. Bu çalışmanın amacı, farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin sınıflarında 

teknoloji entegrasyonuna ilişkin görüşlerini belirleyerek hazır olma durumlarını ortaya 

koymaktır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeline uygun olarak 

desenlenmiştir. Çalışmaya bir devlet okulunda lise düzeyinde görev yapmakta olan 42 

öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin sekizi erkek, 33’ü kadındır ve mesleki deneyimlerinin 

ortalaması 24’tür. Veriler, 2017-2018 öğretim yılında anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket; 

kişisel bilgiler, kullanılan teknolojiler ve teknoloji kullanıma yönelik açık uçlu sorular 

kısımlarından oluşmaktadır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre öğretmenler bilgisayarı ve akıllı tahtayı orta düzeyde kullanmakta, twitter ve 

instagramı hiç kullanmamayı çoğunlukla tercih etmektedirler. Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) 

plartformu temel ve orta düzeylerde kullanmaktadırlar. Teknolojik araçları; dersleri 

hazırlamak, soru hazırlamak ve günceli takip etmek, dersi eğlenceli hale getirmek, ödev ve 

iletişim amaçlı kullanmaktadırlar. Çoğunlukla derslerinde teknolojilerden yararlandıklarını ve 

ihtiyaçları doğrultusunda kullandıklarını ifade etmişlerdir. Buna göre öğretmenlerin 

derslerinde teknoloji kullanımına önem verdikleri ve teknolojik araçları kullanma konusunda 

ortalama bir düzeyde oldukları belirtilebilir. Çalışmanın farklı uzmanlık alanlarında yer alan 

öğretmenlerin teknolojik durumlarına ve bakış açıklarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Nitel araştırma, öğretmen, teknoloji entegrasyonu 
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Özet 

Üniversitelerde verimli ve kaliteli mühendislik eğitimi öğrencilere öğrendiklerini uygulama için 

fırsat yaratmaktan geçmektedir. Mühendislik fakültesi öğrencilerine bu imkan laboratuvar 

dersleri ile sağlanmaktadır. Ders süreci ve sonrasında yapılan laboratuvar uygulamaları ile 

öğrenciler öğrendiklerini uygulama fırsatına sahip olabilmektedir. Laboratuvar ortamında 

öğrenme faaliyetlerinin etkili olması için kullanılan dijital öğrenme materyallerinin öğrenci 

ihtiyacına göre tasarlanmasında ve kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmede 

öğrenci görüşleri öğretim üyeleri için çok önemlidir. Araştırmada tarama model kullanılmış 

olup, açık uçlu sorulardan ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket sorularından oluşan 

ölçme aracı ile öğrencilerin laboratuvar derslerinde dijital öğrenme materyallerinin 

kullanımına yönelik görüşlerini farklı etkenler ile ölçmek hedeflenmiştir. Araştırmaya büyük bir 

devlet üniversitesinin beş (İnşaat, Makine, Biomühendislik, Tekstil ve Gıda) mühendislik 

bölümünden 340 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 118 kadın ve 222 erkek olup yaş ortalaması 

22’dir. Araştırma sonuçlarına sonuçlarına göre katılımcıların %62’si Laboratuvar derslerinde 

dijital öğrenme materyallerinin kullanılmasını kesinlikle hoşuma gider diye belirtmiştir. Ayrıca 

katılımcıların %42 si Dijital öğrenme materyallerinin kullanılarak yapıldığı laboratuvar 

derslerinin bilgi ve deneyimlerimi kalıcı hale getireceğine kesinlikle inandıklarını 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte Katılımcıların laboratuvar derslerinde dijital öğrenme 

materyallerinin kullanılması deney yapmadan önce hata payımın kesinlikle azalttığını 

düşünüyorum diyenlerin oranın ise %45’tir.Laboratuvar derslerinde dijital öğrenme 

materyallerine istediği zaman ulaşabilmenin öğrenmeme katkı sağlayacağına kesinlikle 

inananların oranı ise %47’dir. Araştırma sonuçları göstermiştir ki dijital öğrenme materyalleri 

mühendislik alanlarında laboratuvar derslerinde kullanılması öğrenciler tarafından olumlu 

karşılanmanın yanı sıra bir gereksinim olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle farklı 

disiplinlerde özellikle laboratuvar derslerine yönelik dijital materyallerin arttırılması ve dijital 

materyal havuzlarının oluşturulması önemlidir. 

Anahtar sözcükler: Dijital öğrenme materyali, mühendislik eğitimi, laboratuvar dersleri 
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Özet 

Dijital öykülemenin eğitsel amaçlı kullanımında; öykünün tasarlanması sürecine ilişkin birçok 

çalışma alanyazında yer almaktadır. Dijital tasarlama ortamların olarak powtoon, goanimate, 

toondo gibi web tabanlı ortamlar tercih edilmektedir. Dijital öykülerin oluşturulmasında bakış 

açısı önemli bileşenlerden biridir. Bu çalışmada okul öncesi çocuklarının merak ettikleri 

sorulardan yola çıkılmıştır. Eğitsel materyal hazırlamakta dijital öyküleme etkinliği 

kullanılmıştır. Dijital öykülemeler goanimate web tabanlı programı ile hazırlanmıştır. 

Çalışmanın amacı, dijital öyküleme etkinliğini tasarlamanın okulöncesi öğretmen adaylarının 

teknolojik araç kullanıma yönelik tutumlarına ve materyal tasarım becerilerine etkisini 

belirlemek ve tasarım süreci hakkında görüşlerini ifade etmektir. Karma araştırma 

yöntemlerinden iç içe karma desen kullanılmıştır. Toplam 51 okul öncesi öğretmen adayı 

çalışmaya katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Varank ve Ergün (2009) tarafından 

geliştirilen Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği, Kol 

(2012) tarafından geliştirilen Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç-gereç Kullanımına Yönelik 

Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi 

soruları kullanılmıştır. Ölçekler ön test ve sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda 

gönüllü katılımcılar ile altı ve dört kişilik iki tane odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Nicel 

veriler istitistiksel analiz yöntemleri, nitel veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının teknolojik araç gerek kullanımına yönelik 

tutumlarında anlamlı bir farklılık olmadığı, materyal tasarım becerilerinde ise anlamlı bir 

farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının dijital öyküleme ile olumlu düşüncelere 

sahip oldukları ve bunları yaratıcılık, teknoloji ilgi çekme, kitlesel erişim ve bilimsellik temaları 

altında ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca kullanılan web tabanlı program ile ilgili olarak 

zaman kısıtlaması, vakit alması, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürme zorluk gibi olumsuz 

yönleri de ifade etmişlerdir. Verilen eğitime ilişkin eleştiriler ile eğitimi değerlendirmişlerdir. 

Sonuç olarak, öğretmen adaylarının materyal tasarım becerilerinin teknoloji desteği ile gelişim 

gösterdiği ve elde edilen deneyimin materyal tasarımlarına olumlu etkisinin olabileceği 

söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Dijital öyküleme, karma desen, öğretmen adayı 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Formal K-12 Eğitiminde Teknolojik Oyuncakların Kullanılması: Sistematik 

Tarama Çalışması 

Yudum ÖZKAN 

yudumozkan@gmail.com, MEB 

Güner GÜLER 

gunerguler@gmail.com, MEB 

Mustafa Murat İNCEOĞLU 

mustafa.inceoglu@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi 

Özet 

İlkokul ve ortaokul çocuklarının eğitiminde kullanılan robotik eğitimi, öğrenme, hesaplama, 

kodlama ve mühendislik için K-12 eğitiminde STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) 

öğreniminin kritik bileşenleri olarak giderek artan bir dönüşüm aracıdır. Ekonomik çıkarlar 

STEM’i küresel anlamda yaygınlaştırmayı sağlamıştır. Robotik çalışmaları 1900’lü yılların 

sonlarından beri eğitimde uygulanmaktadır. Yapılan araştırmalar K-12 öğrencilerinin STEM 

konuları konularında ilgilerini artırdığı göstermektedir. Bu ilginin bu alanlardaki becerileri 

artırdığı da gözlemlenmiştir. Ayrıca yakın zamanda yapılan araştırmalar öğretmenlerin robotik 

modülleri ile ilişkilerinin, bu konudaki yeterliliklerinin de öğrencilerin STEM ile bağlarını 

güçlendirdiğini göstermektedir. Buna rağmen robotik eğitimleri daha çok okul sonrası eğitim 

ya da yarışmalar kapsamında kalmış, formal eğitimde teknolojik bir öğrenme aracı olarak 

entegre edilmesine yönelik çalışmalar da tutarlılık ve yaygınlık göstermemektedir. Dünyanın 

bir çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de bir çok okulda robotik eğitimi müfredat içinde 

beklentiler içerisinde değildir ki özellikle 2007 – 2018 yılları arasında yapılan araştırmalar 

incelendiğinde robotik alanında Türkiye’de yapılan araştırmaların yok denecek kadar az olduğu 

belirlenmiştir. 

Yapılan bu inceleme ile, robotiğin formal eğitimde uygulanmasına yönelik çalışmalara, STEM 

konularının ilköğretim öğrencilere kazandırılması konusunda robotik çalışmalarının hız 

kazanmasına, öğretmenlerinin robotik konusunda yeterliliklerinin artırılmasına ve dolayısıyla 

matematik ve fen sınıflarında robotik uygulamalarının artmasına olumlu etki edeceği 

düşünülmektedir.  

Araştırmanın amacı eğitim ortamlarında bilgi işlemsel düşünme becerileri ve teknolojik 

oyuncakların eğitimde kullanım durumu hakkında yapılan çalışmaları incelemektir. Araştırma 

kapsamına makaleler ScienceDirect veritabanında endekslenen dergilerden ve Google Scholar 

üzerinden, teknolojik oyuncaklar, robotik, robotik kodlama, robotic programming, coding, 

robotic makey makey, maker education, maker movement, littlebits, microbit, lego, lego 

wedo, arduino, robotic coding, technologic toys anahtar kelimeleri girilerek dahil edilmiştir. 

Çalışmaya toplamda İngilizce olarak çeşitli dergilerde yayınlanmış 50 makale alınmıştır. 

İncelenen makalelerde son beş yılda teknolojik oyuncakların kullanımı durumunu çeşitli 

açılardan inceleyen çalışmaların hızla arttığı görülmektedir Çalışmalara bakıldığında en çok 

kullanılan teknolojik oyuncağın LEGO olduğu görülmektedir. LEGO’nun yanı sıra Arduino, 

Raspberry Pi gibi oyuncaklarında son yıllarda ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca 
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öğrencilerin robotik eğitimine eğilimlerini arttırmak için çeşitli turnuvalar, kamplar ve sanal 

robot laboratuvarları ve okul sonrası kursları kurulduğundan söz edilmektedir. İncelenen 

makalelerde robotik eğitim yapılandırmacı, inşacı ve sorgulamaya dayalı yaklaşımla 

ilişkilendirilmektedir. 

Makalelerde en fazla kullanılan araştırma türünün nicel araştırma olduğu, çalışmalara dahil 

edilen yaş grubunun ilkokul ve ortaokul öğrencileri oluğu, en fazla kullanılan araştırma 

modellerinin ise tarama modeli ve deneysel model olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma ile, ilkokul 

ve ortaokul öğrencileri için teknolojik oyuncakların, teknolojik öğrenme aracı olarak 

kullanılmasının önemi ve öğrencilerin geleceğe hazırlanmalarına nasıl yardımcı olduğunu ifade 

eden çalışmaların analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Teknolojik oyuncaklar, robotik, robotik kodlama, STEM, K-12, LEGO, 

Arduino, littlebits, microbit, mbot 
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Bilgisayar Destekli Tasarım Dersinde Dönüştürülmüş Sınıf Yöntemine Yönelik 

Öğrenci Görüşleri 

Uğur Ferhat ERMİŞ 

ferhatermis05@gmail.com, Amasya Üniversitesi 

Mustafa SARITEPECİ 

mustafasaritepeci@gmail.com, MEB 

Hatice Demet Özerbaş SOMUNCUOĞLU 

demetozerbas@gmail.com, Gazi Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Bilgisayar Destekli Tasarım dersinde Dönüştürülmüş Sınıf yönteminin 

kullanımına yönelik öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda 

öğrenci görüşlerinden yola çıkılarak tasarım eğitiminde Dönüştürülmüş sınıf yönteminin 

kullanımı sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar belirlenmiştir. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden Durum Araştırması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Amasya 

Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 

bölümünde öğrenim gören 15 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşaması 

altı hafta sürmüştür. Dersin çevrimiçi bölümü www.edmodo.com sitesinde oluşturmuş bir 

online sınıf üzerinden, yüz yüze kısmı ise bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. İlk 

hafta dersin çevrimiçi bölümünde Adobe Indesign programının arayüzünde yer alan çizim 

araçlarının (Toollar) tanıtımı ile ilgili video ve yazılı materyal ile “Master” ve “Pages” kavramları 

ile ilgili video ve yazılı materyal verilmiştir. Ayrıca öğrencilere soru sorabilmeleri için Edmodo 

sınıfında bir başlık açılmıştır. Dersin yüz yüze kısmında ilk hafta yüz yüze bölümünde 

öğrencilerden “Master” özelliğini kullanarak 4 sayfalık demo bir çalışma hazırlamaları 

istenmiştir. İlerleyen haftalarda üst menüler (File, View, Edit, Layout, Type, Table, Window), 

görsel tasarım ilkelerinden renk kullanımı, color.adobe.com sitesinin kullanımı, tipografi 

kullanımı, kapak tasarımı gerçekleştirirken nelere dikkat etmesi gerektiği ve Indesign 

programında baskıya hazırlık modülleri ile ilgili video, görsel ve yazılı kaynaklar çevrimiçi 

ortamda öğrencilerle paylaşılmış ve öğrencilerin takıldıkları bölümleri sorabilmeleri için 

çevrimiçi ortamda tartışma bölümleri açılmıştır. Yüz yüze kısımda da öğrencilerin o hafta 

çevrimiçi dersteki konularla ilgili etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Uygulama süreci sonrasında 

yapılandırılmış görüşme formu yardımı ile Dönüştürülmüş sınıf yöntemiyle yürütülen dersle 

ilgili öğrenci görüşleri toplanmıştır. Yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik 

analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde açık kodlama yapılmış olup 

gerçekleştirilen veri çözümlemesi sonucunda 6 tema altında 25 kod oluşturulmuştur. Elde 

edilen bulgulara göre Dönüştürülmüş sınıf yöntemiyle işlenen derste derse hazırlıklı gelmeyi 

ve bununda etkili öğrenme sağlamada etkili olduğu belirlenmiştir. Bu süreçte bilgi edinme ile 

ilgili öğretim faaliyetlerinin videolar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve derste etkinliklerin 

yapılmasının esnek bir öğrenme ortamı oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu esnek öğrenme 

ortamı öğrenme kaygısını azaltmaya yardımcı olduğu sonucunda ulaşılmıştır. Ayrıca bu 

yöntemin öğrenme öğretme sürecindeki etkileşim ve öğrenme desteğinin niteliğini arttırmada 

önemli olduğu belirlenmiştir. Buna karşın videoların geç yüklenmesi çevrim-içi ortamdaki 
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desteğin yetersizliği sürecin olumsuz yönleri olarak öne çıkmaktadır. Bu sürecin 

iyileştirilmesine yönelik katılımcı algılarında çevrim-içi alandaki etkinliklere katılımın 

denetlenmesi ve grup özelliklerine uygun içerik sağlanması gerekliliği önerileri bulunmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Flipped classroom, bilgisayar destekli tasarım 
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Bilişim Suçları ve Psikolojik Etkileri Açısından Türkiye’de Telefon 

Dolandırıcılığının Etkin Analizi 

Egemen TEKKANAT 

egementekkanat@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi 

Murat TOPALOĞLU 

murattopaloglu@trakya.edu.tr, Trakya Üniversitesi 

Okan YILMAZ 

Trakya Üniversitesi 

Özet 

Bilgisayar ve mobil teknolojilerin hızlı gelişimi ile birlikte kişilere ait özel verilerin elektronik 

ortamlarda depolanması dolandırıcılık faaliyetinin en büyük sebeplerinden biri olarak 

gösterilebilir. Dolandırıcılar aradıkları mağdurlara kendilerini çeşitli kamu ve özel meslek 

gruplarından biri gibi tanıtmaktadır. Bu kişiler çeşitli manipülasyon teknikleri kullanarak 

mağdurlara maddi ve manevi zararlar vermektedir. Teknolojik yenilikler ile birlikte hukuksal 

altyapının aynı paralellikle ilerlememesinden dolayı dolandırıcılar hukuksal boşlukları 

değerlendirerek dolandırma faaliyetlerine başlamaktadırlar. Günümüzde sayılarının hızla 

arttığı dolandırıcı ve dolandırılma faaliyetlerinin birçok örneği vardır. Bu çalışmada 

dolandırılma işlemine maruz kalmış kişilerden veri seti oluşturulmuştur. Kişisel olabilecek her 

türden bilgi veri setinden çıkarılmıştır. Çalışmamız bu olaya bilişim suçları ve bireylerin 

psikolojik yönleri açısından da yaklaşmaktadır. Yapılan uygulamada veri madenciliği yöntem 

ve algoritmaları kullanılmış ve analiz sonuçları aktarılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Bilişim suçları, mobil teknolojiler, telefon dolandırıcılığı, veri madenciliği 

Cyber Crimes, Mobile Technologies, Telephone Fraud, Data Mining 

Abstract 

The electronic storage of personal and private data as a result of the swift advance of 

computer and mobile technologies can be counted among the primary reasons of fraud 

activity. Fraudsters introduce themselves as someone from different public or private 

professional groups. Those people cause material or moral damage to the victims by 

employing several manipulation techniques. Fraudsters have begun the fraud activities by 

benefiting from legal gaps since the legal infrastructure does not improve as fast as the 

technological innovations. There are a lot of examples of fraudsters and fraud activities 

expanding in size today. In this study, the data set is compiled through the interviews with 

people who suffered before from fraud activities. Any personal information is removed from 

the data set. The present study addresses this activity also with respect to cyber crimes and 

the psychological aspects of individuals. In the research, the data mining method and 

algorithms are employed and the analysis results are reported. 

Keywords: Cyber crimes, mobile technologies, telephone fraud, data mining 
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Disiplinlerarası ve Robotik Destekli Öğretimde Öğretmenlerin Robotik 

Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi 

Emine ERTEN 

emine.ertenn@gmail.com, Balıkesir Üniversitesi 

Özgür AKMAN 

ozgurakman1512@gmail.com, Balıkesir Üniversitesi 

Tuncay SARITAŞ 

tuncaysaritas@gmail.com, Balıkesir Üniversitesi 

Özet 

Gelişen dünyada düşünen ve araştıran bireyler yetiştirmenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

Meydana gelen hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler bireylerin yeniliğe açık, üretken, inovatif 

düşünebilen ve yaratıcı olmasını gerektirmektedir. Eğitimde yer alan önemli unsurlardan biri 

olarak öğretmenler düşünüldüğünde öğretmenlere gelişen bilgi teknolojileri ile ilgili bilgi 

verilmesi ve teknolojik ürünleri kullanma becerilerinin kazandırılması gibi etkinlikler eğitim 

sisteminin kalitesini etkileyen önemli bir değişken olarak görülmektedir. Disiplinlerarası ve 

robotik destekli öğretim, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi birçok beceriyi kazandırma 

fırsatı sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı disiplinlerarası eğitim-öğretimde öğretmenlerin 

robotik sistemlerinin kullanımına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel 

araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Robotik Görüşme Formu ve Memnuniyet Formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemi 

ile çözümlenmiştir. Araştırmanın evrenini Balıkesir ilinde ortaokul düzeyinde görev yapan tüm 

öğretmenler oluştururken araştırmanın örneklemini Balıkesir ilinde ortaokul düzeyinde görev 

yapan 24 öğretmen oluşturmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Robotik destekli öğretim, robotik eğitim, öğretmen görüşleri 
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İnönü Üniversite Kampüsünde Bulunan Eğitim Kurumlarının Elektro Manyetik 

Kirlilik Değerlerinin İncelenmesi 

Metin KAPIDERE 

metin.kapidere@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Uğur ÖZHAN 

ugur.ozhan@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Bilgin Burak DELİBAŞ 

bilginburak13@hotmail.com, İnönü Üniversitesi 

Özet 

Elektro-manyetik kirlilik insanların yaşam alanında bulunan yüksek gerilim hatları, elektrik 

trafoları, baz istasyonları, radyo televizyon verici istasyonları veya kullanılan elektrikli cihazlar 

tarafından üretilen elektro-manyetik dalgaların insan sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkileyecek düzeyin üzerinde bulunmasıdır. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kullanımı 

yaygınlaşan cihazlar ile elektro-manyetik kirlilik hızla kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. 

Uluslararası kuruluşlar ve topluluklar elektro manyetik kirliliğin olumsuz etkilerinden dolayı 

yaşam ortamlarında elektro manyetik dalgaların minimum ve maksimum değerlerini ve 

standartlarını oluşturmuşlardır. Yapılan araştırmalara göre elektro-manyetik dalgaların 

belirlenen sınırlar dışında olması kronik yorgunluk, unutkanlık, kısa süreli hafızada daralma, 

görüş alanında daralma, kaygı hali, kanser, Alzheimer, Parkinson, baş ağrısı, kulak çınlaması, 

bağışıklık sisteminde zayıflama gibi sağlık sorunları doğmasına yol açabilmektedir. En çok 

etkilenen gruplar ise gebe kadınlar ve küçük yaştaki çocuklardır.  

Bu araştırmada Malatya İli İnönü Üniversitesi kampüsünde, Fakülte, Lise, Ortaöğretim, 

İlköğretim ve Anaokulu düzeyinde birer eğitim kurum tespit edilmiş ve bu kurumlarda elektro 

manyetik kirlilik ölçümü yapılmıştır. Ölçümler 400 Mhz- 6 Ghz aralığında çalışan 3 boyutlu 

ölçümler yapabilen Compact Spektrum Analiz cihazıyla yapılmıştır. Elektromanyetik ölçümler 

ICNIRP (İyonize Olmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu) ve Bilgi İletişim Teknolojileri 

Kurumu tarafından ilan edilen standart değerlerle karşılaştırılmıştır. Ölçümler seçilen eğitim 

kurumlarında sınıflarda, koridorlarda, bilgisayar laboratuvarlarında öğrenciler yokken ve var 

iken iki kere yapılmıştır. Ölçümlerin iki kere yapılmasındaki amaç kullanılan cihazların elektro 

manyetik kirlilik düzeyine etkisini belirlemektir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler normal standart değerleriyle karşılaştırılıp, öneriler 

sunulmuştur. Eğitim kurumlarına ve öğrenci yaşına göre Elektromanyetik kirlilik düzenleri 

tablo halinde verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Elektromanyetik kirlilik, eğitim kurumları, sağlık 
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8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 
Metin KAPIDERE 

metin.kapidere@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Uğur ÖZHAN 

ugur.ozhan@inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Nejla GEZİCİ 

04140040082@ogr.inonu.edu.tr, İnönü Üniversitesi 

Özet 

Sınav kaygısı; öğrencilerin sınavlarla ilgili olarak beklentiler sonucu oluşan yoğun sıkıntı halidir. 

Sınav kaygısı öğrenilen bilgilerin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel 

olabilmekte ve akademik başarının düşmesine yol açabilmektedir. Huzursuzluk, endişe, 

tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, çarpıntı, titreme, 

ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları vs. bedensel 

yakınmalar, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine güvende azalma, kendini yetersiz ve 

değersiz görme sık görülen sınav kaygısı belirtileridir. Öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu 

anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, zihinsel becerilerde 

zayıflama, enerji azlığı, fiziksel rahatsızlıklar sınav kaygısının sebep olduğu olumsuz 

durumlardır.  

Bu araştırmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama deseninde yürütülmüştür. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Sınav Kaygısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek duyuşsal ve 

kuruntu olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Cinsiyet, okul türü, anne baba eğitim durumu, 

dershaneye gitme durumu, özel ders alma durumu gibi demografik bilgiler toplanmış ve bu 

bilgiler doğrultusunda ölçekten toplanan veriler doğrultusunda analizler yapılmıştır. 

Araştırmada parametrik testlerden t testi ve anova testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgular sunulmuş ve çeşitli öneriler yapılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Sınav, sınav kaygısı, kaygı, akademik başarı 

  



ISBN: 978-605-338-245-4 
 

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri 

Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi 

Songül KABATAŞ 

skabatas@bartin.edu.tr, Bartın Üniversitesi 

Fatma Gizem Karaoğlan YILMAZ 

gkaraoglanyilmaz@gmail.com, Bartın Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmada öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ile eğitim teknolojileri 

standartlarına yönelik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 güz döneminde Bartın ilinde görev yapmakta olan 212 

gönüllü öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yaşam boyu öğrenme tutum 

ölçeğinden, eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlik ölçeğinden ve kişisel bilgiler 

formundan elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme 

tutumları cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, eğitim teknolojisi standartlarına 

yönelik öz-yeterlikleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. 

Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları hizmet içi eğitim alma durumlarına göre 

anlamlı farklılık göstermekte iken, eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri ise 

anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ve eğitim 

teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ve eğitim 

teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri günlük internet kullanım sürelerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre 

öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme tutumları ile eğitim teknolojileri standartlarına yönelik 

öz-yeterlik düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Yaşam boyu öğrenme tutumu, öz-yeterlik, eğitim teknolojisi standartları 

Evaluation of Teachers' Lifelong Learning Attitudes in terms of Self- Efficacy 

towards the Standards of Educational Technology 

Abstract 

In this study, it was aimed to reveal the relationships between teachers' lifelong learning 

attitudes and self-efficacy towards the standards of educational technology. Participants of 

the study consisted of 212 volunteer teachers working in the province of Bartıin in the fall 

semester of 2016-2017. The data of the study were obtained from the lifelong learning 

attitude scale, from the self-efficacy scale for educational technology standards and from the 

personal information form. According to the findings of the research, the teachers' lifelong 

learning attitudes were not significantly different according to gender, but they showed a 

statistically significant difference in terms of self-efficacy towards educational technology 

standards. While teachers’ lifelong learning attitudes differed significantly according to in-

service training status, their self-efficacy towards educational technology standards did not 
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differ significantly. Teachers' lifelong learning attitudes and self-efficacy towards educational 

technology standards did not show statistically significant differences according to the school 

type. Teachers' lifelong learning attitudes and self-efficacy towards educational technology 

standards show a statistically significant difference with respect to daily internet use. 

According to the results of the correlation analysis, it was determined that there was a 

meaningful relationship between the teachers' lifelong learning attitudes and the self-efficacy 

levels for the standards of educational technology at the moderate level. 

Keywords: Lifelong learning attitude, self-efficacy, standards of educational technology 
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Sosyal Medya Kullanıcılarının Sosyal Kaygı Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin 

İncelenmesi 

Fatma Gizem Karaoğlan YILMAZ 

 gkaraoglanyilmaz@gmail.com, Bartın Üniversitesi 

Sibel SÜRER 

 surer.sibel35@gmail.com, Bartın Üniversitesi 

Özet 

Sosyal ağlar; gelişmiş bilgi paylaşım seçenekleri, etiketleme, eşzamanlı ve eş zamansız iletişime 

olanak sağlaması, sanal öğrenme/uygulama toplulukları oluşturmaya fırsatlar sunması gibi 

özellikleri ile bireyler arası iletişim ve etkileşimin niteliğinin gelişmesine olanak tanımaktadır. 

Aynı zamanda sosyal ağlar; bireylerin bilgi, fotoğraf vb. paylaşımlarını özgürce 

paylaşabilmelerine, istedikleri bilgilere kolayca ulaşabilmelerine, bireylerin boş vakitlerini 

geçirmelerine ve güncel haberleri takip etmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak zaman 

içerisinde bireylerin sosyal ağlardaki bilgi paylaşımlarında çeşitli nedenlerle değişimler 

yaşanabilmektedir. Bu değişime neden olduğu düşünülen faktörlerden biri ise kullanıcıların 

sosyal kaygı durumlarıdır. Bu araştırma sosyal medyayı kullanan üniversite öğrencilerinin 

sosyal kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış olup, tarama yöntemine göre 

yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler 

formu ve Alkis, Kadirhan ve Sat (2017) tarafından geliştirilen ‘Sosyal Medya Kullanıcıları için 

Sosyal Kaygı Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 akademik yılı güz döneminde, Bartın 

Üniversitesi’nde öğrenim gören ve sosyal medyayı kullanan 191’i kadın, 122’si erkek toplam 

313 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı özelliklerine bakıldığında yaş aralığının 18-28 yaş 

arasında değiştiği ve yaş ortalamasının 20.26 olduğu görülmektedir. Analiz sürecinde verilerin 

normallik dağılımı incelendiğinde dağılımın normal olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma 

sonucunda sosyal medya kullanıcılarının sosyal kaygı düzeylerinin; cinsiyete, sosyal ağlarda 

bilgi paylaşma sıklığına, günlük internet kullanma süresine, günlük sosyal ağ kullanma 

süresine, internete bağlandıkları cihaz türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Diğer taraftan, katılımcıların sosyal kaygı düzeylerinin bilgisayar sahibi olup 

olmamasına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı gözlenmiştir. Bilgisayar sahibi olmayan 

katılımcılarda sosyal kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

günlük bilgisayar kullanma sürelerine göre de sosyal kaygı düzeylerinin anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı gözlenmiştir. Günlük 3-4 saat arasında bilgisayar kullananların sosyal kaygı 

düzeylerinin, günlük 7 saatin üzerinde bilgisayar kullananlardan daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 
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Özet 

Yetişkin eğitimi programları bazen bir kurumun isteği üzerine çalışanlarına verilen bir sertifika 

eğitimi olabileceği gibi, bazen öğrenimlerini tamamlayamamış bireylere verilen kurslar, bazen 

de kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla yetişkin bireylere sağlanan uzmanlık veya 

lisansüstü eğitimler olabilmektedir. Günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla yetişkinlerin 

mesleki ve bireysel becerilerini geliştirmeleri yönündeki talepleri çevrimiçi öğrenme ortamları 

aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Yetişkinlerin farklı özellikleri dolayısıyla çevrimiçi 

öğrenme ortamlarındaki davranışları farklılaşabilmektedir. Bu çerçevede yetişkinlerin 

çevrimiçi öğrenme ortamlarıyla ilgili öğrenme beklentileri, ortamlara karşı hazır bulunuşluk 

durumları ve memnuniyetlerinin belirlenmesi, bu bireyler için ortam tasarımcılarına yol 

gösterici olabilecektir. Bu düşüncelerden hareketle çalışmanın amacı; tezsiz yüksek lisans 

programıyla mesleki gelişim çerçevesinde eğitim alan yetişkinlerin, öğrenimleri süresince 

kullanmış oldukları çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki memnuniyet durumlarını incelemektir. 

Çalışma bir devlet üniversitesinde tezsiz yüksek lisans programına devam eden çoğunluğu 

öğretmen 19 öğrenciyle çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinde özel durum çalışması olarak 

yürütülmüştür. Dersler senkron iletişimin gerçekleştiği sanal sınıflar (Adobe Connect) 

üzerinden düz anlatım, grup tartışmaları, zaman zaman da proje tabanlı öğretim 

gerçekleştirilecek şekilde işlenmiştir. Süreç sonunda Memnuniyet ölçeği uygulanmış ve 8 

öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ölçekten elde edilen veriler 

betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Mülakat verileri üzerinde de betimsel analiz 

teknikleri kullanılmıştır. E- öğrenme ortamına yönelik memnuniyet ölçeğinden alınan puanlar 

incelendiğinde iletim ve kullanışlılık, öğretim süreci, öğretim içeriği ve ortamın etkileşim ve 

değerlendirilmesi faktörlerinin “iyi düzeyde” değerlendirildiği görülmektedir. Yapılan 

mülakatlardan elde edilen veriler süreç, içerik ve iletişim bağlamında öğrencilerin yetişkin 

olma özellikleri ve öğretmenlik mesleğinin doğası çerçevesinde tartışılmıştır. Sonuç olarak 

yetişkinler için düzenlenen eğitimlerde sanal sınıf gibi çevrimiçi öğrenme ortamlarının 

öğrenenlerin deneyimlerini paylaşabilmeleri, iletişimlerini sağlayabilmeleri ve hızlı dönüt 

alabilmeleri; detaylardan arındırılmış ve uygulamaya yönelik içerikleri barındırabilmesi gibi 

ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılandırıldığında öğrenen memnuniyetinin artabileceği 

düşünülmektedir. 
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Özet 

Web tabanlı video konferans sistemlerinin kullanıldığı canlı dersler uzaktan eğitim 

uygulamalarının önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Uzaktan eğitim konusundaki mevzuatın 

canlı dersleri zorunlu kılması bu durumun göstergelerinden biridir. Tüm öğretim süreçlerinde 

olduğu gibi canlı derslerin beklenen etkiyi oluşturması için iyi bir şekilde tasarlanması ve 

yürütülmesi gerekir. Doğası itibariyle sınıf içi derslerin yürütülmesinden farklı olan canlı dersler 

için bir takım ilkelerin belirlenmesi uygulamalara yol gösterebilecektir. Bu noktadan hareketle 

çalışmada, başarılı canlı ders uygulamalarının incelenmesi ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla web ortamında en yaygın tercih edilen çevrimiçi İngilizce dil 

kurslarından ilk sıralardaki kurslardan amaçlı olarak 3 kurs seçilmiştir. Kurslardaki 4’er ders 

seçilerek, “kurs ders haritası” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu haritalar literatürde yer alan 

canlı ders kalite ilkleri ile karşılaştırılıp, canlı ders kalite ilkelerini içerme düzeyleri ve bu ilkeler 

dışında kurslara özgü uygulanan farklı kalite ilkeleri tespit edilerek veriler analiz edilmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre; Kursların literatür de belirlenen başarı ilkelerini uygulama düzeyi ile 

katılımcılar tarafından tercih edilme düzeyi arasında paralellik olduğu söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: Canlı ders, web tabanlı uygulamalar, başarı ilkeleri, çevirim içi kurslar 

Live Course Structure Principles of Effective Distance Education Practices 

Abstract 

The use of web-based video conferencing systems has become an important component of 

distance learning applications. It is one of the indicators of this situation that the legislation 

on distance education obliges educational institutions to include live classes into their 

curriculum. As with all teaching processes, live lessons need to be designed and conducted in 

a good way to create the expected effect. Live lessons have some natural differences from 

classroom lectures. Thus, defining a set of principles for live lessons will be helpful in guidance 

for application. On this account, the main objective of this study is to examine successful live 

lessons practices and determine the principles of programme design. For this purpose, 3 

courses were chosen for the most popular online English language courses on the web 

environment. The "course map" was created by selecting the 4 courses in the online language 

teaching lessons. The generated maps were compared with the live course quality principles 

in the literature and the data were analyzed by determining the quality levels of the live course 

quality principles.  According to findings; It can be said that there is a positive association 

between the level of application of the principles of success identified in the literature and the 

level of preference by the participants. 
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