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hizla
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ve ararulan
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verilmesi
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bu qelismelerin
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farkli ortamlarda
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kullamlmasi
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Teknolojideki
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Bu sayede
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modeli, cahsrna grubu, verilerin

96zOmO ve yorunlanmasmda
D6rd0nc0

ii

bolurnde

elde edilen

kullarulan
bulgular

aciklanrrustrr.
cahsmanm

Bulgulara

olarak

aciklanan

sonuclar

ve 6neriler

ise

besinci bolurnunde yer alrrustrr.

Bu arastrrmanm
tesekkuru

dayah

qerceklesmesinde

yardrrnlan ve katkilan

olan herkese

bir bore; bilirim. Oncelikle lisansOsto egitime baslarnarnda ve kendimi

qellstirmernde

bOyOk emek ve katkrlan olan deqerli hocam Prof. Dr. HOseyin

Uzunboylu'ya,

yOksek lisans egitimimden

bugOnlere gelmemde

itibaren hicbir erneqini esirgemeden

6nemli katkrsi olan darusrnarum

ve 90k deqer verdiqirn

00<;. Dr. Fezile Ozdarnh'ya, lisans doneminden itibaren basrrrnz her s1k1§t1gmda
yardrmci olan ve yol qosteren deqerf hocam Prof. Dr. Hafize Keser'e, 6ncelikle
dostluqunu ve bilgi-birikimini her zaman icten ve ozverili bir sekilde benimle
paylasan

ve

daha

sonra

doktora

tez

sOrecinde

UZEM

sisteminin

kullarulrnasmda bOyOk pay sahibi olan ve her ihtiyacrrnda ekibiyle birlikte
yardrrrurna kosan UZEM MOdOrO degerli Doc, Dr. HOseyin Bicen'e ve ekibine,
doktora tez sOrecinde deqerli bilgileri ile l§lk tutan Doc, Dr. $irin Karadeniz'e,
tezin yazirn asarnasmda yarurnda olan Uz. Ay§egOI Akcarn'a ve tasanmlanyla
tez sOrecine renk katan Uz. Hasan Ozdal'a tesekkur ederim. Aynca arastrrma
sOresince yardrmlanru esirgemeyen ve en dogru bilgileri paylasan arastrrrnarun
orneklernini olusturan deqerli 6grenci arkadaslanrna tesekkurlerimi sunuyorum.
Aynca doktora tez sOrecindeki senaryolarm olusturulrnasrnda bOyOk
erneqi olan ve her zaman yarurnda olan Uz. Neriman Hudaoqlu'na ve bugOnlere
gelebilmem icin hicbir fedakarliktan kacmrnayarak bugOnlere getiren, bana gO<;
veren annem Nurcan Tavukcu'ya, babam Turker Tavukcu'ya, agabeyim Dr.
Kemal Tavukcu'ya, esi c;igdem Orsdernir Tavukcu'ya ve dostlanma tesekkur
ederim.

iii

OZET
DiJiTAL SENARYO
OGRENCiLERiN
BA~ARI,

BiLiMSEL

DESTEKLi

ARA~TIRMA

TUTUM, KAYGIYA

EGiTiMiN

LiSANS0ST0

VE ETiK KURALLARA

VE BiLGiYi

ARAMA

YONELiK

STRATEJiLERiNE

ET Ki Si
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Doktora,
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Egitimi Anabilim

2015, 183 Sayfa
destekli

egitimin

lisansOstO ogrencilerin

bilimsel arastrrrna ve etik kurallara yonelik basanlarrna,

tutumlarma,

kayqrlanna

etkisinin

ve

amaclanrmstrr.

bilgiyi

arama

Arastrrma

stratejilerine

yonellk

arastirma

belirlenmesi

nicel ve nitel bir cahsrna olup, nicel calrsrna, deney

ve kontrol grup on-test ve son-test
Nitel cahsrnada

Dali

Doc, Dr. Fezile Ozdamh

Agustos
Bu cahsrnada

Tahir

arastrrma

modeline

ise ortama yonelik gor0$1eri alabilmek

gore desenlenmistir.
icin qorusrne yonterni

kullarulrrustir.
Her iki grupta da dersler YD0-UZEM
ve yuz yOze olarak karma egitim seklinde
deney

grubu

dijital
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qerceklestirilmistir.
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Ozerinden her grubun kendi sayfasmdan
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Uzaktan egitim dersleri
E§ zamanll

olarak Big

Blue Button sanal srruf eklentisi ile, 8$ zamansiz ise kaydedilen derslerin sistem
Ozerine entegre edilerek istenildigi zaman tekrar edilebilmesi

ve sohbet paneli

ile qerceklestirilmlstir.
Her iki grupta da Yakm Dogu Oniversitesi'nde
programlardan

40'ar

lisansOstO

oncesinde

on-test olarak uygulanan
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ogrenci
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bulunmaktadrr.

basari testi sonucunda,

Gruplar,

bagh

cahsrna

basan ve cinsiyet

gore son rakarm tek sayt olanlar kontrol, c;ift sayt
iv

olanlar

deney

Gereksinim

grubu

olacak

duyulan

sekilde

verilerin

derecelendirmeli

puanlama

arama stratejileri

envanteri,

homojenlik

toplanmasma

ol<;egi ve qorusme
arastrrmaya

saqlanarak
yonelik

cozumlenmistir.
sonrasmda

uyqulanrrustrr.

hazrrlarna performans
senaryolarla
sonucuna

arastirma

ulasilrrustrr.
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Ogrencilerin

desteklenmesi
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arama

ve arastrrma

artrs olduqu, ancak istatistiksel olarak dijital

olarak qerceklesebilmesi

Arastirma

ile
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puanlarmda

desteklenen

testi,

Eide edilen veriler uygun analiz teknikleri

Bu arastrrrnadan
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basan
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testi ve olcekler

atanrrustrr.

azalma olmasma ragmen anlamh
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grubu

icin dijital senaryolarla
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tutumlanna
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anlamh

yonelik

bir farkhhk

yola cikarak

dijital
olduqu

uygun oneriler

sunulrnustur.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF DIGITAL SCENARIO SUPPORTED EDUCATION
ON THE POSTGRADUATE STUDENTS' SUCCESS, ATTITUDE, ANXIETY
TOWARDS SCIENTIFIC RESEARCH AND ETHIC RULES AND ITS
EFFECT ON INFORMATION SEARCH STRATEGIES
Tavukcu, Tahir
Doctorate, Computer Education and Instructional
Supervisor:

Technology

Assoc. Prof. Dr. Fezile Ozdamh
August 2015, 183 Pages

The aim of the study is to designate the effect of digital scenario
supported education on the postgraduate students' success, attitude, anxiety
towards scientific research and ethic rules and its effect on their information
search strategies. Being a quantitative

and a qualitative research, the

quantitative study was designed by considering the research model of pre-test
post-test that was carried out in the experimental and control groups. In
qualitative study, the interview method was used in order to receive the opinions
towards the environment.
In both groups, the courses were carried out as blended learning on the
system of The Distance Learn Center of NEU as distance learning and as face
to face learning. In addition, the experimental group was supported with digital
scenarios. The course materials were shared on each group's own page on the
system. The distance learning courses were conducted both synchronous and
asynchronous. The courses were carried out by Big Blue Button, virtual
classroom, when they were synchronous; on the other hand, when they were
asynchronous, the saved courses were integrated to the system and could be
repeated whenever needed, and chat panel was used.
vi

There were 40 postgraduate students from the programmes of the
institutes of Near East University in both groups. After an achievement test,
which was conducted as a pre-test, the groups were formed homogeneously
according to their success and gender, taking into account participants' school
numbers' last digit: if it was an odd number, they were in the control group; if it
was an even number, they were in the experimental group. The achievement
test, a rubric, and an interview form were developed in order to collect the
necessary data; and on line research strategies inventory, anxiety scale towards
research and attittude scale towards anxiety were used after obtaining the
necessary permission. After that, the achievement test and the scales were
conducted. The data in hand was solved by appropriate analysis techniques.
As a result of the research data, it can be seen that there is an increase in the
success towards scientific research and ethic rules and in the performance
scores of preparing a research report in both groups after the study, but there
are statistically significant differences in favour of the experimental group
supported with digital scenarios. As a result of the research data, it can be seen
that according to the students' general view, education should be supported by
digital scenarios for the retention of the learning and in order to make it more
fun; that although there is a decrease in the anxiety levels, there is not a
significant difference; that there is a significant difference towards research
strategies and attitudes in favour of the experimental group supported with
digital scenarios. Some suggestions were made based on the research
findings.

Key Words: Blended learning, scenario based/supported education, digital
scenario, virtual classroom, anxiety, attitude, search strategies.
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B6L0M I

GiRi~
Teknolojideki geli§imin olumlu yanlarmm yanmda olumsuz yanlarmm da
olduqu yapilan calrsrnalarla ortaya konmustur, Ozellikle etik dl§I davraruslann
teknoloji ile birlikte farkh boyutlar kazanarak artt1g1 g6rOlmektedir.
Bu bolurnde arastrrmarnn problemi, arnacr, onerni ve strurhhklan
belirtilrnistir. Aynca, arastrrma kapsammda gec;en bazi kavramlarm tarumlanna
da yer verilmistir,

1.1 Problem
Teknolojinin her gec;en gun bir adim daha ileriye gitmesi, egitimde
kullarulan

teknolojilerin

de

devamh

olarak

Gunumuzde

bircok egitsel arnach teknoloji

ortamlardan

bazilan;

Bloglar,

Ogrenme

qellsrnesini

saqlarnaktadrr.

ortarrn kullarulrnaktadrr.' Bu

Yonetirn

Sistemleri

(Learning

Manegement System), Wikiler gibi ortamlardrr, Teknolojinin her gec;en gun
degi§im g6stermesi elbette toplumlarm egitim sistemini de deqlstirmekte ve
qellstlrmektedlr. Tabii ki bunun icin 6grencilerin bilgiye ulasrna yollanru tam
anlarruyla bilmeleri, doqru bilgi ile yanh§ bilginin aynrruru kendileri yapabilmeli,
kendi bilgilerini yapilandtrmah ve yeniliklere acik olmalan gerekmektedir (Bezir,
2012).

.

Dumanla haberlesmeden baslayan ve yazrsrnalar seklinde eek eski
zamanlarda baslayan uzaktan egitim, teknolojideki surekli geli§imin egitimde
etkili bir sekilde kullarulrnasryla birlikte 20. yuzyrlrn baslarmdan itibaren eek
daha farkh boyutlara tasrnrmstrr. 1900'10 yrllarrn baslanndan itibaren televizyon
teknolojisi ile tek y6nl0 olarak geli§ip daha geni§ kitlelere ulasmasi uzaktan
egitime yeni bir boyut kazandrrrms ve egitimde basrh bilgi kaynaklan kadar
gorselliginde 6nemli olduqu kabul gormeye baslarrustrr. ABD'de, 1900'!0 yrllarm
ortalannda, 6gretim materyali olarak farkh 20 televizyon proqrarrn kullaruhrken,
1900'!0 yrllann ikinci yansmda ulusal egitim televizyon ag1 icerisinde 50'den

2

fazla televizyon programmm

uzaktan egitim amacryla kullan1ld1g1 qorulmektedir

(Jeffries, 2012).
Teknolojide

sOrekli olarak meydana

sOrecini tamamen
tasmmasma,

etkllediqi

sOrekli olarak qellsmesi

anlayisma

etkilesirninden

farkh

kisinin

bir

boyut

ozelliklerinde

hayatmdaki

fonksiyonunun

qelismeslne

katkt saqlamistrr

laboratuar),

egitimin

Krajcik 2010).

dOzenlenirse

da etkilernis ve
Birey-bilgi-toplum

bilginin

ki§i

ve

toplum

9agda§ toplumsal

yapmm

hrzh qelismelerin

cevrirnici simOlasyon modelleriyle,
2.0 araclan

araclanyla

bircok olumsuz

B., 2012).

90k tehlikeli ya da 90k pahah olan bircok

kullarularak

yapilabilir

yarn ortadan

Bu rad a egitim sOrecinde

edecek etkinlikler
olduqu

web

bilisirn teknolojisi

geleneksel

kazandirrrustrr.

1991). Teknolojideki

bilimsel olgu ve laboratuar deneyleri;

modelleriyle

egitim kururnlartru

ise Oretim ile birlikte

geleneksel egitim sOrecine aktanlmasi

(struf,

yeni yaprlanrnalann

G. ve Beekman,

farkhhklara,

(Keser,

uzaktan egitim

90k daha farkh boyutlara

deqisrnesine,

olanak saqlarrustrr (Beekman,

Teknolojinin

ortamlarla

ve onun

bircok kurumsal uygulamanm

ortaya cikrnasma

egitim

qorulrnekte

gelen qelismelerin

uzaktan

hale qetrnistir.
kaldmlrmstrr

sanal
egitim

Boylece

(Delgado

ve

ne kadar fazla duyu organ ma hitap

ogrenmenin

de o derece etkili, kolay ve kahci

qerceqlne vurgu yapmak gerekir (Cepni, Ayas, Ekiz ve Akyrldiz, 2010).
Ogretimde

(simOlasyon,
geleneksel

kullarulan

video,

bu noktada
katkrlan

etkilesimll

siruf ortammda

egitimin birlestirilrnesi

egitim

olarak tarnmlanan

2011; Wu, Tennyson

web-tabanh

desteklenen
ogrenme

gibi)

yOz yOze egitim ile internet tabanll
karma ogrenme (blended learning) de

ve yaprlan

ortaya konulmaktadrr

kullarulmasryla

cd'leri,

qerceklestlrilen

onern kazanmakta

olduqu

teknolojilerin

bircok cahsrna ile egitime olumlu

(Bicen, 2012; Tavukcu,

201 O; Tuqun,

ve Hsia, 2010). GOnOmOzde uzaktan egitim teknolojileri

mobil cihazlar sayesinde daha etkin ve yaygm olarak kullarulmaktadrr.
Mobil araclann daha kullarulabilir

ve ulasrlabilir olmasmdan

alanmda, ozellikle uygulama ve ahstrrma etkinliklerinin
tasmarak

yer

ve

(Ozdarnlr,

2011 ). Ayn ca, son zamanlarda

ilginin ogrencilerin

zamandan

ogrenme

baqrrnsrz

sureclerini

siruf ortammm drsma da

egitimler
Tablet

dolayi egitim

qerceklestlrllebllmektedlr
kullarumina

kolaylastrran

yonelik

artan

bir ortam olusturduqu
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savunulrnaktadrr (Banister, Bloom ve Rosenberg, 2010; Enriquez, 2010).
Donya genelinde, Tablet destekli egitimle ilgili yaprlan cahsmalar incelendiqinde
bircok Olkede 90k qenis kapsamh cahsrnalarm yap1ld1g1 gorOlmektedir. Amerika'
da bulunan Abilene Christian University'de Shepherd ve Reeves'in 201 O yrlmda
yaptrklan

cahsrnalannda

Tablet bilgisayarla yapilan egitimin ogrencilerin

akademik basanlan Ozerinde olumlu bir etki gosterdigi sonucuna ulasrruslardrr.
Yine Amerika'da benzer cahsrnalarla, benzer sonuclara ulasrlrrustrr (Oklahoma,
2012; Nilsson and Ann, 2010). Bunlann arasmda, Olkemizde en 90k bilinen ve
TOrkiye'de yapilan "Firsatlan Arttirma ve Teknolojiyi

lyilestirme Hareketi

(FATiH)" dir.
Teknolojideki bu hrzh geli§im sayesinde, cesitli egitsel web 2.0 araclan
kullantlarak, daha da zenqinlestirilen uzaktan egitim sistemleri, gOnOmOzde
kullarulmaktadrr. En etkili kullarulanlardan biri sanal smtf ortarnlandrr (AkyOz,
2012; Bicen, 2012; Er9ag, 2013).
inal, Altrmsik, Solak ve Ytldrz'rn 2012 yihnda yaptrklart cahsrnalannda
uzaktan egitim seklinde qerceklestirilen

secrneli derslerde sanal sirnflar

kullarulrrus ve ogrencilerin bu yeni ortamdan hosnut olduklan sonucuna
ulastlrms, genel basari durumuna bakrldtq: zaman ise basan oranmm %90' m
Ozerinde olduqu gorOlmO§tor. Buradan da anlasrlacaq: gibi hosnut olmanm
basan ile doqru orantida olduqu soylenebilir. Karal ve Berigel'in (2006) yaphg1
arastirmada

egitimciler,

teknolojinin

ogretmenler

tarafmdan

kutlarulmast

gerekliliginin yarn sira bilgisayar okur-yazarhqrnm ve teknoloji okur-yazarhqrrun
bOyOk onem tasidrqrm vurqulamaktadrr, Ancak, Adrquze] ve YOksel'in (2012)
yaptrklan

cahsrnalannda

egitimcilerin

en

90k

kullandrklan

teknolojiler

srralamasmda yeni olarak nitelendirilebilecek olan sanal struflarm son sirada
olduqu, bunun yanmda siralarnamn en OstOnde ise projeksiyon destekli
powerpoint sunumu olduqu gorOlmektedir.
Uzaktan

egitimde,

sanal

smrf

ortamlarmm

etkin

bir

sekilde

kullarulmasiyla birlikte bircok sanal srruf ortarru piyasaya crkrrustrr. Bircok
cahsrnada bu sanal srntflann karstlastrrmas: yaprlmrs ve karu olarak, Ocretli
veya Ocretsiz olsun, bOton sanal struf ortamlarmm kullarulmastrun genel
basanya olumlu katki saglad1g1 gozlemlenmi§tir (Erturan, Cevik, GOrel ve
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c;ag1ltay,

2012).

ogrencinin

Aynca

zamandan

cahsrna zamanmda

yaptlan

bir

ve mekandan

baska

calrsrnada

farkh ortamlarda

kolayhk ve esneklik

ise,

ogretmen

bulunmasmdan

saglanabildigi

sonucuna

ve

dolayi,

ulastlrrustrr

(Keser, Uzunboylu ve Ozdarnh, 2011 ).
Yukarida da belirtildiqi gibi teknoloji surekli olarak geli§mektedir.
bu teknolojiler

sayesinde,

ogretme-ogrenme

sunulmakta

ve bu ortamlar

gun

teknolojilerin

egitime sunduqu

yeniliklerden

oncelikle

kendilerinin

bu

yeterlikleri

kazanmalan

teknolojinin

struflara

---kutlanmalarmda
ogretme

nasil

cesitli zengin ortamlar

da artmaktadrr,

yararlanabilmek
bir

sekilde

Yaprlan

edilmesi

yasadiklan

daha

etkili

90k onernlidir.

sorunlar

surecinde

ge9tik9e

yenilikleri

entegre

surecine

kullanmaya

kullanacaqrru

bu ortarnlan

yeni

ve

yonelik

incelendiqinde,

egitimcilerin

ve 9ogu egitimcinin

yoneteceqini,

Bu yeni

icin egitimcilerin,

arasnrmalar

stireclnde

Gelisen

teknolojileri

tasarlayacaqrru

bilmedikleri ortaya crkmrstrr (lnal, Altrrusik, Solak ve Yrldrz, 2012). Teknolojideki
bu yeniliklerin

egitime olumlu yansrrnalarmdan

bir tanesi de bilgiye ulasrnadaki

cabukluk ve kolayhktir.
Turkiye' de ve Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti'nde

yapilan cahsrnalardan

elde edilen verilere gore internet kullarurmrun gun qectikce artt1g1 gorulmektedir.
Yine bu cahsmalara bakrldiqmda,

en fazla sosyal paylasirn siteleri kullaruhrken,

bilgiye

kullananlann

ulasrnak

seviyededir.

icin

Ekici ve

interneti

oraru

da

az

sayilamayacak

Ozenc Ucak 2012 yrlmda yaptiklan arastrrmalartnda

interneti kullarum amaclarrna bakildrqmda ilk srrayt sosyal paylasrrn siteleri ve
sohbet ahrken, bilgiye ulasrna bunun uzaqrnda kalrmstrr, Bunun yanmda
Alakurt ve Keser'in (2014) yaptrklan arastirmada, arastrrmaya katrlan uyelerin
buyuk bir kisrm internette en fazla bilgi paylasirm etkinliqini qerceklestirdiklerini
ifade etmislerdir. TOrkiye istatistik Kurumu (TUiK) verilerine gore TOrkiye'de
internet kullarum oranlannm 2011 yrlmda %42.9 iken 2013 yrhnda %49.9, 2014'
de

ise

%53.8'

e

91kt1g1

gorulmektedir.

lnterneti

kullarurn

amaclanna

baktrqrnuzda ilk stray: %78.8 ile sosyal aglara girmek ve sohbet etme ahrken,
bilgiye ulasim icln interneti kullananlarm
GorOldOgu gibi

yapilan

bu

cahsma

oraru %67.2'dir

TUiK'

in

guncel

(TUiK, 2015).
verileriyle

de

desteklenmektedir. Bunun yanmda, yine bu arastrrrnarun sonuclanna bak1ld1g1
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zaman, ogrencilerin bilgiye ulasrnak istediklerinde ilk once ve genellikle
internetten yararlandrklan, ozellikle odev ve arastrrma yapmak icin internete
basvurduklan gorOlmektedir. Teknolojideki qelismeler sayesinde ararulan ve
yeni crkan bilgiye internet aracrlrqryla anmda ulasrnak mumkundur, Burada
onernli clan nokta doqru bilgiye nasil ulasrlacaqrmn bilinmesi gerektigidir.
Turan, Reisoqlu, Ozcelik ve Goktas'm (2015) yaptrklan cahsrnalannda
"Ogretmenlerin cevrimici bilgi arama stratejilerini cinsiyet, gOnlOk internet
kullarurru

ve

ogretmenlerin

bilgi

arama

deneyimi"ni

lncelernislerdir.

cevrirnicl bilgi arama stratejilerinde

S0nu9

olarak

cinsiyete gore farkhhk

gorOlmezken, deneyime gore bakrldiqrnda ise deneyimin arttrkca, amach
dusunme stratejisinde farkllhk oldugu scnucuna ulasrnrslardrr. Bunun yanmda
gOnlOk internet kullarum sOrelerine gore anlamh bir farkhhk saptanmamrstrr.
Teknolojinin avantajlarmm fazla olrnasmrn yanmda dezavantajlannm da cldugu
bir ger9ektir.
Teknclcjinin her ge9en gun ileriye gitmesiyle clumlu blrcok qelismenin
yanmda olurnsuz davraruslar da sergilenmektedir. ABD'de yapilan arastrrrnada
1900'!0 yrllarm baslarmda Oniversite 6grencilerinin eek az1(%20) lisede kcpya
9ektigini s6ylerken, gOnOmOzdetamamma yakrru (% 75 - %98) kopya 9ektigini
belirtmislerdir. Teknoloji ve internet Ozerinden kopya, asirma bicirnleri yapilan
arastirmalarla

§LI

sekilde stralanabilir: Smav sirasmda kcpya cekmek, proje

calismalannda habersiz lsbirlikli cahsrnak, bir cahsrna icerisindeki herhangi bir
bilgiyi kaynak

gostermeden

veya

uygun bicimde

kaynak gostermeden

kullanmak, baskasmm fikir ve dusuncelerini kendislnlnmis gibi qostermek, 6dev
siteleri gibi sitelerden odevleri kcpyalamak, proje odevi clan dersi qecmis
donerndeki arkadaslanndan ahp kendininmis gibi gostermek, yaprlan projeyi
birden fazla derste kullanmak ve farkll kaynaklardan kes-kopyala-yapistrr ile
proje yapma (Aysrt 2012; Harris, 2009) davraruslan,

gOnOmOz egitiminde

hedeflenen noktarun cok uzaqrnda ve istenmeyen davraruslann basrnda
gelmektedir. Bu davraruslarrn aksine icerisinde bulunduqumuz bilgi 9agmda;
dustmen, bilgiyi alan degil bilgiye ulasan, yaratrct fikirler crtaya kcyan, bilgiyi
ezbere dayah olarak degil zihninde yapilandrran ve probleme odaklanan bir
insanm yetistirilmesi arnaclanmaktadrr (S0g0ml0, 2009).
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Bu sebeplerden dolayi da gOnOmOzdeogretmenin merkezde ve bilgiyi
aktaran rolOnde oldugu geleneksel ogretimin yerine ogrencinin merkezde
olduqu, bilgiye kendinin ula§tlgl, bilgiyi yapilandrrrnarun ve gerektigi yerlerde
kullanmanm on planda tutulduqu i;agda§ yaklasimlar giderek benimsenmeye
ve kullarulrnaya baslanrrustrr (Karnaci ve Durukan, 2012). Egitimdeki bu i;agda§
yaklastrnlann esas hedefleri arasmda klsinin direkt olarak bir konuyu ogrenmesi
degil, qercek dOnya problemlerine 96zOm Oretmesidir (Bektas ve Horzum,
2010).
Senaryo tabanh egitim, ilgili alan yazmmda "ornek olay incelemesi
yonterni", "olaya dayah ogrenme yonterni" (Demirel, 2009; S0g0m10, 2009;
Yaman, 2005) olarak ifade edilmektedir.

Bu baqlarnda senaryo tabanh

6grenmeyi Bektas ve Horzum (2010) 6grencilerin kendi yasarnlan icerisindeki
yasanrms

veya

degerlendirmeleri
yontemdlr

olarak

yasanmasi

muhtemel

bir

ve bunu ders konulanyla
tarurnlarnaktadrrlar.

Aynca

olaydan

yola

crkarak,

iliskilendirmelerine

dayanan

senaryo

tabanh

ogrenme

yonterninde, ogrencilere qercek olaym bir bolumunun sunumu vardtr. Ogrenci
bu olaydan yola cikarak bir problem meydana getirebilir ya da olaym sonunda
zaten bir problem olduqundan, bu probleme 96zOm 6nerileri getirmeyi hedefler.
Senaryo geregi olusturulan olaylar 6grenciyi problem ile karsi karsrya brrakarak
deqerlendirrne yapmasrru saqlarnakta ve bilgi, beceri ya da tutum kazandirma
olarak ifade etrnislerdir.
Senaryo tabanh ogrenmede ogrencilerin ders icerisinde ogrendikleri ile
qercek hayatlarmda yasadiklan sorunlar arasmdaki iliskilendirrne etkin bir
sekilde kurqulandrqrnda, ogretileni benimsemeleri

ve gOnlOk hayatlannda

karsilanna cikan problemleri cozebilmeleri kolaylasabilmektedir

(S0g0ml0,

2009).
Duman ve Celik (2012) yaptiklan

cahsmalannda,

senaryo tabanli

ogrenmenin, ogrencilerin akademik basanlan, tutumlan ve czyeterlilik alqilan
Ozerinde etkili olduqu sonucuna ulasrruslardtr. Bunun yanmda Sendir ve
Dogan'm 2015 yrlmda yaprms olduklan cahsrnalannda hernsirelik egitiminde de
kullanrlan senaryo tabanh simOlasyonun, ogrencilerin elestirel dusunrne beceri
kazanma dOzeylerinde ciddi sekilde bir artrs oldugu sonucuna ulasrruslardrr,
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Literature bak1ld1g1 zaman, farkh alanlardaki egitimlerde senaryo temelli
ogrenme yonterninln kullaruldrq: yaprlan cahsrnalarda gorOlmektedir. Bunlardan
bir tanesi de Kose'nin (2012), cevre sorunlanna karsi yapt1g1 cahsmadir.
Senaryo temelli qerceklestirilen egitimin, eek faydah ve ilgi cekici olduqu
bellrtilmistir, Bunun yanmda ogrenme ve ogretme sOrecinde yararh olacaqi,
ogrencilerin ilgilerini cekeceqi, ogretmen olduklarmda da kendi alanlanndaki
derslerinde uyqulayacaklanru ancak, uzun zaman almasmdan dolayi her
konuda kullanrlarnayacaqi qorusundedir.
Alakavuklar

ve Cakar'm (2012) akademisyenlere yonelik yaptiklan

cahsrnalannda "Catrsrna Yonetimi Bicirnleri Ozerinde Ahlakm RolO: Senaryo
Temelli Bir Cahsrna" konusunu irdelemislerdir, Cahsrna sonucunda, akademik
yaym etigi ile ilgili c;eli§kiyi an Iatan bir senaryoya verilen yarutlar doqrultusunda
ahlaki yaklasrrnlar ile kacmrna, uyma ve uzlasrna arasmda istatiksel olarak
anlarnh bir farkhhk oldugu gorOlmO§tor.
Senaryo tabanh ogrenmenin, teknolojinin her gec;en gOn ilerlemesiyle
birlikte dijital ortama aktanlrnast kacmilrnaz olrnustur. Literator taramasi
yap1ld1g1 zaman TOrkiye Cumhuriyeti'nde bu konuda yaprlrrus calrsmalann
oldukca az olduqu, Kuzey Krbns' ta ise §LI ana kadar yaprlrrus herhangi bir
cahsma yaprlrnadrq: qorulmektedir. Senaryo temelli veya destekli egitimin bazt
alanlarda

ogretim

Ozerinde olumlu etkileri

olduqu, yapilan cahsmalarla

belirtilrnistir. Teknolojik geli§melerin de akademik basanya olumlu etkisi olduqu
goz onunde bulundurularak, iki yonternin birlestirilmesl mOmkOndOr. Egitime
olurnlu yonde katki saqlamak arnaciyla, dijital senaryolann kullarulrnasrnm
basanya olumlu etki edeceqi dusunulrnektedir. Bu baqlamda, Ayvaz Tune; ve
Karadaq'm (2013) yaptiklan cahsmalannda sanat egitiminde dijital oykuleme
yaklasrrruru

kullanarak

yeni

nesiller

lcln

farkh

ve

yaratrct

ortamlar

olusturulabileceqi dusunulmektedlr.
Senaryo

tabanh

ogretim

yontemi

kullarularak

qerceklestirilen

cahsmalarda animasyonlu krsa hikayelerin kullarurrurun olumlu yonde etkileri
oldugu ortaya koyulmustur. Buna ragmen, animasyonlu krsa hikayelerden
faydalarulmadiqt belirtilrnistir (Bailey, Tettegah ve Bradley, 2005; Kuo, Yang ve
Kuo, 2011 ). Bu tarz animasyonlu krsa oykuleri qelistirmek oldukca zaman,
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emek ve bunun yarunda bilgi ve beceri gerektirmesinin yanmda oldukca pahah
olabilmektedir.

Bu olumlu dusunce

ve gorO§lerin yanmda,

teknolojideki

qelisrnelerin olumlu etkileri kadar olumsuz etkilerinin de olduqu yaprlan
cahsrnalarla gorOlmektedir.
Teknolojinin hizla qelisrnesiyle birlikte etik anlayrsinda da degi§imler
meydana

qelrnistir.

internetin

yaygm

olarak

kullarulmasryla,

kaynak

qostermeden kopyala-yaprstrr yonterni, yine kaynak gostermeden e-posta,
sohbet, forum gibi bilimsel gec;:erliligiolmayan kaynaklan kaynak gostermeden
kullanma gibi etik dl§I davraruslar akademik usulsOzlOgOn parcast haline
qelmistir (Odabast ve Krhcer, 2007).
Akademik usulsOzlOklerin azalrnasi lcln "Bilimsel arastrrrnaya" daha
90k onern verilmesi gerekmektedir

Usta (2011 ). Bilimsel arasturnayi

"zaman, para, emek ve materyal gerektiren bir surectlr ve bu sOrecin bircok
etmeni bulunmaktadrr, Bu etmenler arastirma torO, yonterni, yaklasrrru,
teknigi olarak sayrlabilir. Bilimsel arastrrrna rnantrkh cahsrnalar silsilesidir.
Bu bakirndan bir evreyi bir basks evre izlemekte; evreler arasrnda bir bag
bulunmaktadrr.

Calismalardan

birisi yetersiz

kaldiqmda,

arasurrnarun

basanh olrnast mOmkOn deqildir, <;OnkO, bilimsel arastirrna kesinlikleri ve
belirginlikleri tasrmaktadir. Duruma bu acidan bakildrqmda arastrrmarun
her bir evresi ve her bir etmeni arastrrma acisrndan yasamsal onerne
sahiptir" olarak aciklamaktadrr (s.21).

Bilimsel arastrrma kavrarnt, literature bak1ld1g1 zaman bir eek sekilde
tanrmlanrnaktadrr. Karasar (1994)

bilimsel arastirmayr, var olan bir soruna

karsi kahct cozumler Oretebilmek icin, planh ve programh bir sekilde veri
toplama, cozurnlerne, yorumlama, degerlendirme ve rapor etme sOreci olarak
aciklamaktadtr. Turk Oil Kurumu'na (TDK) gore arasnrma, "var olaru ortaya
koymak, bir soruna cozurnler Oretmek ve eldeki verilerin verimliliqini arttirmak
icin bilimsel yontern ve tekniklerden yararlarularak yaprlan dOzenli cahsrnadrr"
(TDK, 2013).
Bilimsel arastrrma sOrecinin etkili bir sekilde sOrdOrOlebilmesi lcin
arastrrmacrlann
gerekmekted ir.

bilimsel arastrrmaya

yonelik tutumlannm

olumlu olrnasi

9

Polat'rn (2014) yapt1g1 cahsrnasmda, 6gretmen adaylanrun 6zellikle 4.
srruf 6grencilerin diger siruf dOzeylerine oranla, orta dOzeyde olumlu tutum
lcerlsinde olduklan sonucuna ulasrrustrr. Bu yonde yapilan farkh calisrnalarda
da bu yonde sonuclara ulasrlrmstrr (Konokman, Tannseven ve Karasolak, 2013;
Kurt, Frrat ve izmirli, 2011 ). Aynca yapilan baska bir calismada ise bu
calrsrnalardan farkh olarak, ogretmen adaylarmm bilimsel arastrrmalara yonelik
tutum dOzeylerinin yOksek oranda olumlu olduqu sonucuna

ulasrlrmstrr

(Korkmaz, $ahin ve Yesil, 2011). Konuyla ilgili yaprlan diger cahsmalarda,
6gretmen adaylarmm bilimsel arastirmaya yonelik tutumlarmda cinsiyetlerine
gore anlamh bir farkhllk olmad1g1gorOlmektedir (Bibi, Konokman, Tannseven
ve Karasolak, 2013; Lqbal ve Majid, 2012; Yenilmez ve Ata, 2012). Bu yOzden
bilimsel

arastirma

konusunda

cinsiyet

degi§keninin

onernli

olrnadrq:

soylenebilir.
Bilimsel arastrrrnalann genellikle toplumsal arnaclan vardrr. Arastrrrna,
toplumu tarumaya, profilini crkarmaya, degi§kenlerle ilgili iliskileri ortaya
crkarmaya calisan, bir sorunun ortaya crkrnasma yol acan etmenlerle ilgili
neden, nicin, nasrl, ne zaman, nerede gibi sorulara yarut veren ugra§lar ve
bilimsel bilgi Oretme islevidir (Ozdarnar, 2003). Egitimdeki yeni yonelirnlerin
gerekliliginden
arasnrrnalara

birisi de ogretmenlerin
yonelerek,

kendilerini qelistirmek icin bilimsel

sOrekli bilgiyi

arayan,

arastrran ve

qelistlren

konumunda olmasi gerektigidir.
Modern egitimdeki ogretmenler bilimsel arastrrmaya yonelik olumlu
tutumlar sergilemektedirler.

Bu durumun gerekli olmasmdan dolayt egitim

fa.kOltesi bOnyesindeki her bolurnun egitim programlannda "Bilimsel Arastrrrna
Yontemleri" dersi bulunmaktadrr, Bu sekilde gelecekteki ogretmenlerin bilimsel
a.ra§t1rma ile ilgili hazrrbulunusluk dOzeyleri artmlarak bilimsel arastrrmaya
yqnelik olumlu tutumlar kazanmalan hedeflenmektedir (Korkmaz, $ahin ve
Xe§il, 2011). Yenilmez ve Ata'nm 2013'te yaptrklan arastrrmalannda yine bu
cahsmay:
sonucunda,

destekler

nitelikte

sonuclara

egitim

fakOltesinde

okuyan

ulasrruslardrr.
ogretmen

Cahsrnalanrun

adaylannm

bilimsel

arastirmaya yonelik tutumlarmm olumlu yonde olduqunu ifade etmislerdir.
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Yapilan

bir baska calisrnada

programlanna
boyutunda
farkhhk

gore lisansOsto egitime

anlamh
oldugu

ogrencilerin

yine egitim fakOltesi lisans ogrencilerinin

bir farkhhk

rastlanmazken

saptanrmstrr.

lisansOsto

yonelik tutumlanna

Turkce

egitimi

islevsel

Bunun yanmda srruf ogretmenligi

istek

boyutunda

ogrenmenligi

anlamh

bolurnunde

gormedikleri

bolurnunde

bakilrrus ve islev
bir

okuyan

sonucuna

ulasilrrustrr.

okuyan ogrencilere

baktldrqmda

islevsel olduqu fakat isteklerinin olmadtqt belirlenrnistir

(Turer, Balcrn, Sevindik

ve Er, 2013).
Bilimsel
beceriye

arastrrrnalarrn

etkililigi

icin arasnrmacrlarm,

sahip olmasr, kendine gOvenmesi

ve kayqrlarmrn

yeterli

bilgi

ve

dO§Ok olmasmm

basarryi artrracaqi dusunulmektedir.
LisansOsto egitim qoren ogrencilerine
yonelik

kayqrlanru

meslek

ve ogrenim

olarak

bakrlacak

belirleme

calismasmda

di.izeyine gore

olursa,

uygulanan

kayg1 dOzeylerinin

incelenrnistir.

lisansustu

egitim

goren

Calrsrna

ogrencilerin

gore

anlamh

bir farkhhk

diger ogrencilere

gori.ilmezken,

yas, cinsiyet,

sonucuna

ogrencilerin

yonellk kayq: dOzeylerinin dO§Ok oldugu qorulmektedir.
di.izeyine

bilimsel arastrrrnaya

arastrrmaya

Yas, cinsiyet, ogrenim

arastrrrna

gorevlisi

oranla 90k daha az kayq: duyduklan

ulasilmrstrr (Bayar, S. A., Bayar, V., Egmir, E., Kayrr, G. ve Odernis,

Celik'in

(2014)

calisrnasmda

"Hernsirelik

genel

olan

sonucuna

i. S., 2013).

Ogrencilerinin

Bilimsel

Arastrrma Yapmaya Ydnelik Kayg1 ve Tuturnlanru" belirlenmeye cahstlrmstrr.
Cahsrna sonucunda,

hemsirelik

ogrencilerinin

kayg1

di.izeylerinin

orta,

tutumlarmm ise olumlu yonde oldugu saptanrrustrr. Bunun yanmda, daha once
istatistik dersi alma durumu ile kayg1 durumlan arasmda anlamh bir farkhhk
olmamasma ragmen istatistik dersi almayan ogrencilerin kayg1 puanlan daha
yi.iksek cikrrustrr, Bilimsel arastrrrnalara yonelik kayqrlann artmasmm, etik d1§1
davrarus sergilemeye yonelteceqi dusunulebilir,
Farkh i§ alanlarmdan olan bireylerin davraruslanru sekillendlren etik
degerler olduqu gibi bilimle ugra§an insanlann da davraruslanru yonlendiren
akademik etik deqerler bulunmaktadir. Son yrllarda teknolojideki qellsmelerle
birlikte bilimsel cahsrnalar ve etkinliklerde etik davrarnslarla ilgili sorunlann da
9ogald191 gori.ilmektedir (Oncu, 2010). Akademik olarak cahsan kisiler yaptrklan
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bilimsel cahsrnalarla toplumlann
cahsmalan

yaparken topluma

(Erdem, 2012). Teknolojinin
olarak kullarulrnast

qelisrnesine

rol modeli olma gibi onemli bir qorevi Ostlenirler
de sOrekli ilerlemesiyle

da maalesef

akademik

etik

dikkatinin

bu noktaya

cnculuk ederken diger taraftan bu

deqerlerde

kacmrlrnaz

baslayan

cekilmesine

bu ilerlemenin

olmustur,

Bu sebeplerden

dOzensizlikler,
yol

konusunda daha dikkatli davramlrnasi

acrrus

akademik

ve akademik

egitim

(ilkogretimden
olduqumuz

davrarus,

arasmda

davraruslan

hangi

normal

onlemeye

ogrencileri

ilk

basarnaqmdan

lisans ve Osto) gorOlmektedir.
bu

ogrenciler

sOrecinin

egitim

akademik

intihale

arastrrmalann

neler

kaynaklarm

kurallara

yapma

ve arastrrma

sonuclanrn

yaprlan hatalar arastrrmarun
vermektedir.

Bilimsel

tanrmlanan bu davraruslar
ve "yinelenen

babarun

yaym

gore

dOzeyi arttrkca
ulasrlrmstrr,

gOvenilirligini

gerekliligi

akademik

bazi kurallara

zedelediqi

Bilimsel

bilerek

uyulrnasr,

arastrrma

veya bilmeden

gibi ilgili bilim dalma da

genelde

"etik

"intihal/astrmacrhk",

gibi istenmeyen

Her

ve dOnya genelinde

esastir.

asarnasmda

sOrecinde

vardir.

temel almarak geli§tirilir.

belirlenmis

belirtilmesi

icine "sahtecilik",

yapma"

olan

ulasrrustrr.

olunmasi

asamasinda

yayma

iletisim

egitim

de artt1g1 sanucuna

yine daha onceden

gormO§, belirli

egiliminde

ailenin egitim dOzeyleriyle

daha once yaprlrrus arastirmalar

kabul

zarar

qosterrne

Bu tor

bir sOreklilik ve daha once yapilan

haberdar

qelistirilmesi

edilmektedir.

egitim dOzeyleri artarken

doqasinda

olduqundan

bu cahsmalarm

yararlanrlan

kabul

farketmeksizin,

2011 yrlrnda yaprrus olduqu bir baska

annelerinin

arastrrrnalann

bilimsel arastrrma,
Yaprlan

olduqu

yakm alma ihtimalinin de artt1g1 sanucuna

Bilimsel

kadar

ortaya cikrrustrr. Eminoqlu Kucuktepe

yakm alma ihtimalinin

yine ogrencilerin

sahtekarliqa

olarak

basvurmanm

Benzer konuda Eminoqlu Kucuktepe'nin
cahsrnada,

basarnaqrna

GOnOmOzde sikca karsrlasrnakta

(2012) yapt1g1 cahsrnada,

sahtekarhqa

etik deqerler

(Eminoqlu ve NartgOn, 2009).

alakah oldugu yaprlan farkh calismalarla
ve Kucuktepe'nin

son

bu davramsi

baslanrnahdrr

Bilimsel cahsrnatarda

topluluqun

da icine alan akademik

dOzeyinde

bir · davrarus

ilk olarak,

belirlemekle

dolayi

fikrini gOndeme qetlrmtstlr.

Kopya cekrne, asrrma yapma gibi davranrslan
sahtekarhk,

kotu niyetli

uygulamalar

d1§1"

olarak

"uydurmacrhk"
girmektedir.

Bu
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kavramlar

icinde sikca karstlasnqmuz

cevrelerin

degil, sanat ve edebiyat

intihal (plagiarism)
dOnyasmm

da karst karsrya

sorundur (Ucak ve Birinci 2008). Aynca, Hexham'm
lisans

ogrencilerinin

yaymlamalan

cahsmalarmda,

sonucuna

bir

ulasmasr,

sadece

kald1g1 bir

(2005) yapt1g1 arastirmada

cahsrnayt

birden

dl§I

davraruslarm

etik

akademik

fazla

yerde
arttlgm1

qostermekted ir.
GOnOmOzde sosyal medyada
haber

sitesi

bulunrnaktadir.

Soz

Oniversitelerde etik dl§I davraruslarla
baktldiqmda:

ve internet Ozerinden yaym yapan bircok
konusu

karsrlasrlmaktadtr.

Ocak 2013 haberleri arasmda

fazla Oniversite 6gretim elemanlannm
gibi qostererek
edilrnistir.

bulunarak

Bu haberlerin yerel medya tarafmdan
Ogretim

Planlama,

Kurulu

(YODAK)

tarafmdan

Denetleme,
acrklarna

haberlerine

gore,

Bu haberlerin birkacma

KKTC'de

baskalarma

etik dl§I davraruslarda

YOksek

sitelerin

bulunmakta

olan birden

ait cahsmalan

kendilerinin

crkar elde ettikleri

gOndeme gelmesinden

Akreditasyon

ve

ifade
sonra

Koordinasyon

yapma geregi duyulrnus

ve boyle bir

durumun soz konusu olmadrq: ve bu gibi olaylarla kar§1la§1ld1gmda gerekenin
yap1ld1g1 blldirilrnistir (kibrismanset.com,
Ozder,

l§1kta§

cahsmalannda,
bazilanndan
etik egitiminin

Erdoqan'm

ogretim elemanlarmm

yetersiz

egitim seminerleri
TOrkiye'de

2014

yrhnda

KKTC'de

yOksek lisans ve doktora egitimlerinde

kald1g1 ve bu konuda farkh egitimlerin

dOzenlenmesi

hizmetici egitim vb.) veya Oniversite bOnyelerinde
dOzenlenmesi
yapilan

qerektiqini

baska

ilgili daha fazla

yaptrklan

bilimsel yaym etiqine aykm davraruslann

haberdar olmamalanndan;

(kursa gidilmesi-

davraruslarla

ve

2015).

belirtmislerdir.

bir cahsrna

egitime

etikle ilgili

ihtiyac

sonucunda
oldugu

ise etik olmayan

sonucuna

Calrsrna lcerisinde gaze carpan bir baska sonuc ise kattltrnctlann

ulasrlrmstrr.
ozellikle etik

dl§I davrarus olarak nitelenen "tekrar yayrm (birden fazla yerde yaymlama
yaymlamaya

cahsrna)" davrarusrnm

etik dl§I olmast konusunda

sahip olduklandrr (Bayar, S. A., Kayrr, G., Egmir, E., Odernis,

i.

veya

eksik bilgiye

S. ve Bayar, V.,

2013).
Gerceklestlrilen bu cahsmanm icerisinde daha once bahsedildiqi gibi
teknoloji her qecen gOn yenilenmekte ve qelismektedir. Gelisen ve degi§en
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teknoloji

bircok

avantajm

yanmda

bazi

dezavantajlanda

beraberinde

getirmektedir. Son zamanlarda buna en iyi ornek etik drs: davraruslann artmast
gosterilebilir. Yeni teknolojiler, bircok islemi olduqundan 90k daha kisa bir
surede qerceklestirmeye olanak saqlamaktadrr. Buna o kadar ahsrlrrustrr ki,
bunun mumkun olmadrq: durumlarda etik dl§I davraruslar sergilenerek bircok
i§i krsa zamanda veya zaman harcamadan qerceklestirrnek mOmkOn hale
gelmi§tir.
Teknolojideki bu degi§im ve qelisirnler bilimsel arastrrma yapan kisileri
olumlu veya olumsuz olarak etkilernistir. Olumlu yonlerine bakacak olursak;
eskiden bir arastrrma yapmak icin kutophanelerde bol bol vakit harcamak
gerekiyordu. Bunun yanmda ulasilan kaynaklarm 90k eski olrnast, yaprlan
cahsmarun etkililigi ve ge9erliligine doqrudan etki etmekteydi. Fakat, bilgisayar
ve internet teknolojilerinin hrzla qellsmesiyle bu sorunlar ortadan kalkmrstrr.
Bunun yanmda qelisen teknolojilerin olumsuz yanlan da ortaya cikrnaya
baslarrustrr, Buna gOnumOzde en etkili ornek olarak etik dl§I davraruslar
verilebilir. Yaptlacak olan calrsmalarda bircok etik dl§I davrarusla karst karsiya
kahrulabilir, Literature bak1ld1g1 zaman bunu onlernek amaciyla hem TOrkiye'de
hem de Krbns'ta yapilan cahsrna saytsm oldukca az oldugu gorOlmektedir.
Teknolojinin her qecen gOn qelismesiyle etik dl§I davraruslarda artrs
gorOlmektedir.
yetistirilen

Bu

problemlerin

bilimsel

lisansOsto ogrencilerinin

cahsrnalara

yansrmarnast

icin

bu konudaki yeterlikleri arttmlrnahdir.

Teknolojideki bu yeniliklerden yarartarularak hazrrlanan dijital senaryo destekli
egitimin lisansOstOogrencilerinin bilimsel arastirma ve etik kurallar basanlanrun
ve tutumlarmm artmlip arastirmaya

yonelik kayqrlan Ozerindeki etkisinin

arastmlmasi gerekliligi ortaya cikrnaktadrr.
1.2 Arnac
Arastrrrnarun genel amaci, dijital senaryo destekli egitimin lisansOsto
6grencilerin

bilimsel

arastrrrna

ve

etik

kurallara

y6nelik

basanlarrna,

tutumlanna, bilgiyi arama stratejilerine ve arastrrmaya yonelik kayqrlanna
etkisini belirlemektir. Gene! amaca ulasabilrnek icin belirlenen alt amaclar ise
sunlardrr:
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1. Dijital senaryo destekli karma egitim qoren deney grubu ve karma egitim
qoren kontrol grubunun on-test son-test "bilimsel arastirma ve etik
yeterlik" basan testi puanlan arasrnda farkhhk var rmdir?
2. Deney ve kontrol grubunun on-test son-test seklinde yaprrus olduklan
bilimsel

arastrrma

raporlan

dereceli

puanlama

ol<;egi

puanlan

farkhlasrnakta mrdtr?

3. Deney ve kontrol grubunun on-test son-test cevrimici bilgi arama
stratejileri farkhlasrnakta rrudir?

4. Deney ve kontrol grubundaki ogrencilerin on-test son-test arastrrmaya
yonelik kayg1 dOzeyleri arasmda farkhhk var mrdtr?
5. Deney ve kontrol grubunun on-test son-test bilimsel arastrrrnaya yonelik
tutumlan arasmda farklihk var rnrdrr?
6. Deney ve kontrol grubunun uygulamaya yonelik gorO§leri nasrldrr?

1.3 6nem
Egitimin her alanmda internet kullarurrurun ve arastrrrna yapmanm onerni
tartrsilmaz bir gerc;ektir. Teknolojinin her gec;en gOn daha da ilerlemesiyle
birlikte yeni ortamlarm olusturulmasi kacrrulmaz olrnustur, Egitim sisteminde,
uzaktan egitim ve Web tabanh egitimin populerliqini korumaya devam ettigi
gorOlmektedir. Bununla birlikte, gOnOmOzdebilimsel arastrrma yaprhrken "etik"
konusu bOyOk bir onem kazanrrustrr, Arastirrna yontem-teknikleri arttikca etik
sorunu da artmaktadrr. Yapilan bu arastrrmada elde edilen bulgular ile dijital
senaryolarla desteklenen Web destekli egitim' de kullarulan Big Blue Button
sanal srrnf ortammm egitime destek olarak kullanrlablleceqi ve Moodie ile
birlikte kullarurnmda yeni bir yaklasrrn kazandrnlacaqt dusunulmektedir. Aynca,
bu arastrrrna ile yOksek lisans ve doktora ogrencilerinin yapacaklan bilimsel
arastrrmalarda etik konusunda daha detayh bilgiye sahip olacaklarma ve
yapacaklan cahsmalarda bu bilgileri kullanacaklanna ve diger disiplin alanlartna
ve

diger

egitim

kademerindeki

paydaslara yonelik egitimlere

ornek

olusturacaqrna inarulmaktadtr.
Arastrrma sonucunda, egitimde teknoloji kuliarummm dijital senaryolarla
desteklenmesinin egitime yeni bir boyut kazandtracaqi dusunulrnektedir. Bunun
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yanmda,

lisansustu

yapacaqrna
oneriler

ogrencilerinin

inarulmakta

ile daha

sonra

etik acrsmdan

ve elde edilen
yapilacak

uygun

bulgulara

olan

bilimsel

cahsrnalar

olarak

qelistirilen

dayah

cahsmalara

yol

gosterici

olrnasi

urnulrnaktadrr.
Aynca, cahsrnada

ortaya crkan bulgular ile bir c;:ok dersin gerek Web-

tabanh gerekse Web-destekli
yonetirn sistemlerinin

olsun 6grenme-6gretme

llsansustu

bir sekilde nasil kullanacaqma

ogrencilerinin
l§lk tutacaqma

sOrec;:lerinde ogrenme

ileriki meslek hayatlannda

etkili

lnarulrnaktadrr.

1.4 Smtrhhklar
Bu arastirma asaqrda belirtilen srmrhhklar ic;:erisinde yOrOtolecektir.
1. Arastrrrnarun

cahsrna

programlarmda
2. Cahsrnaya

grubunu

Yakm

Dogu

Oniversitesi

lisansustu

ogrenim goren yuksek lisans ve doktora ogrencileri ile,

katrlan

ogrencilerin,

farkh internet

baqlanti

hizma

sahip

yonelik ek kurs olduqu icin zamanlannm

kisith

olmalan,
3.

Lisansi.isto ogrencilerine
olmasi ile srrurhdrr.

1.5. Tarurnlar
Arastrrrna Raporu: Bir gerc;:egi ortaya cikarmak, bir sorunu cozurnlernek
ve eldeki verileri arttrrrnak icin bilimsel yontern ve tekniklerden yararlarularak
yapilan

duzenli

cahsrnadrr.

Bu

cahsrnalann

duzenli

bir

sekilde

raporlastmlmasma arasttrma raporu adi verilmektedir.
Bildiri: Bir konuda uretilmis orjinal dusunceleri bilimsel bir dil ile c;:ogu
zaman uzmanlardan ve konuya ilgililerden olusan bir toplantrda sunmak uzere
olusturulan cahsma.
Makale: Orjinal arastirrna sonuclanru tarurnlayan, bilimsel ahlak ve
basrm-yayrrn etkilesimlyle belli bir bic;:imde yazrlrrus ve basrlrrus rapor.
Rubrik: Herhangi bir performansi degerlendirmek icin olusturulan olcme
aracma uluslararasi literatorde verilen isim.
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Uzaktan Egitim:
ogreticinin

Zaman

farkh mekanlarda

ve

mekandan

bag1ms1z, ogrencinin

bilgisayar ve internet aracihqryla es zarnanh veya

es zarnansiz olarak derslerini qerceklestirdikleri

yenilikci bir egitim sistemi.

Sana! Srruf Ortamr: Srruf ortammda qerceklestirilen
sayesinde,

uzaktan

egitim

ve

seklinde

mekandan

derslerin

baqtmsiz

teknoloji

ve canh

olarak

cevrirnici qerceklestirilmesl.

Senaryo Temelli/Destekli: Senaryo, qercek olaylardan yola crkrlarak ya
da

ger9ege

benzetilerek

kullarulmastrun

amaci

qelistirilen

insanlarm

anlatrmdrr.

yapdiklanru

Ogrenme

teknigi

ogrenmelerinin

daha

olarak
basarih

olmasmdandtr,

Web Destekli Ogrenme: Geleneksel egitim ortamma destek olmak ve
pekistirilmesine

yardrmci

olmak

amaciyla

egitime

web

Ozerinden

destek

verilmesi.

Web 2.0: ikinci nesil internet hizmetlerini

- toplumsal

vikileri, iletisirn araclanru- yani internet kullarucrlannm

iletisirn sitelerini,

ortaklasa ve paylasarak

yaratt1g1 sistem.
Kayg1: Kisinin bir uyaranla karsi karsiya kaldrqmda ya§ad1g1, bedensel,
duygusal ve zihinsel degi§imlerle

kendini gosteren asm uyanlmishk durumu.

Tutum: Bir insan, bir obje veya bir konu hakkmda pozitif veya negatif
hissetme.

Etik: Birey ve gruplarm davraruslarim

dOzenleyen ilkeler veya standartlar

topluluqu,

intihal: Baskalanrun

dusuncelerini,

gibi gosterme.

1.6. Krsaltrnalar
YD0= Yakm Dogu Oniversitesi

UZEM = Uzaktan Egitim Merkezi

fikirlerini veya verilerini

kendininrnis
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YODAK=Yuksek

Ogretim

Koordinasyon

Planlama,

Kurulu

Xo = On-test Ortalama
Xs =

Son-test Ortalama

LMS= Learning Management System
OYS= Ogrenim Yonetim Sistemleri
01 -

620

= Ogrenci 1 - Ogrenci 20

Denetleme,

Akreditasyon

ve

BOLOM II
KAVRAMSAL TEMELLER VE iLGiLi ARA~TIRMALAR
Bu bolumde arastrrmarun problemi ile iliskin kavramsal bilgiler ve
konuyla ilgi yaprlan arastrrmalara yer verilmistlr.
2.1. KAVRAMSAL TEMELLER
Bu bohlmde cahsrna icerisinde gec;en egitim teknolojisi,
teknolojisi,

uzaktan egitim, es zamanh (senkron)

ogretim

iletlsim, es zarnansiz

(asenkron) iletisirn, web tabanh egitim, web destekli egitim, web 2.0, ders
yonetlrn sistemleri, bilim, bilimsel cahsrna, etik, intihal, arama stratejileri,
bilimsel arastrrrnaya yonellk kayg1 ve bilimsel arasnrmaya yonelik tutum
kavramlan incelenrnistir.

2.1.1. Egitim Teknolojisi
Egitim teknoloji, genel anlamda egitime, ozel anlamda ise ogrenme
durumuna

hakim olabilmek

icin

ilgili bilgi ve becerilerin kullarulmastyla

ogrenmenin

veya egitimin gerc;ekle§tirilmesidir. Krsaca

ogrenme-ogretme

sureclerinin

tasarlanmasr, uyqulanrnasr, deqertendirilmes!

ve qelistirilmes!

surecidir (Alkan, 1995).
Egitim teknolojisi, bireylerin hangi yonternle ogrendigi hakkmdaki bilimsel
bilgilerin ogretme ve ogrenme surecinde karsrlasrlan sorunlarm cozumu icin
uyqulanrnasr; ogretimle ilgili kuramlarm etkili bir sekilde pratiqe gec;irilmesi icin
insan gucu, arac;-gerec;, surec ve yontemlerden olusturulmus bir sistemler
butunudur. Davrarussal veya fiziksel bilim kavramlan ile ogretimsel problemlerin
c;ozumu icin diger bilgilerden turetilmis

sistemli veya sistematik

strateji

uygulamalan ve teknikleri olarak tarumlanmaktadrr. Krsaca egitim teknolojisi
ogretme, ogrenme sureclerine sistemli ve butunluklu bir yaklasrm anlarm
tasunakta ve arac-qerec

bu surecteki cnemli ogelerden birisidir (Yahn, 2003).

Ozellikle yenilikci egitim anlayrsmda ogretmen, kisisel fakhliklan goz onunde
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bulundurarak
gereken

egitim 6gretim sureclerini

planlayan, bu surec icinde kullarulmast

uygun araclart secerek amacma

6gretme-6grenme
konurnundadrr.

sOrecinde

ulasrnayt bilen kisidir. GOnOmOzde

ogretmen

<;unkO ogrencilerin

ve

teknoloji

ogrenmelerinde

iki

onernli

degi§ken

bu iki oge buyuk etkiye

sahiptir.
Egitim teknolojisi
olarak qortilrnernektedlr.
ile teknolojinin

kavrarru, gOnOmOzde egitimde

etkilesirnli

c;ift yonlO iletisirni, performans

(2002)

olarak

kullarurru

1990 yrllarm sonundan itibaren egitim teknolojisi; insan

bircok tarurru ifade etmektedir
lsrnan

arac-qerec

teknolojileri,

uzaktan egitim gibi

($im§ek vd., 2009).

egitim

teknolojisini,

kullarulrnasuu

egitim

saqlayan,

surecte

surecindeki

ortamlarm

meydana

gelebilecek

sorunlara cozumler uzereten, ulasilan hedefin kalitesini ve kalrcrhqrru artrran bir
akademik sistemler butunu olarka acrklarrustrr.
GOnOmOz egitiminde
teknolojiyi

kullanmasi

kullarulacaqrru

farkh roller

hem

ozetlernektedir:

kullarurnr,

teknolojinin

motor

Fitnes

beceri

teknolojik
ve

spar

performansrru

olan

ogretmenlerin

ogrenme

ogrenciye ogretmesi yeterliliklerine

Roblyer (2003), spar egitiminde
§6yle

de

ustlenrnis

arac qereclerin
etkinliklerinde

qelistirme

kazanmada

teknoloji

desteklenmesinde

teknoloji

OrOnlerinin kullarulrnast,

ogrenmeleri

disiplinler

teknolojik

teknoloji
urunlerin

teknoloji urunlerinin
iliskin davraruslar
arasi

cahsmalarrn

(biyoloji, saghk, spar, vb.),

derslerin verimli islenrnesi ve ders drsmda ogrencilerin
icln

teknoloji

butunlestirme

kapsarrunda

uyqulanmasr,

gerekse

okullardaki

OrOnlerinin

ve yOkseltmede

sagllklanna

teknoloji OrOnlerinin kullarulrnast

spar egitimi derslerinde
verimli

bireysel ve toplumsal

nasrl

kullarum alanlanrn

kullarurru, qecici saqhk bilgileri elde etmeyi desteklemede
insanlarm,

arnacryla

sahip olrnast gerekmektedir.

OrOnlerinin kullarurru, kisisel sagl191 takipte ve yukseltmede

kullarulmasr,

hem

gerek

OrOnlerinden
ogretim

uygulamada

programlarmm

teknoloji

spar egitiminin kalitesini arttrrabilir

yararlanma.

qecen

tasarlanmasi

OrOnlerinin

(Uzunboylu,

Adi

ve

kullarulmasryla

2011 ).
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2.1.2. Ogretim Teknolojisi
Ogretim, birbirinden farkll disiplinlerin egitim bilimleri, egitim teknolojisi
ve egitim ihtiyaclarma yonelik ozellikleri doqrultusunda yaptlastmlmasrdrr. Bu
teknoloji ogretim disiplinlerine yonelik esas alman yonleri ve disiplin alanma
ozel ogretme-ogrenme

ortamlarrnr qelistirmektedir.

Bu nedenle de egitim

alanmda ogretimin verimli olabilecek ve olumlu etki edebilecek bir ogretim
teknolojisi ile qerceklestirllmelidir. Ancak ogretim teknolojisi qellstlrilirken de
ogretim disiplininin karakterine ve program icindeki islevine uygun olarak
yaprlandmlmasi gerekir (Alkan, 2002).
2.1.3. Uzaktan Egitim
Literatorde

uzaktan

egitim

tanrmlarma

bakacak

olursak

yaprlan

birbirinden farkh tanrmlarrn temelinde aynr olduqunu gorebilmekteyiz. Asaqrda
farkh ifade edilen tanrmlamalardan bazrlarr yer alrnaktadrr.
Yuz yuze qerceklestirilen geleneksel egitimin, gun ge9tik9e artan egitim
ihtiyaclanru karsrlayarnarnast sonucu qelistirilmis uzaktan egitim, bireylerin
mekandan baqtmsiz, maliyeti dusuk, kendi kendine ve aktif ogrenme olanaqrrun
yanmda yasarn boyu ogrenme imkanr tanryan egitim sistemleridir (Alkan, 1987).
Uzaktan egitim, kisilere bireysel ogrenme imkanr saqlayan, geleneksel
yonternlerin yetersiz kald1g1 durumlarda daha aktif kullanrlabilen bir egitimdir.
Zamandan ve mekandan baqrrnsrz olmasr nedeni ile egitimin gotorulemeyecegi
yerlere daha kolay imkanlar saqlanarak ulastmlmas: hedeflenmektedir (lsman,
2011 ).
Bir baska tarumda ise egitim arnach bilginin; ilk yrllarda radyo ile
baslayan ve gOnOmOzde mobil araclara kadar uzanan iletisim araclanrun
elektronik

olarak

zamandan

ve

mekandan

bagrmsrz

ulastmlrnasma

denilmektedir. Bu anlamda, egitimci ve ogrencinin zamandan ve mekandan
bag1ms1z ortamlarda bilgi ahs-verisini qerceklestirmesidlr.

Uzaktan egitim

sayesinde daha qenis kitlelere ulasrlmast hedeflenmektedir (Kavak, 2009).
Gezer ve Kocer'e (2008) gore uzaktan egitim; geleneksel yonternlerinin
yetersiz kald1g1 durumlarda ozellikle smrf icerisinde qerceklestiritmesi imkansrz
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olan durumlarda,
etkilesimin

egitim etkinliklerinin

egitimci

ile ogrenci

arasr, iletisirn ve

kendine ozgu bir sekilde haztrlanrrus ogretim uniteleri ve cesitli ozel

ortamlar yoluyla belirli bir noktadan ogretme yonternidir.
uzaktan egitim, egitimci ile ogrencinin

Bir baska tanrma gore

farklr zaman ve mekanda

olacaq: gibi

farkh mekanlarda e:;; zamanlr olarak 9e:;,itli iletisirn ortamlarr yardrmryla iletisirn
kurabildikleri bir egitim sistemidir. Uzaktan egitimde egitimci ile ogrenci farklr
mekanlarda bulunabilirler. Bu egitimde ogrenciler; kendi ogrenme hrzlarmda
ogrenmelerini

ger9ekle:;,tirebilirler,

yaprlandrrabilirler

ve ogrenmelerini

ogrendikleri

yolu

analiz edebilirler.

kontrol

edebilirler,

Teknolojinin

hrzla

qelismesiyle uzaktan egitimde her ge9en gun daha da ileriye gitmi:;,tiL
TOrkiye'deki uzaktan egitim ile ilgili calrsmalara bakrldrqrnda

ise, 1933

yrlrnda mektupla ogretim kurslarr acrlrrus, 1980'de A91kogretim Merkezi
olusturulrnus

ve

Anadolu

Oniversitesi

bu

konuda

onemh

cahsrnalar

baslatrlmrstrr. TRT hem radyo hem de televizyon kanallarr ile bu cahsmalara
destek verrnistir. Gunumuzde ise daha hrzh ve eszarnanh qerceklesebilen,
telekonferans ve video konferans ycntemleri yayqmlasrrus, son olarak Internet'
in hayatrrruza girmesi ile Web' e dayalr Cevrirnici Uzaktan Egitim cahsrnalan
gOndeme gelmi:;,tir (Uzunboylu, 2011 ).
Uzaktan egitim efkililiqini dOnya genelinde 1900'1erin 090ncO 9eyreginde
televizyon ile tek yonlO olarak kabul ettirrnis, son ceyreqinde ise teknolojinin
qelisrnesiyle birlikte bilgisayar ve internete doqru qitrnistir. Cevrimici egitim,
ortamlarrn Ocretlerinin dusuk olmasr, egitimcinin, ogrenciden farklr zaman ve
mekandan egitim verebilmesi gibi bOyOk avantajlar saqlamaktadrr. Bu sayede,
TOrkiye'deki bircok Oniversitede de kabul gormO:;, ve cevrirnlci egitim sistemine
qecilebitmesi icin pilot cahsmalar baslatrnrslardrr (Varel ve Turel, 2003).
TOrkiye'de 2013'ten ibitaren 1 OO'den fazla Oniversitede bulunan, bunun
8'den fazlasr uzaktan egitimle bircok programa (on lisans, lisans, yOksek lisans)
ve ogretmenlik

formasyon egitimine yonelik uzaktan egitim programlarr

dOzenlemektedir. Bu Oniversitelerin sayrst gittik9e artmaktadrr (Kucukonder,
2014).
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Ozet olarak uzaktan egitim, sekil 1 'deki asarnalardan qecip gOnOmUze
gelmi§tir.

AiJl-:

Te:le
Konforan,

Ogre:tim

int11rnetve
WEI,

Mobil

TeJinqlojder
19. YUzyd

18. Ytiryll

I

21. Yliryll

~ekil 1.Uzaktan egitimin asarnalan (Ozdamli, 2011)

Birinci asarna olarak kabul edilen mektupla egitime maliyetinin dO§OklUgO
nedeni ile baslanrrustrr. Ev harurnlannrn egitiminde oldukca sik kullamlrrusttr.
1920'li yrllarda mektupla egitim yontemlni kullanan kurumlar hrzla artrmstrr.
Radyonun yayqmlasrnasryla birlikte bircok egitimci bunun egitimde
kullarulabileceginden bahsetmisler ve ilk olarak Amerika'daki bir Oniversitede
1921

yilmda

egitim

radyosu

lisansi

ahnrrustrr. Daha sonraki

yrllarda

yayqmlasarak farkh Oniversitelerde devam etmistir, lstenildiqi kadar etkili
olamasa da uzaktan egitim teknolojisi olarak radyo kullarulrrusttr. Bir sonraki
teknolojik qelisrne olan televizyon ile uzaktan egitim sOreci baslamrs ve giderek
yayqrnlasarak

diger

Universitelerde,

Oniversitelerde

televizyonlu

farkh

programlarda

kullarulrrustrr.

uzaktan egitim yayqmlastrkca

egitim amach

televizyon kanah ihtiyact doqrnustur.
Bir sonraki asarna olan 090ncO asarnada ise, cesitli iletisim teknolojileri
eklenerek birlestirilrnis ve daha etkili ve zengin egitim ortarru yaratilrnaya
cahstlrrustrr. 1960'11 yrllarda ingiltere'de yeni bir egitim kurumunun kurulmasi
icin toplantrlar yaprlrrus ve 1960'lann sonlannda acrk Oniversite seklllenmls ve
ingiltere'de ilk uzaktan egitim merkezi olusturulrnustur. Bu sayede bircok
ogrenciye ulasilarak egitim qorrneleri saqlanrrus ve maliyet oldukca azalrrustrr.
Ozellikle bu acrk Oniversite diger Olkelerin de bu sisteme qecmeslne onculuk
etrnistir.
Telekonferans

teknolojisinin

kullamlmasi

ile

dorduncu

asarnaya

gec;:ilmi§tir. Telekonferans ilk kez sesli konferans olarak kullarulrrustrr. Daha
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sonrasmda

uzaktan egitim sistemlerinde

giderek artrrustir. Sesli telekonferans

kullarulrnaya baslanrrus ve populerliqi

ogrencilerin

mekandan

baqtmsrz

olarak

basit donarurn araclan (kulakhk, mikrofon, hoparlor vs) ile qerceklestirllmeslne
olanak saqlarrustir

(Demiray, 2012).

Besinci asarnaya
iletisirnin

en

aracihqryla

onernli

geldigimizde,
ogelerinden

teknolojinin
clan

internet

bu sayfalar Ozerinden verilmektedir.

yine bu sayfalar Ozerinden paylastlrnaktadrr.
getirilerinden

6grencilere

etkilesim

gorse!

unsurlar

kurarak daha aktif

kahct oldugu

bulunmaktadrr,

Aynca,

s6ylenebilir.

Teknolojideki

qelismelerden

ek olarak mobil teknolojiler

olarak eklenebilir.

6grenciler

Mobil 6grenme,

sayesinde,

egitim

ortamlanyla

Bunlar arasmda

yola

cikarak

yeni bir asarna

icin kablosuz baqlantrlarla

ortam ve kullarulacak

6grenme kolayhg1 olarak da tarurnlanabilir

cikrnaktadrr.

sohbet

(Arslan, 2013). Bu sayede egitim daha etkili ve

internet ve web sayfa sayfalarma

6grenme

web Ozerinden

clft y6nl0 anhk iletisim gibi bircok imkan internet Ozerinden

sunulabilmektedir

teknolojiler

en bOyOk

ses ve video gibi

imkan tarur. Bu egitim sisteminde,

gibi etkilesirnli

panelleri sayesinde

acismdan

sayfalan

GOnOmOz teknolojilerinin

ders i9eriginin ogrencilerle

6gretilmesine

sanal srmflar

diger

web

ile

Gerekli clan materyaller

clan ders i9eriginin hareketli resim, animasyon,

icermesine:

bir sekilde

akrlda

sayesinde

ilerlemesi

her cesit veri aktanrm mOmkOn olrnaktadrr. Bundan dolayi uzaktan

egitim hizmetleri

bilesenler

gun qectikce

materyallere

mobil

erisirn ve

(GOlsec;en vd., 2010). Mobil 6grenme

karsrlastmldrqmda
en 6nemlisi

6nemli

qercek anlamda

farkhhklar

ortaya

zaman ve rnekan

6zg0rl0k sunrnastdrr (Cakir, 2011 ).

2.1.4. E~zamanh (Senkron)
Farkh mekanlarda
ayru anda

karsihkh

denilmektedir.
6zelligidir.
bilgisayar
6grencilerle

clan bireylerin 90k cesitli iletlsim araclanru kullanarak

iletisirn icerisinde

Mekanlarm

Aym

zaman

ortammda,

farkh
diliminde

sanal

ve 6gretmenle

olmalan

olrnast

es zamanh

bir grup

bir sirufta

sOrecine es zamanh

6grenci

bulusrnasidrr.

iletisimin
ve ders
Burada

anhk iletisirn kurabilir (Akkoyunlu,

en

iletisirn
6nemli

6gretmeninin
6grenci

2002).

diger
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E§ zarnanh iletlsim araclanrun en basmda Microsoft sirketinin "Live
Messenger" adh uyqulamasi gelmektedir. Bu uygulama sayesinde kullaruct
sayist gOnden gOne artan milyonlarca insan es zarnanh olarak yazrh, sesli veya
qorsel olarak iletislm kurabilmektedirler. Bunun yanmda es zarnanh iletisim
araclanna Skype gibi programlar ornek olarak verilebilir (Demirli, 2002). Aynca
son yillarda kullamrru qittikce artan ve mobil araclar sayesinde daha geni§
kitlelere ulasrlrnastru saqlayan Facebook, Viber, Whatsapp, Skype vb gibi
ortamlar da ornek olarak verilebilir (Arnavut, 2013).
2.1.5. E§zamans1z (Asenkron)
Ogretmen ve dersi alan bireylerin bilgisayar veya mobil cihazlar basmda,
zamandan baqtrnstz kendi kendilerine egitim almalandrr (Uzunboylu, 2011).
Bireylerin farkh mekan ve zamanlarda bulunduklan ortamlarda e-posta,
haber gruplan, forumlar ve online dergi ve gazeteleri kullanarak iletisim
saqlamalandrr. E§ zamansiz iletisirnin en onernli ozelligi ise zarnarun ve
mekanm baqrmsiz olrnasrdrr. Zaman ve mekan yonunden sorunlar yasayan
bireylerin dOnyanm neresinde olursa olsun, ne zaman isterse internet aracihq:
ile es zarnansrz olarak iletisirn saqlayabilirler.
2.1.6. Karma/Harmanlanrms

Egitim

Karma ogrenme (Blended Learning), en genel tarurruna bakacak olursak,
egitimde kullarulan yontern-teknik ve materyallerin birlikte kullarulmasrm ifade
etmektedir. "Blend" yani "kanstrrmak, harmanlamak" fiilinden gelmekte olup
"Harrnanlanrrus ogrenme" ad: ile de literatorde arulmaktadrr (Guler ve $ahin,
2015).
Bircok arastrrmact tarafmdan farkh sekillerde karma egitimin tarnrm
yapilrrustrr. Bazrlarrna bakacak olursak; "yOz yOze ve internet destekli ogrenme
yaklastmlannm birlestirilmesl (Whitelock ve Jelfs, 2003)"; "yOz yOze ogretim ve
bilgisayar destekli ogretimin birle§tirildigi ogrenme sistemlerini iceren yontern
(Kose, 201 O)" gibi farkh tarurnlan olmasma ragmen, genel olarak "geleneksel
srruf ortammda ger9ekle§tirilen yOz yOze egitim ile internet tabanh egitimin
birlestirilmest" ifadesinde g6r0§ birligindedirler. Bunun yanmda karma 6grenme
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y6ntemi ile ilgili literatorde yapilan ve kabul edilen tanrrn, "ders i9eriginin % 3080 arasmm cesitli araclarla cevrlrnici olarak, bu zaman dilimi drsrnda kalan
sOrede ise geleneksel 6grenme y6nteminin uyqulanrnasrdrr" (Allen ve Seaman,
2014) seklindeki tarurndrr.

2.1.7. Web Tabanh Egitirn (WTE)
Gelisen teknoloji ve egitim ihtiyaclanndaki degi§imlerle egitim-6gretim
yonternleri

de

sOrekli olarak

degi§mektedir.

Geleneksel

egitim

olarak

adlandmlan egitim bicirnleri gOnOmOzdeartrk yetersiz kalmaktadir,
GOnOmOzOn teknolojisi ve kisisel sorumluluklarm artmasmdan dolayi
bireyler zamandan ve mekandan baqrmsrz egitim g6rmenin daha avantajll
olduqunu ve geleneksel egitim yontemlerlnin ihtiyaclanru karsrlayarnadrqrru
belirtmektedirler (Savas ve Arter, 2009).
Web-tabanll

egitim

(WTE),

internetin

teknolojik

6zelliklerinden

yaralanrlarak olusturulan ve bilgisayar teknolojisiyle desteklenen bir 6gretirn
proqrarru olarak tarumlanabilir (COez, 2006). Web-tabanll

egitirn, internet

aracihqryla yOrOtolmektedir. Bazi internet baqlanti Ocretlerinin 90k yOksek
olmasr, her yerden internete erislrnin olrnarnasr, kullarucrlann internette ag1r ve
sorunlu bir sekilde baqlant: kurrnasi gibi sorunlar, programm basansrru
doqrudan etkilemektedir (Horzum ve Cakrr, 2008). Bundan dolayi bu sorunlarm
bazrlanru en aza indirmek arnaciyla hazirlanan web tabanll sistemin i9erigini,
olmasi dusunulen ders notlan, ses ve g6rOntO dosyalarmm uygun bOyOklOkte
ve miktarda olmasma dikkat edilmelidir. Web-tabanll egitim sistemini 6rg0n
egitim sisteminden ayiran en bOyOk fark, 6grenme sOreci icerisinde 6grencinin
etkin bir sekilde derse katrlmasrdrr. Ogretim, i9erigi hazirlayan 6gretmenlerin
planladtklart bicirnde olmakta, fakat kisinin 6grenme hizmda ve y6netiminde
devarn etmektedir.
Geleneksel sistemler ele almd1gmda dinamik bir yaprya sahip webtabanll egitim, 6grencilerin kendilerinin istedigi zamanlarda, istenilen tekrar ve
sOrede, mekandan baqtrnsrz olarak dersleri takip etmelerini saqlarnaktadrr.
Ses, video, grafik, iki boyutlu veya 09 boyutlu hazrrlanrrus animasyonlar, anmda
d6ni.it ahnacak sekilde hazrrlanrms yaprlarla zenqlnlestirilmis materyaller iceren
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bir web-tabanll egitim calrsrna ortarru ogrenciye daha kahct ve zevkli cahsrna
ortarru saqlamaktadrr (Duzakrn ve Yalcinkaya, 2008).
WTE, istenilen herhangi bir zaman diliminde, dunyarun herhangi bir
yerindeki bireylere egitim saqlayabilrnek icin ideal bir kanaldir. Bu alanda surekli
artan teknolojik geli§im ve ilerlemeler, srrursrz bir coklu ortam erlslmini ve
ogrenci merkezli egitimi bize sunmaktadir. Animasyonlar, etkilesirnler, sohbet,
konferans, ses ve video olanaklanru destekleyen internet tarayrctlan 90k 9e§itli
egitim olanaklanru sunarken, bireyin ilgisini ve motivasyonunu, dolayrsryla
ogrenme sureclerinin kalitesini en yUksek duzeye crkarabitrnektedir.
Web tabanh egitimin ogretim surecinde onernli rol oynarnastru saqlayan
bazt yararlan bulunrnaktadtr (Keser, 2002):
• Egitimin zaman ve rnekan bag1mllhgm1nortadan kalkrnasr,
• Yasarn boyu smrrsiz egitime imkan saqlarnasr,
• Bilgilerin ve dckumanlartn herkesin kullarurruna acrk olrnasi ve daha
etkili deqistirilrnesi,
• Ogrenmenin bireysellesmesi ve bireyin grup baskismdan kurtulmasi
sonucunda bireysel ogrenme sorurnluluqunu ve yaratrci ozgOrlOgOnOn
dogmas 1,
• Kisinin kendi kendine ogrenmesi sonucu kisinin kendine quveninin
artrnasr,
• Zamanm daha etkin bir sekilde kullarulrnasr,
• Egitim-ogretimde kalite ve ileri duzeyde bir standartlasrna saqlamasi,
• Egitimin tam zarnarunda ve daha kolay ulasilabilir

bir sekilde

verilebilmesi,
• Kurumlar ve bolqeler arasmda firsat esitsizliqinin en aza indirilmesi,
• Farkh kuruluslardaki

ogretim

elemanlannm

karsihkh

i~birligine

yonelrneleri sonucunda, etkin bir egitim desteqi saglanmas1,
• Basim, krrtaslye ve bUrokratik giderlerin dusurulmesi,
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Ders, seminer, konferans, kurs ve benzeri egitim materyallerinin
aktanmmda en az maliyet ile en fazla erisimin saqlanmasi,
• Sadece metin tipinde bir sunumdan ate aktarma ses, renk, etkilesirn,
animasyon gibi ozelliklerin dahil edilebilmesi,
• Kontrol edilebilme ve veri tabaru olusturulmasr,
• Egitime kattlanlar arasmda 90k yonlu bir iletislmln saqlanmasi,
• Akrlda tutma seviyesinin artmlrnasr,
• Geleneksel siruf ortammda soru soramayan veya grup icinde katrhrn
yetisine

ulasarnayan

adaylarm

elektronik

ortamda

ozquven

kazanmalan,
• Seyahat masraflan ve seyahat suresince olusan Oretim kaybrru en aza
indirgemesi veya ortadan kaldrrmasr,
• Sanal, fakat ger9eginin tipatrp aymsi struflar olusturulabilrnesi.
2.1.8. Web Destekli Egitim (WOE)
Web destekli egitim yukanda

acrklanan Web tabanll

egitim'

in,

geleneksel egitim ortamma yardrmci ortamlar olarak tarurnlanabilir. Burada srntf
icerisinde yaprlan derslerin yarn sira internet ve Web Ozerinden destek ve
peklstirme arnacryla kullarulabilir.
lcinde bulunduqurnuz yuzyilda toplumlar bazmda her alanda onern!i
degi~imleryap1lmaktad1r. Teknolojinin hrzla qellsmeslyle birlikte egitim alanmda
da onernli degi§imler yapilmaktadtr Teknolojiyi takip etme cabalan sonucunda
da egitim sistemimizde bazi deqisiklikler yapmak zorunda kalmrrustrr. Egitimin
daha etkilesirnli bir yapiya getirmek, daha qenis kitlelere ulasrnak ve bireyin
kendi hizmda ogrenmesini saqlarnak amaciyla ortaya crkan yonterne Web
Destekli Egitim denilmektedir (Aslantork, 2002).
Teknolojinin hrzla ileriye gitmesi ve bunun egitime olumlu yansrmast ile
birlikte, egitimde var olan sikrntrlara 962Um Oretmede teknolojinin

katki

saglayacag1 bir ger9ektir. Daha gerilere baktrqrrmz zaman bu teknolojilerin
basmda bilgisayar gelmekteydi. Fakat, gOnOmOzdeteknolojinin de geli~meye
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devam etmesinden
kullarulrnaktadrr.

dolayi daha ileriye qitmistir.

Bu teknolojilerden

WOE' de bilgisayar

geli§mesinde

bilgi sunmak, ozel ogretmenlik

ogrenme,

ogrenci

zarnanstz olarak web uzerinden
ogrenme

modelidir.

ogretim surecindeki

uygulamalannm

yapmak, bir becerinin

katkida bulunmak olabilir.

Web tabanh

kendi

farkh teknolojilerde

biride internettir.

teknolojisinin

her biridir. Bu uygulamalar

Boylece

mzlanyla

ve ogretmenin

egitimlerini

gen;ekle§tirmeleri

ogrenmelerine

Burada ogrenme

e§ zamanh

taruyan

es

ve ogrencilerin
uzaktan

egitim

sadece icerik olarak degil, ayru zamanda

dersin

islenisi sirasmda kullarulan ortamlarla

imkan

veya

da alakahdrr (Sisrnan, $im§ek ve Ayvaz

Reis, 2007).

2.1.9. WEB 2.0
"Web

2.0

ilerlemesiyle
cahsmaktir.

bilgisayar

endustrisinde

internetin

bir

duzlem

bir isletrne devrimi ve bu di.izlemin kurallanru basan icin anlamaya
Bu kurallar arasmda bashcasisudur:

kullanabilmesi

Ag etkilerini daha 90k insanm

icln programlar kurmak" (O'Reilly, 2004).

Web 2.0, Web 1.0'dan farkh olarak gift yonlu cahsmaktadtr,
sadece okuma yapilabilirken,
gen;;ekle§tirilebilir.

Varolan bilgi yazan tarafmdan

e-posta ile iletislrn kurulabiliyorken
gibi i9erigi degi§tirebilme

kontrol edilebilir. Kullarucrlara

Web 2.0 sonrasmda

imkaru saqlayan

bilginin olusmasmda

olarak surecte bulunrnaktadrr.

tamamen

haber gruplanyla,

kultamcuar istedikleri

acrk bir yapida olrnustur.

ve yaygmla§tmlmasmda

90k daha fazla aktif

Web teriminin yaprsi onceleri sade bilgi kaynaqt

iken, Web 2.0 ile daha etkilesimli,

ortak dusuncelerin

bulusup tartrsabildiql ve web uzerindeki topluluklann
bir yaptya burunrnustur

Web 1.0'da

Web 2.0'da hem okuma hem de yazma islerni

cift yonlu etkileslrn irnkaru saqlar, Daha onceki teknolojilerde

Kullarucilar

olarak

(Ajjan ve Hartshorne,

veya karsit gori.i§lerin

geli§mesine

imkan taruyan

2008).

2.1.10. Ogrenim Yonetim Sistemi (LMS)
Bilgisayarlarm
ogretim

egitime girdigi surece bakilacak

(computer-based

instruction-CBI),

olursa "bilgisayar tabanlt

bilgisayar

destekli

ogretim
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(computer

assisted

instruction-

assisted learning-CSL),
gibi tarurnlarla
ogrenmesiyle
yonetirn
egitim

CBI), bilgisayar

ogrenim

internet tabanh ogrenme (internet-based

karsrlasrlrnaktadrr.
ilgili ogrenme

learning-ISL)"

(Network Dictionary 2007). Ogrenim

tahmin edilebileceqi

yonetirnine,

sOrecinin ozellestirilebilmesinin

ogrenci

gibi bir yonetirn

ve ogretmen

aracrdrr ve

izlenmesine,

tumune ayru anda olanak saqlayan

Ogrenim Yonetirn Sistemi ve diger bilgisayar terimlerinin

arasmdaki

Ogrenme

geregi

Yonetirn

Sistemlerinin

yaklasrrnla kapsarnasrdrr,
cesitli

tarurnlarla

yonetirn

kaynaklarmm

ogrenme

6grencilere

tarurnlamaktadir.
ve ulasilmasr,

butun

Literatorde

karsrlasrnak

sistemini

sureci

doqas:

egitim

sistemdir.
temel fark

sistematik

Ogrenme Yonetim Sistemi kavramma

murnkundur.

iceriklerinin

Network

yonetirnini,

ulastmlmasim

Bir eek Ogrenim
zarnandan

(computer

Bu tarurnlar daha 90k kisinin kendi basma

kaynaklandtr

sistemi ise admdan
materyallerinin

destekli

saqlayan

Y6netim

ve mekandan

Dictionary,

dag1t1mm1
bir yazihrn

bir
ait

"ogrenim

ve ogrenme
paketi"

Sistemi, materyallerin

olarak

yonetilmesi

bag1ms1z olarak yonetebilme

irnkaru

sunar (Ozan, 2009).
Wikipedi'de

ise 6grenme y6netim sistemi uzaktan egitim veya geleneksel

egitime destek olarak yurutulen
odev teslimi,
durumlarda
Ogrenme
yoneten

kullarulan

haberdar

yonetim

Yonetim Sistemleri
yazrhrnlar,

sistemler,
yoneten

duyurulardan

karma egitimde dersleriyle
olma ve smav

yazihrm

olarak

ilgili kayrt lslernleri,

degerlendirmeleri

tarumlanmaktadrr.

ogrenme icin farkh alternatifler

ogretim

ve ogrenme

sureclerinin

gibi
Aynca,

Oreten ve bunlan

yonetimini

saqlayan

6gretim arnacryla bilgiye erisirn, bilgiyi paylasim ve iletisim surecini
platformlar

olarak

ogrenme aktivitelerinin

da tarurnlanabilir.

yonetirninin

saqlanmasma

paylasrna,

kolayca cift yonlO lletisirn kurma, ders lceriklerlni
kullarulmaktadirlar.
faaliyetlerini

gerc;ekle§tirmektir.

materyali

Ogrenme

kolaylastrrmak

kolayca

yonetlm

raporlayan,

diger

kullarucilarla

duzenleme

sistemlerinin

ve daha sistematik,

gibi

arnacr,

e-

planh bir sekilde

Bu sistemler aracihqryla ogrenim faaliyetleri deqerlendirildiqi

ve lzlendiqi icin, ogrenim sekli surekli olarak geli§tirilebilir.
sistemlerinde

Sistemleri,

olanak taruyan yazrhrnlardrr.

materyali

ogrenme

sunulan

Yonetim

Hazrrlana

durumlarda

sunma,

Ogrenme

ogrencilerin
izleyen yazilrm

icerlk

ve

bilesenleri

Ogrenme

yonetim

ogretmen

ile etkilesimlerini

yoneten,

bulunur.

Baska bir deyisle

Ogrenme
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Yonetirn Sistemlerinin ogrencilerin egitim hayatlarma kolayhk saqlayacak
pekcok konuda destek saqlayarak (kayit, materyal paylasrna, iletisim gibi)
yardrrnct olduqu bircok qorev Ostlenmektedir.
Egitimciler icin ogrencilere bilgiyi aktarmada ayn bir yere sahiptir. Bu nun
en onernli nedenleri ise kullammmrn ve yonetiminin kolay olmasi olarak ifade
edilebilir. Bilgiyi aktarmanm yanmda ogrencilerin geli§imini takip etme ve
deqerlendlrme imkaru sunmasi da onernli bir ozelliktir, Bu baqtamda, Ogrenme
Yonetirn Sistemleri aracrhqryla yOrOtolen dersler, gerc;ekle§tirilen smavlar ve
sOrecin deqerlendirilmesine (katrlrrnm kontrol edilebilmesi gibi) imkan taruyan
bu sistemlerin kullarulmast etkili olacaktir (Cavus, 2012).
Egitim icerikli bloglar kullanarak ogrenciler aktif bir iletisirn ortamma
qecrnekte ve ders ici ders notlarmm almrnasr, odevlerle ilgili cift yonlO iletisirn
kurulrnasr, darusrnanhk ve rehberlik hizmetlerinin saqlanrnast gibi amaclarla
kullaruldiqrnda ogrencilere zamandan ve mekandan bag1ms1z erisilebilen bir
sanal siruf ortarm sunrnaktadrr (Uzunboylu, 2011 ).
Moodie (Modular Object Oriented Dynamic Learning EnvironmentModO!er Nesne Yonetlml! Dinamik Ogrenme Ortamr)
Moodie sisteminin Turkce dil desteqi bulunmaktadrr. Sistem istenildiqi
takdirde Turkce olarak kullamlabilrnektedir.

Gerek kurulumu ve kullarumt

actsmdan, gerekse sunduqu araclar ve kullarncrya saglad191kullarurn kolayhg1
acrsmdan en uygun ogrenim yonetirn sistemlerinden biri Moodie' drr, A91k
kaynak kodlu, Ocretsiz bir e-ogrenme ortarrudrr. E-ogrenme ortarnlan, ders
ic;erigini paylasrnaya ve ogrenciler icin etkili bir ogrenme ile iletisirn ortarm
hazrrlarnaya imkan verir. Moodie internet tabanh ders ve web sitesi olusturrnak
icln kullarulabilen PHP tabanh acrk kaynak kodlu bir ogrenim ycnetirn sistemi
yazrhrrudrr (Kanbul, 2009).
Egitimde bloglarm kullantlmast sOreci olumlu yonde etkilediqi gorO§O
yaprlan

cahsrnalarla

desteklenmistir.

Ogrenenlerin

kendi

hizlannda

ogrenmelerini saqlarnak, daha kahci izli ogrenmelerin qerceklesmesine imkan
taruyan ve cift yonlO olarak iletisirne qecilrnesini saqlayan sanal ortamlar olarak
belirtilmektedir. Farkh farkh kisilerin kisisel ve akademik veya i§ hayatlyla ilgili
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bilgileri blog sayfalanndan
durumlarda

yorumlar

gerc;ekle§tirilebilir.
arttmrken,

ogrenebilir,

yaparak

Boylece

kislnin kendi gorO§One aykm olduqunu

kendi

gorO§OnO

ortaya

kendi dustmcelerfnl

diger insanlarm da dusuncelerini

ortaya

koyup
koyup

tartrsrnalar

ogrenmelerini

ogrenip ogrenmelerini

saqlayabilir

(hacettepe.edu.tr).

2.1.11. <;evrimic;i Bilgi Arama
Cok uzun yillar bilgiye ulasrnak icln once kOtophaneye basvurulur,
orada bulunamazsa
Teknolojinin
teknolojinin

qelismeslyle

once bilgisayarlar

ilerlemesiyle

Ozellikle

internetin

ulasrna

alanma

depolamak
daha

Ocretli olan basrh materyaller

onernli

ve paylasrnak

iletisim

katkrlar

saqlarrnstrr.

internet sayesinde

ilk olarak internete

Bilgiye

ulasrnak,

imkaru

gOnOmOzde bireylerle

basvurulmaktadrr,

sunmustur,

Teknolojinin

Oretiminin ve dag1t1mmm yayqrnlasmasryla
qostermektedlr.

GOnOmOzde internet

kazanrrustrr.

internet,

hayatlannda

da

teknolojiler

(ahs-veris,

arasmda
alanlannda

ulasilabiliyor
gostermektedir

insanlann

bilgi aramak

Bu sayede farkh kisilerle

olmasi,

bu denli

geli§mesiyle

insanlarm

hayatmda

hayatlarmda

islemleri

internetin

hemen

ve

her

vb)

torlO

insan hayatmm

etkin

bilgi

bir yer

kadar

olarak

gOnlOk

kullandiq:

GOnlOk hayatta veya

bilgiye

internet

onernli bir parcasi

(Tsai, Liang, Hou ve Tsai, 2012).

egitim hayatma etkin katkrsi tartrsilrnazdrr.

onernli

olduqu

ilk sirada oldugu dusunulmektedir,
hemen

ve bunlan

internet Ozerindeki bilgi giderek artrs

egitim

banka

bilgiyi

hem cok daha hrzh hem de cok

kurarak var olan bilgilerle yeni bilgiler Oretme, deqistirrne

paylasrna

egitim/i§

bilgi arama sOrecine dahil olurken

birlikte bircok alanda oldugu gibi bilgiye

kolay bir hal alrrustrr. Bu sayede

gerektiginde

arac1hg1 ile bilgiye ulasthrdr.

internet bilgiye ulasmarun yolu giderek kolaylasmrstrr.

yayqmlasmasryla
da

eger

Bunun yanmda

Ozerinden
olduqunu
internetin

Yeni crkan bilgiye anmda kolayca

ulasrlrnast yeniligi ta kip etme anlammda onernli bir yere sahiptir. Hemen hemen
her torden bilgiye internetten erisilebiliyor
kullarulmast
etkendir.

olmasi ile egitimde de etkin bir sekilde

ve hem ogrenci hem egitici tarafmdan

kullarulmasma

Bu nedenle egitim hayatmda bilgiye ulasmada

ortarrudrr. Bunlardan

dolayi egitimde internetten

en bOyOk

akla ilk gelen internet

bilgiyi arayrp ulasmak onernli

bir ogrenme aktivitesi olrnustur. Bununla birlikte ogrenciler

odev ve projelerini
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tamamlamak

icin ozellikle internette bilgi arar duruma qelrnislerdir

2008; Tsai, 2009).

interneti

burada bilgi aramanm

ucu bucaqi olmayan

ne kadar zor ve karmasik

(Tekinarslan

bir deniz gibi dusunursek,
bir surec olduqu anlasrlabilir

(Debowski,

2001 ). insanlar internette bilgiye ulasrnaya cahsirken kaybolma, ne

yaptrklanm

bilmeme,

nerede

sorunlar ile karstlasrnaktadrr
Teknolojideki
da olduqu
herkesin

olduklarrru

internet

gittiklerini

bilmeme

gibi

(Askar ve Mazman, 2013; Tsai, 2009).

hizh qelisrnelerin

bilinmektedir.

ve nereye

internette

olumlu yanlan kadar olumsuz yanlarmm
bilginin cok fazla olmasi,

Ozerinden fikrini actkca ifade edebilmesi

hemen hemen

dogru bilginin

ne

oldugu ve ulasmayi gOc;le§tirdigi gibi, bilginin 9oklugu, nitelik bakrrnmdan hangi
bilginin daha gOvenilir olduqunu anlamayt da g09le§tirmektedir

(Nazim, 2008).

Bilgi arayan kisinin internet Ozerinden yOzlerce hatta binlerce bilgiye ulasabiliyor
olmasr,

istenilen

bilgilerin

ve ararulan

dogru

bilgiye

niteligi de tartrsihr hale qelmistir.

ulasmayi

g09le§tirmekle

birlikte

GOnOmOzde bu nedenle internette

bilgiyi aramaktan

daha eek, dogru bilgiye ulastrquu anlamak ve ulasilan bilginin

niteligi

karar vermek

hakkmda

daha 6nemli olmustur.

arama performansi

qosterebllmek

niteligi

karar

hakkmda

qerceklestirilen
arasmdan

de

6grencilerin

sonucuna

gerekmektedir.

Bu

bir

bilginin

baglamda

internet Ozerinden ulastrklan bilgiler

nitelikli olaru secrne ve hakkmda

yasadrklanru

basanh

icin bilgiye ulasrnak degil, ulasilan

verebilmek

arastrrmalarla

internette

ulasrlrrustrr (Lorenzen,

karar verme

konusunda

zorluk

2002).

2.1.12. Bilim
Bilimin
g6rO§birliginin,
bilimin

ne
onu

oldugu,

neye

tarurnlamaya

de cesitll tarnrnlan

birikimi",

butunu",

"neden - sonuc

"insanoqlunun

tarurnlara rastlanrnaktadrr.

biriktirdigi,

gibi

konularda

yansrtrlamadiqt

yapilrrustrr

Ytldrnrn, 201 O; Ural ve K1h9, 2006).
bilgiler

yarad191

(Altumstk,

g6r01mektedir.
Coskun,

Bunlar arasmda,
lliskilerinin

B6ylece,

Bayraktaroqlu

ve

" .. nesnel saglamhg1 olan

ifade edildigi

kaydedllmls

saqlanabilen

sistematik

sistematik
bilgi"

bilgiler

biciminde

Bilimin tarnrru, hem ortaya konulan Orono hem de bu

OrOnOn islenrnesi yani sOreci gosterir (Karasar, 2005).
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Bu durumda, bilimin degi§mez bir tarurru Ozerinde anlasma saqlanrnaya
calrsrnak yerine, onu "gec_;:erligi kabul edilrnis sistemli bilgiler butunu" olarak
tarumlamakla

yetinilebilir

(Boylece, aynntrh tarumlarna

calrsrnalan, bilim

felsefesi ve bilgi sosyolojisi ile ugra§anlarm konusu olmaya devam edecektir).
Krsaca, bilim bir OrOndOr. Bu Orono elde etmek icin izlenen yol ise bilimsel
yonterndir (Balc1, 2015).
2.1.13. Bilimsel Arastrrma
Bilimsel arastrrma, sistematik veri toplama ve analiz etme sOrecidir. Bazi
bilimsel arastrrmalar, kuram (teori) Oretmeyi ya da var olan kuramlan smarnayi
amaclarnaktadrr.

Kuram, bir olguyu aciklarnaya, kestirmeye ve/veya kontrol

etmeye yarayan iliskili ilkeler butunudur. Bilimsel arastrrrna bilim ile ugra§an
kimselerin belli bir sorunu cozrnek arnacryla bilimsel yonternleri kullanarak
cozurn uretme surecidir. Bu surec problemin ne olduqunu acikalarnayla
baslayip

problemin ne ile nasrl ve hangi yonternlerle cozurnleneceqinin

tamammm

uyqulanrnasrm

kapsar.

Cozurne

ulasabllrnek

icln kullarulan

yontemler veri toplama araclanrun belirlenmesi, uyqulanrnasr, deqerlendirilmesi
ve yorumlanmasma

kadar uzanandan sureci kapsar. Belirlenen yonternle

qerceklestirilen caltsrnarun sonuclanrun diger arastrrrnacrlarla paylasrlmasr,
ele§tiri alabilmesi ve bunlardan yararlarnlrnast lcln yayrnlanrnast gerekmektedir.
Gerceklestirilen

bilimsel

arastrrrnarun

sonuclanrun

yayma

donusmesi

noktasmda "yaym etigi" devreye girer. Bilimsel yaym bilimsel arastrrrna
surecinin net ve kullarulabilir sonucu olduquna gore bilimsel arastrrrnadan
soyutlanmasi pek doqru bir yaklasrm degildir ve etik kurallar soz konusu
olduqunda bir butun olarak ele almrnast gerekir. Bilimsel olarak qerceksetirilen
cahsmalann

qecen

sure

yaymlanma

sOrecinde bu

icerisinde

etik dis:

cahsmarnn

davraruslar

gec_;:erliligi

serqilenrnisse

olrnayacajn

gibi

ciddi

yaptrnmlann olrnasi da muhtemeldir. Bu nedenle arastrrma yaym asamasrna
gelmeden once bu davraruslann sergilenmemesine

dikkat edilmeli, yaym

asarnasmda ise bu davraruslann gosterilip qosterilmediqine dikkat edilmesi
gerekmektedir (Buyukozturk, Cakmak, Akqun, Karadeniz ve Demirel, 2014).
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Bilimsel

bilime katki saqlarnaktrr.

Bilimsel

bilgi icin arastrrma yapmak merak ile baslar. Merak varsa cozulmesi

gereken

bir problem
yaparken

arastirma

veya yarut

yapmanm

aranan

amaci

bir soru

var demektir.

Bilimsel

arastrrrna

uyulrnasi gereken kurallar ve disiplinler vardtr ve bunlara dikkatli bir

sekilde uyulmast gerekmektedir.

2.1.14. Etik
insanlarm birbirleriyle clan illskilerindeki deqerler, ahlak, lyi-kotu, guzelcirkin,

doqru-yanhs

olanm

niteliqini

ve

koklerini

felsefe

dah

olarak

adlandmlmaktadrr. Yunanca "ethos" (tore, gelenek, ahskanhk) sozcugunden
turetilrnistir. Belirli ahlak deqerlerinden ya da ilkelerinden olusan sistemler veya
kuramlar icin de bu tarurn kutlarulmaktadrr. "Etik ve ahlak kavramlan arasmda
90k yakm iliski vardrr. Aralarmdaki en temel farkhhk, etik teriminin, genel olarak
ahlakt konu alan disiplini belirtmesidir. Bu anlamda etik, ahlak felsefesi ile es
anlamh kabul edilir. Bilimsel dusunce, bilimin genel kurallarma uymanm yarn
sira problemlerin cozurnune yonelirken mutlak doqru sonucu elde etme ve
uygulamaya koymada "etik" olmak zorundadrr. Bu cercevede, bilim alanmda
bilim

etigi veya

bilim ahlaki

kurallan

soz konusudur."

Etik temellere

dayanmayan bir bilimsel cahsrna bilimin kurallarma tam olarak uysa bile elde
edilen sonuc qecersiz olacakttr. Gorevlerini ve zorunluluklanru belirleyen
kurallar zinciri olarak tarumlanabilir. Etik, yasalardan farkh olarak, 9ogunlukla
yazrh ve kesin kosullar icerrnez. Zamana, degi§en kosullara, toplumsal
gereksinim ve bilimsel qelisrnelere bagh olarak degi§imler qosterebilir. Ancak,
temelindeki

"iyilik etme",

"kotuluk

etmeme",

"adil davranma"

gibi ana

belirleyiciler degi§mez (Uzbay, 2006. s.3).

2.1.15. intihal/A§1rma
intihal "baskalanrun yaztlarmdan bolumler, dizeler alip kendisininmis gibi
gosterme veya baskalanrun konulanrn benimseyip degi§ik bicimde anlatma"
olarak tarurnlanrnaktadrr (TDK, 2007). intihal yani asrrrna, var clan verilerin
isteyerek veya istemeyerek akademik bir ihtiyac doqrultusunda kendi cahsrnast
olarak sunulrnasrdrr (Pavela, 1997). Baska bir tarurna gore intihal, yararlanrlan
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kaynag1 kurallara

uygun

blcirnde

qosterilmeden

kullanmak

olarak

tarumlanrnaktadrr (Plagiarism Advisory Service, 2010). Bir baska tarurnda da
intihal, alarunda uzman kisilere herhangi bir crkar kar§1hgmda odev/proje
yaptrrrnak, (Smyth ve Davis, 2003) ya da internet ortammda yayqmlasan odev
sitelerinden

belirli bir ucret oderne kosuluyla

hazir odev alrnaktrr. Bu

aciklamalara gore intihal, akademik bir ihtiyac doqrultusunda web ortamrndan
veya basth materyallerden elde edilen bilgileri oldugu gibi kopyala-yaptstir
yaparak kendisinlnrnls gibi gosterme davrarusi olarak aciklanabillr.
Bu bilgilere
gosterilerek
kaynak

ek olarak

Plagiarism.erg

veya gosterilmeyerek

gostermeden

yaprlan

adresinde

yaprlabileceqi
intihal

intihalin

belirtilmektedir.

yaptlabilecek

kaynak
Burada,

durumlardan

da

bahsedilmistir (Plagiarism, 2007). Bunlar §LI sekilde siralanabilir;
• Hayalet Yazar: Farkh kaynaktan olduqu gibi almtt yapmak.
• Mevcut Yazi: Farkh kaynaklardan yararlanarak

kendininrnis gibi

gostermek.
• Zayif/Yetersiz Gizleme: Ana kaynak Ozerindeki kelimeleri degi§tirmek
veya gizlemek.
• Kendinden Asrrrna: Daha once kendi yapt1g1 cahsrnalardan olduqu gibi
kopyalamak.
• Fotokopi: Kaynak olarak kullamlan calrsrna icerislnden degi§iklik
yapmadan oldugu gibi almak,
Vine ayru kaynaga gore kaynak qosterilerek yapilan intihal bicirnleri
sunlardrr:
• Unutulan Dipnot: Kaynag1 tam bir §ekilde gostermeden yazmak.
• Yanhs Bilgilendirme: Tam kaynag1 ve ulasrrn adresini vermeyerek
orjinal kaynaqa ulasmayi engelleme.
• Fazla MOkemmel Almti: Direkt almti yaprldiqmda kurallara uyulmadan
kaynak qosterilmesi.
• Becerikli Atrf Yapma: Kaynak gostermeyi tam yapma, fakat cahsma
icerisinde kendisinin katt1g1 birsey olrnarnasr.
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• MOkemmel Su9: Kaynak alman calrsmadan belirli yerlerine atifta
bulunmak

ve

bazi

onernli

noktalan

sanki

kendisininmis

gibi

qostermek.
Bu etik dl§I davraruslann temel almd1g1 ve TOBiTAK Arastrrrna ve Yaym
Etigi Kurulu tarafmdan hazrrlanan yonetmelikte ise §LI davraruslar
bulunrnaktadrr:
• Uydurma: Kendi arastrrmasi icerisinde bulunmayan verileri var gibi
qosterrnek ve raporlastirarak yayrrnlarnak.
• Carprtma: Gercek sonuclar Ozerinde deqisiklikler yaprlarak kendi
istedlqi sonuclarm cikrnasrru saqlamak.
• Asirrna (plagiarism): Baskalanrun fikirlerini, dusuncelerinl, cahsma
icerislnde kulland1g1 verileri doqru bir sekilde atifta bulunmadan kendislninmis
gibi gostermek.
• Duplikasyon: Aym cahsrnayt farkh bircok yerde yayrmlamaya tesebbus
etmek veya yayimlarnak.
• Dilimleme (Salamlama): Bir arastrrrnarun sonuclanru, arastrrrnanm
botOnlOgOnO bozacak sekilde ve uygun olmayan bicimde ayirarak cok sayida
yaym yapmak.
• Destek belirtmeme: Yaprlan arastrrma herhangi bir kurum veya kurulus
tarafmdan destekleniyorsa bu desteqi belirtmemek.
• Haksrz Yazarlik:

Arastrrrna kurallanna

uygun olmayarak

yazar

strasinda degi§iklik yapmak, cahsrnaya katkrsi olan kisileri cikarmak veya
katkrsi olmayna kisileri eklemek.
• Diger: Arastrrma ve yaym etigi ne uygun olmayan diger davraruslarda
bulunmak.
Asirmacrlrk

lcln "haksiz

kullanma,

kendi

adma qecirme,

intihal,

yagmac1l1kve korsanhk" gibi tammlarnalar yaprlrnaktadrr. Temelde astrrnacrhk
baskasrna ait olan bir arastrrmarun, dusuncesinln-flkrinln,

verilerinin, veri

toplama araclanrun veya sonuclanrun kendininmis gibi kaynak gostermeden
sunulrnasi veya kaynak gosterildigi halde birebir ayru sekliyle kopyala-yaprstrr
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yonterniyle kullanmak anlamma gelmektedir. Asrrrna (plagiarism) icin daha
qenis bir tarurnlama da soyle yaprlabilir: "Bir baskasina ait olan bir fikrin,
bulusun, arastrrrna sonuclanrun veya arastirma OrOnlerininbir bolurnunun ya da
turnunun,

hatta

kitaplarm

turnunun

ya

da

bir

bolumunun

kaynak

qosterilmekslzln istemli olarak kopya ya da tercOme edilip yazann kendi Oretimi
imis gibi gosterilmesine asirma" denir. Asirma calrna, hakki olmadan hak talep
etme anlamma gelir. Asrrrnacrlrk acismdan bilimsel yaym ile poptrler-eqitirnsel
yaym arasmda bir aynm yapma geregini tartrsanlar ve popOler yaymlarda
yazarm daha serbest ve ozgOr brrakrlmas: qerektiqlni one sOrenler vardir.
Ancak, bu gorO§ doqru degildir. Burada bilimsel bulus ve 6zg0n arastrrma
verilerinin topluma kazandmlrnasi soz konusudur. Bu nedenle de tam tersine,
bilimsel urun Oretenlere sayq: geregi, eek daha dikkatli olmak zorunluluqu vardrr
(Plagiarism, 2007).

2.1.16. Kayg1
Kisinln hayatmm belirli asarnalannda

basma gelen deneyimler ve

duygular olarak tarurnlanabilir. Genel olarak ileriki zamanlarda basrna kotu
birsey qeleceqini hissetme ve klsinln kendisini gOvensiz hissetmesine neden
olan durumlara qosterilen tepkidir. Gelecek ile ilgili koto dusunceler, karar
verememe, korku, kotu dusunme ve umutsuzluqa kaptlrna dururnlanru ifade
etmektedir.

Bu nedenler,

kisinln

hayatmda

basansiz

olmasma

neden

olabilmektedir. Kayg1, kislnln normal yasarntru oldukca etkileyen ve normalden
daha tedirgin olrnastru etkilemektedir (Hill ve Sarason, 1966).
GOnOmOz insanmda kayg1, bireyin kendi varhqma veya ozdesim yapt1g1
§eylere yonelik cesitf y1k1c1, bozucu durumlara karsi bir tepkisidir. Kaygmm
yaprcr, olumlu ozelliginin yam sira, patolojik boyutlara varrnasryla ortaya crkan
yrkrct ve bozucu yanlan da vardrr (Canbaz, Stinter, Aker ve Pesken, 2007).
Sonuc olarak kayg1 fizyolojik belirtilerin esllk ettigi hos olmayan duygusal
durumlar ile sonuc;lanabilmektedir (Feist, 1990). Korku ile ilgli bir duygu olan
kayqr, qercek nedenlerin yarn srra hos olmayan dussel kurgulardan da
kaynaklanabilmektedir (Inane, Bilgin ve At1c1, 2007). Ancak kayg1 ve korku, ayru
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duygular degildir. Korku dogal bir duygudur. Kaygr kaynaqrrun ne olduqu
bilinmeyen, karmasrk bir duygudur (Basaran, 2015).
Burkovik (2010) ise kayg1y1, herkes tarafrndan zaman zaman yasanan,
insanr derin soluk alma ihtiyacrna gotOren farkll bir duygu, duygular kOmesi
olarak tarumlarrustrr. Kayg1 klsinin bir uyaranla karsi karsiya kaldrqrnda
ya§ad1g1, bedensel, duygusal ve zihinsel degi§imlerle kendini qosteren bir
uyanlmrslrk durumudur (Tasdernir, 2009).
GOnlOk hayatta kayg1 ya da anksiyete terimi 9ogu zaman korku, endise
ve huzursuzluk gibi kavramlarla ifade edilen bir durumu tarumlarnaktadrr. Kaygr
korkuya benzer bir durum olmakla birlikte sorunun ya da kaynaqm belirsizliqi,
siddeti ve sOresi bakrmrndan korkudan farkhlasrr. Kaynag1 belirsiz korkuya
kayg1 denir (Hennenhofer ve Heil, 2004).
Kayg1 duygusal ve entelektoel dengeyi alt Ost eden yerine ge9ici ve
vazqecirici tavrrlan ya da abartrh durumlan getiren heyecan durumudur. Endise
ve kayg1 yogunluk dOzeyinde farkhhk gosterir ve kayqr daha yogun bir duyguyu
ifade eder. Nedene dayanan kayqt belli bir tehlikenin belirsiz ya da kesin
blcimde saptanrrus olmasrdrr. Kayg1 bireyin tehlikeyi kontrol etme ve onunla
mOcadele etme yeteneqini kaybetme arasrndaki kararsizhk ve tehditin bir arada
bulunduqu durumun tanrmlanmasrndan kaynaklarur (Le Gall, 2006). Kayg1,
kisinin bir uyaranla karsi karsrya kaldrgrnda ya§ad191,bedensel, duygusal ve
zihinsel degi§imlerle kendini qosteren asrn uyanlrrushk durumudur.
Arastrrma

kayqrs: ise;

arastrrma yaprlmasi

mecbur

gerektiginde

kalmadrkca

arastrrma

s1k1ld1grn1 hissetme,

yapmama,

arasttrma

yapma

dusuncesinin bireyi rahatsiz etmesi, arastrrma yaparken bireyin kendisini
genellikle huzursuz hissetmesi, arastrrrna yapma konusunda bireyin kendisine
gOvenmemesi gibi davraruslar ile ortaya cikrnaktadir (Cokluk-Bokeoqlu ve
Yrlmaz, 2005). Buyukozturk (1997) tarafrndan yaprlan arastrrmada, Oniversite
ogrencilerinin

arastrrma

Oretimine yonelik

tutumlarrnm

olumsuz

oldugu

bulunmustur. Tekin (2007) yilmda yaprms olduqu cahsrnasrnda lisansOstO
egitim qoren ogrencilerin arastrrma kayqrsrrun yOksek olduqunu, ogrencilerin
kayg1 dOzeyleri arttikca arastrrma yeterlik dOzeylerinin dO§togOnObelirlernistir.
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2.1.17.Tutum
Tutumlar,
yarutlardan

doqrudan

alqrlanabilirler.

deqerlendirilebilir

tepkilerdir.

gozlemlenemezler,
Bu

ancak

qozlernlenebilir

Deqerlendirilebillr

gozlemlenebilir

yarutlann

tepkiler,

belirli

alqrlan,
uyaranlar

tarafmdan ortaya crkar veya tutum nesnesi ile srkt bir iliski icerisinde meydana
gelir. Bir tutum nesnesine yonelik belli bir tarzda tepki gostermek icin yerlesen
bir egilim varsa, kisi bu nesneye yonelik tutum olusturmustur. Bireyde nesneye
yonelik ortaya cikan tavrr, olumlu veya olumsuz olabilir (llie, 2006).
Karstlasilan durumu sevmek ya da sevmemek, onaylamak ya da
onaylamamak bireyin takmd1g1 tutumu qostermeye yardim eder. Ancak, tutumu
tam olarak anlatmakta eksik kaltr. Oysa, bir durumu kabul ya da reddetmek, bir
duruma egitim gostermek ya da gostermemek, bir durumdan yana olmak ya da
kacrnak deyimleri bireyin tutumunu daha derinliqine anlatrnaktadtr. Tutumun
kokeni, bireyin duruma karsi besledlqi tavndrr. Bireyin tavn, durumun bireyce
kabul ya da reddedilmesine etkide bulunrnaktadrr (Bilgin 1996).
Tutum, iki tiptir. Birinci tip; fiziksel nesnelere, gruplara, politikaya,
derneklere ve diger hedeflere yonelik genel tutumdur. ikinci tip ise, bu nesneler
veya hedefler ile ilgili sergilenen ozel davrarnslara yonelik tutumdur. Tutum;
dusunrne, hissetme ve davranma eylemlerini icerir (Ajzen ve Fishbein, 2005).

2. 2. iLGiLi ARA~TIRMALAR
Uzaktan egitim, Senaryo Temelli/Destekli egitim ve bilimsel arastrrma ve
etik ile ilgili yaprlan arastrrrnalar asaqrda kisaca ozetlenrnistir,
2. 2. 1. Sana! Sm1f ve Ogrenme Yonetim Sistemleri ile ilgili
Arastrrrnalar
Machado ve Tao (2007) "Blackboard ve Moodie ogrenme yonetim
sistemlerini kullarnct deneyimleri acismdan karsrlastmlmasr" konulu bir cahsrna
qerceklestirmislerdir.

Arastirmada

iki

farkh

ogrenim

yonetirn

sistemi

programmm ogrenmeyi nastl etkilediqi belirlenmeye calrsrlrrustrr. Arastrrmarun
sonunda Moodie ogrenim yonetirn sistemi programmm Blackboard programma
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gore daha kullarush, kolay ve etkili bir ogrenme ortarru saglad1g1 sonucuna
vanlrrustrr.
Wang ve Hsua (2008) yrhnda yaptiklan cahsrnalannda Blog kullarurmrun
ogrenciler arasmda pozitif dayarnsrna saglad1gm1 bu sebepten dolayi sosyal
becerilerini qelistlrerek isbirlikli bir ogrenme ortarru olduqunu savunmaktadrr.
Diger

bir

arastrrrnaya

gore

Bloglar

etkileslrnli

bir

ogrenme

ortarrn

saqladiklarmdan dolayi siruf ici etkilesirni de artt1rd1Q1 saptanrrustrr (OomeyEarly

ve

Burke,

2007).

Bircok

arastrrma

sonuclart

incelenirse

Blog

uygulamalarmm olumlu kar§1land191 gorOlmO§tOr.Blog uygulamalannm iletisirni
artirma, isblrlikli ogrenme ortarru saqlarna (Nelson ve Feinstein, 2007), kaynak
paylasrrm saglama (Petersen, Divitini ve Chabert, 2008), dersin bir bolurnu
niteliqlni tasrrna, fikirleri kolay ifade edebilmeyle ilgili etkinlikler sunma (Wang
ve Hsua, 2005) gibi faydalan one cikrrustrr.
Deprelioqlu ve Kase' nin (2009) yilmda "Web 2.0 Teknolojilerinin Egitim
Ozerindeki Etkileri ve Ornek Bir Ogrenme Yasantrst" baslrkh cahsrnalannda
Web

2.0 teknolojileri

ile qerceklestirilecek

egitim cahsrnalan,

derslerin

amaclanrun yarn sira, bilisirn c;ag1 gereklerine uygun, bilgiyi etkili kullanabilen
ve isteyen, nitelikli bireylerin yetistirilmesine de imkan tanryacaqi sonucuna
ulasrmslardrr.
Sanal struf ortamlarmm en onernli avantaji, "ogrenci-ogrenci" ya da
"egitici-ogrenci" arasmdaki etkilesirni qerceklestlrebilmesidir. Geleneksel srruf
egitimlerinin yi.iz yOze iletisirn ve tartisma ortarrum uzaktan egitim ortamlanna
aktarabilmeleridir (lsrk, Karacr, Ozkaraca ve Biroqul, 2010).
Altiparmak, Kurt ve Kapidere (2011 )'nin yaprrus olduklan cahsrnada acik
kaynak kodlu ogrenme yonetim

sistemlerinin

neler olduqu, avantaj ve

dezavantajlarmdan bahsetrnislerdir. En onernli avantajmm daha fazla kitlelere
ulasrna oldugu belirtilirken en bOyOk dezavantajmm ilk yatmm maliyetinin
yi.iksek olduqunu bellrtmislerdir.
Teknolojinin her gec;en gun bir adrm daha ileriye gitmesi uzaktan
egitimde kullarulan araclan da etkilernistir, Sana! smif uygulamalarmm uzaktan
egitime entegre edilmesiyle birlikte daha etkili egitimlerin gerc;ekle§tigi yaprlan
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calrsrnalarla

belirtilmistir,

bulunrnaktadrr,

GOnOmOzde kullarulan

bircok

sanal

srruf ortarm

Crnar ve digerleri 2011 yilrnda yaptiklan cahsrnalarmda

kullarulan sanal struf ortarnlanru deqerlendlrmtslerdir.

en fazla

Bu karsrlastrrrnada

gaze

carpan en onemli ortam Big Blue Button dur. Hem acik kaynak kodlu olmasi
hem

de

bircok

ortamlanndan

ozelligi

barmdrrrnasmdan

yapt191 cahsrnasmda
ki§i sayistru

etkili

2011

yrhnda

bilgisayar

sanal

rnuhendisliqi

actk kaynak kodlu sanal strut ortamlarmm

arttrrrmstrr.

fiyatm

yazihmlar

en

struf

birisi olduqu soylenebilir.

Menemencioqlu'nun

arttikca

dolayi

Ticari olan sanal srruf ortamlarmda

da artt191

sayesinde

dusunulurse,

Ocretsiz (acik

alanmda

hizmet verilen
kanhmci

kaynak

sayrsi

kodlu)

bu sekilde saymm istenildiqi kadar arttmlabilmesi

olan

onernli

bir avantaj olarak ifade edilebilir.
Harmanlanrrus
ogrenme

yonetirn

ogrenme

sistemlerinin

kopru olduqu ve ogrencilerin
belirtilmektedir
Sanal

vonteminin

avantajlanndan

birisi de

siruf ve siruf dl§I ortam arasmda

onernli bir

oz-duzenlerne

onernli

becerilerinin

qelisrnesinl

(Chou A. Y. ve Chou D. C., 2011).
srruf

uygulamalarmt

kullanacak

gorO§lerini almak icln yapilan calrsmada

olan

ogretim

yanmda "teknik becerilerinin
iletislm unsurlarmm

qerekliliqinin

eksikliqinln

kararsiz olduklan belirlenmistlr
Uzaktan

giderek

egitimde

cahsrnalannda
qoruslerln:
bilgisayan

kitap

qerceklestiriten
tasrma

son

asarnarun

derslere

kolayliqmdan

kullandtklanru

KO<,;:Ok

uzaktan

eglence,
katilmak

dolayt

daha

mobil

teknolojiler

egitim ortamlannda
ve

(2012)

tablet

kullarurnma

calrsma sonucunda,
tletlslrn

ve

sanal

icin kullandrklanru
cok

iste veya

olduqu

kullarulrna s1khg1

Karaman

egitimde

Gerceklestirilen

okuma,

Bunun

(Kaya, 2011 ).

Aydemir,

alrruslardrr.

ulastlrrusnr.

ogretim sOrecini olumsuz etkilediql" konusunda

gelinen

ogrencilerin

sanal smrflara

derse katihrm sm1rlad191 ve yOz yOze

Ozellikle tablet bilgisayarlarm

artrnaktadtr.

elemanlannm

ogretim elemanlarmm

yonelik gorO§lerinin genel olarak olumlu oldugu sonucuna

soylenebillr,

saglad191

yaptrklan
yonelik

ogrenciler
siruf

ortamlarmda

belirtrnislerdir.
ev dismda

ve bunun pekcok kolayhk saglad1gm1 belirtmislerdir,

ve Keser' in 2014 yrhnda yapnklan "Ogretmen ve Ogrencilerin

tablet

Aynca,

olduklarmda
<;etinkaya

Tablet Bilgisayar
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Kullarnrnmda

Yasadrklan

Sorunlar

ve

<;ozOm onerileri"

cahsmalannda

ogretmen ve ogrencilerin tablet bilgisayar egitiminde karsilastrklan sorunlara
deginmi§lerdir. Caltsrnarun grubunu 3 farkh torden olan Anadolu Lisesi, Fen
Lisesi ve Meslek Lisesi kurumlannda gerc;:ekle§tirilmi§tir.Bu cahsmamn onerni,
aktif olarak tablet bilgisayar egitiminin veriliyor olmasmdan dolayt var olabilecek
sorunlar Ozerinde degil, var olan sorunlar Ozerinde durulrnus olmastdtr. Yaprlan
bu cahsmada karsilastlan en cnernli sorun tablet bilgisayarm amact drsrnda
kullantltyor olmast hem ogrenciler hemde ogretmenler tarafmdan ozellikle
belirtilrnistir. Ozellikle ogrencilerin oyun oynamak basta olmakla beraber
internette mOzik dinlemek ve film/video izlemek arnacryla sik sik kullan1ld1g1
ogretmenler tarafmdan belirtilrnistir. Bazi farklt sorunlarda hem ogrenciler
hemde ogretmenler tarafmdan belirtilmistir. Bunlara bakacak olursak; srruf lei
etkllesimin azalmast, simf ic;:erisindekicalisma ortammt olumsuz etkilemesi ve
tablet bilgisayar kullantmmdan dolayi defter kitap gibi basrh materyallere olan
ilginin azalmasina

lliskin kayqrlardrr. Bunun yanmda donantma,

tablet

bilgisayar kullantmma ve tablet bilgisayar ile neler yaprlabileceqinin farkina
vanlabilmesi icin alan uzmaru kisilerin qorevlendirilmesi gerektigi fikri on plana
crkrnaktadir.
Cardak (2012) yapt191 cahsrnasmda karma egitimde kullanrlan cevrimici
sanal smtflarm ogrenci-ogrenci etkilesirnini olumlu yonde etkilediqi ve artrs
olduqunu ve bu etkilesirnin ogrenmelerine katkt sagladtgt sonucuna ulasmrstrr.
YOksek lisans ogrencileriyle

yaptlan bir baska cahsrnada uzaktan

egitimde tablet bilgisayar kullarurruna yonelik ogrenci qorusleri ahnrrustrr.
Ogrenciler tablet bilgisayan e-kitap okuma, sanal srruf derslerine girme ve
iletisim kurma arnacryla kullandiklanrn belirtmislerdir. sonuc olarak ogrencilerin
tablet bilgisayarlar sayesinde tam anlarruyla uzaktan egitim qerceklestirdiklerini,
zamandan ve mekandan tam anlarruyla bag1ms1z olduklanrn belirtrnislerdir.
saqlanan bu esnekliqin uzaktan egitimin kullarum potansiyelini artrrabileceqi
belirtilrnistir (Aydemir, KOc;:Ok ve Karaman, 2012).
inal,

Altrrusrk,

Solak

ve Yrldiz

(2012)

yaptiklan

cahsmalarmda

Oniversitede okuyan ogrencilere sanal siruflarla desteklenmis uzaktan egitim
yonterniyle secmeli dersler verilrnistir. Sonuc;: olarak %92 basan elde edilrnis ve
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ogrencilerin bu yontemle derslerinin
yanmda

ogretim elemanlarmm

gen;ekle§mesinden

bu yeni yakla§imdaki

memnundurlar.

Bunun

teknolojileri

kullanmada

ise sosyal

ag destekli

zorluklar ya§ad1klan qorutrnustur.
Ozrnen
uzaktan

(2012)'in

egitim

ogrencilerinden
A91k

yaprms

grubunda

olduqu

olan

9ah§mada

ogrencilerin,

daha basartlt olduqu sonucuna

kaynakh

geli§tirilmesinin

ogrenim

lncelendiqi

sistemlerinin

yonetim

cahsmada

Oniversitelerde

uzaktan

sistemlerinden

acik

kodlu

olmasmdan

kaynak

kullanrlabileceqine

gosterilmektedir

dolayt

grubu

ulasurrustir.

dO§OnOlmektedir. Ozellikle ticari olan sistemlerde
kaynak

egitim

olan

Drupal'

kodlu

ogrenim

yonetirn

ornek

teskil

edeceqi

Ocretli olan eklentilerin

Ocretsiz olmast

rn

bOyOk bir avantaj

acik
olarak

(Teyfur, 2012).

Erturan,

<:;evik,

GOrel

ve

<:;ag1ltay

(2012)

yapt1klan

karsilastrrma

9ah§masmda ticari olan sanal struf "Adobe Connect" ve acrk kaynakh (ucretsiz)
"OpenMeetings"i

karsilasturmslardtr.

S0nu9

yaz1hmmm

ozelligi

iyi otduqu

bircok

bakrmmdan

Ocretsiz olmasmdan

dolayt alternatif

Aynca

kodlu

acik

vurgulanarak

kaynak
eksik

olarak

"Adobe

ancak

"OpenMeetings"in

olarak kullanilabilecegi

olmasmdan

kalan yonlerinin

dolayi

qellsirne

kisa zaman

Connect"

ifade edllrnistir.

daha

lcerisinde

acrk oldugu

qiderllebileceqi

betirtilmlstir.
Bicen
sitelerinin
grubuna
egitim

2012 y1hnda yapt191 cahsmastnda

kullamrm"
Facebook

ile ilgili iki grubun
ile desteklenmis

uygulanm1§t1r.

kullerutrrustrr.

farkhhk

WIZIQ
vardir.

kauldrktanm

paylasim

basan ve gOrO§leri almrrustrr.

karma egitim kontrol grubuna

egitimde

sanal

arasmda

srruf

ortarru

anlamh bir fark bulunrnarrustrr.

sanal siruf ortammm
Kurs

oncesinde

kullarurn yaprsma

kararsizken,

Deney

ise karma

olarak

WIZIQ

kurs

Aynca her iki

yonelik

sonrasmda

anlamll

bir

kesinlikle

helirtrnislerdir.

Akkag1t ve Tekin (2012) yaptrklart
ogrenmenin

sosyal

Her iki grubun on-test son-test basan puanlan artrs qosterirken

iki grubun son-testleri
grubunda

Karma

"Egitimde

ortaoqretim

ogrencilerinin

causrnalarmda

temel elektronik

"simulasyon

tabanh

ve clcme dersindeki
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basanlanna etkisi"ni belirlemeye cahsrmslardir. Cahsrna sonucunda qelistirilen
simulasyon egitim aracmm ogrenci akademik basarrsma olumlu etki ettiqlne
ulasrlrrustrr.
Bakla 2012 yihnda 2 deney ve 1 kontrol .gruplu olarak yaprrus olduqu
calrsmasmda deney grubu olarak Moodie ve Aksan Duzeltrne Yazrltrru, kontrol
grubu olarak da geleneksel yonterni kullanrmstrr. Genel olarak on-test son-test
puanlanna bak1ld1gmda her grubun da basanlanru artrrdrq: qorulmektedlr.
Bunun yanmda son-test sonuclan arasmda anlamh bir farkhlrk olmamasma
ragmen,

son-test

puanlarina

bak1ld1g1 zaman

Moodie

grubunun

diger

gruplardan yuksek puana sahip olduqu ortaya crkrrustrr,
Hafif zihinsel

engelli cocuklara

yonelik

iki gruplu qerceklestlrilen

cahsrnada deney grubuna ogrenim yonetirn sistemiyle uzaktan egitim, kontrol
grubuna ise geleneksel egitim verilrnistir. Matematik ve fen bilgisi akademik
basan duzeylerine bak1ld1g1 zaman ogrenim yonetirn sistemiyle uzaktan egitim
verilen deney grubu lehine anlarnh bir farkhhk cikrnrstrr (Tezcan, 2012).
Erquzen (2012) yapt1g1 cahsmasrnda

var olan ogrenim yonetlrn

sistemlerinden farkh olarak bir ogrenim yonetirn sistemi tasarlarmstrr. Farkll
olarak, daha etkili lletisirn saqlayan, daha ogrenci merkezli, 90k yonlu ve diger
6grenim y6netim sistemlerine 6rnek olabilecek bir sistem geli~tirilmi§tir.
Moodie ile ilgili yaprlrrus bir baska cahsrnada ise 6gretmen adaylarmm
sisteme y6nelik gorO§lerinin belirlenmesidir. Caltsma sonucunda katrhmcrlann
c;ogu Moodle'i yararh, kullarurru kolay ve karma egitimi destekleyici olduqununu
ifade etmislerdir, Aynca,

kaynaklar ve form etkinliklerinin

oldukca fazla

kullaruldrqrru belirtmislerdir. Bunun yanmda en buyuk stkmtryi kayrt alma
asarnasmda yasadrklartru belirtrnislerdir (ErgOI, 2013).
A91k kaynak kodlu ders y6netim sistemi olarak blrcok secenek mevcuttur
(OLAT, TinyLMS, Moodie, eFront, electa, Dokeos gibi). Arslan (2013) yaptlg1
cahsrnasmda acik kaynak kodlu ders y6netim sistemlerini

incelernis ve

digerlerine gore Moodie sisteminin bircok avanta]t oldugu sonucuna ulasrrustrr.
En fazla veri tabanma baqlanabilme, bircok isletirn sistemin cahsabilme, eklenti
paketleri ve qelistirici kitlesi bakrrmndan en geni§ olmasi, yerll/yabanci bircok
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destek formunun olrnasr, en 90k tema ve sayfa dOzenmele seceneqi olduqu ve
kurulum acrsmdan en kolay olmasi gibi sonuclara ulasrrustrr.
Kullarulmakta olan ogrenim yonetim sistemlerinin bazt dezavantajlannm
olduqu bilinmektedir. TOrkiye'de en 90k kullarulan Moodie sistemi de dahil
olmak Ozere hemen hemen bOton ogrenim yonetim sistemlerinin aciklan
bulunrnaktadir. En onernli sorun gOvenliktir. GOvenlik a91gm1 gidermek icin
qelistirilen yazrhm sayesinde smavlar dahil bOtOn bilgilerin gizli kald1g1 bir
ogrenim yonetim sistemi qelistirilmistir (Deqirrnenci, 2013).
Moodie ile ilgili yaprlrrus bircok arastrrrna bulunrnaktadrr. Bunlarm
9ogunlugu basanya etkisi, geli§tirilebilmesi icin neler yaprlabilir, avantaj ve
dezavantajlan nelerdir gibi konular olusturmaktadir. Bunlann disinda Shakr
(2013) yrlmda yapt1g1 cahsmasmda Moodie ortammda intihal (asirma) tespiti
icin sistem geli§tirmi§tir.
YOksel, Avc1, Alpan ve Dogan (2013) yaptrklan cahsrnalannda ilkogretim
ogrencilerinin sanal siruflann
dag1ld1g1

ve

teknik

kullanarnadrklanru

sorunlar

kullarurrunda sorunlar yasadiklan,
yasanrnasmdan

belirtrnlslerdir.

dolayi

Bunun yanmda

etkili

bir

ilgilerinin
sekilde

smav basanlarma

etki

etmemis olmasma raqrnen, srruf icerisinde sorulan sorulara kolayhkla cevap
vermis

olmalan

sanal

srruf

ortarruyla

desteklenen

karma

egitimin

kullarulabileceqlni belirtmislerdir.
Sanal

siruf

uyqularnast

ve

harrnanlanrms

ogrenme

ortamlarmm

Cografya dersi basansi ve tutuma etkisini belirlemek icin yaprlan calisrnada
harmanlanrrus ogretim ortamlan ve sanal srrnf uygulamalan srruf ortammda yOz
yOze ogretim uygulamalarma gore ogrencilerin

coqrafya dersine yonelik

akademik basanlanna anlamh dOzeyde katkt saqlarmsnr. Bunun yanmda sanal
suuflara yonelik ogrenci gorO§lerinin internet ile ilgili sorunlar yasanrnasina
ragmen olumlu yonde olduqu sonucuna ulasrlrrusnr (Dikmenli, 2013).
Ozonur (2013) yaprrus olduqu cahsmasrnda ikincil Yasam (Second Life)
ile desteklenmis uzaktan egitim ile uzaktan egitimin akademik basanlanna
etkisini incelernistlr. Uygulama sonrasmda yapilan son-testier sonucunda ikincil
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yasam ile desteklenrnis uzaktan egitim grubunun akademik basansrmn daha
fazla arttlg1 sonucuna ulasrrustrr.
Programlama dilleri dersi kapsammda, sanal srruflarla desteklenen
uzaktan egitim ile geleneksel yontemin hem ara sinav hem de final smavi
basanlanna

etkisinin incelendiqi calisrnada, sanal struflarla desteklenrnls

uzaktan egitim grubunun basan dOzeyinin daha yOksek oldugu sonucuna
ulastlrrustrr. Calisma icerisinde bu sonuca ulasrlrnasma hem es zamanli hem
de es zarnanstz uygulamalarm

qerceklestirilrnis

olrnasi dusunulmektedir

(Durak, 2013).
Facebook sosyal paylasrrn sitesi Ozerinden sanal smif olusturularak
qerceklestlrilen cahsrnada ogrencilerin qorsel kOltorOnOn geli§tigi sonucuna
ulastlrnrstrr. Aynca, cahsrnarun Facebook Ozerinden qerceklesmis

olmasi

ogrenciler acismdan hem eglenceli hem de ogretici olduqu soylenebilir (Altas,
2014).
Olpak ve K1ll9 Cakmak (2014) qerceklestlrdiklerl kontrol ve deney gruplu
cahsmalannda "ogrencilerin sosyal, bilissel ve ogretimsel bulunusluk alqrlan ile
akademik

basarilanrun

uygulanan

geribildirim

stratejisine"

gore gruplar

arasmda degi§iklik olrnadrq: belirlenrnlstir. Degi§iklik olmamasma raqrnen
deney grubunda olan ve sanal siruflarla desteklenen
qerceklestirllen

cevrimici ortamda

derslerden memnun kaldiklanru belirtmislerdir.

Geleneksel egitim ile ogrenim yonetirn sistemi Moodie ile desteklenrnis
karma egitimin akademik basanlanrun karstlastmldtq:

calismada, Moodie

deney grubu lehine anlamll bir farkhltk gorOlmektedir. Aynca, ogrencilerle
yapilan gorO§melerde karma egitimin kendi ogrenme hizlana gore ogrendikleri,
ders materyallerine Moodie Ozerinden zamandan ve mekandan bag1ms1z
olarak istedigi zaman ulasabildikleri, istedigi kadar tekrar yapabildikleri gibi
avantajlanndan bahsetmislerdir. Bunun yanmda her ogrencinin bilgisayar ve
internet baqlantrsmm olrnamasr, teknolojik alt yaprda sorunlar yasanmasr, uzun
sore bilgisayar basinda oturmanm stkrci oldugu gibi dezavantajlarmdan da
bahsetrnlslerdir (Pesen, 2014).
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Yapilan

cahsmalarla

uzaktan

sistemlerinin

karsrlastmlmasi

cahsrnasmda

Moodie,

Claroline,

Docebo,

y6netim

sistemlerini

olmasma

ragmen,

desteklemesi,

eFront,

DotLRN,

karstlastrrrmstrr.
Moodle'm

arayOzOnOn

kullamlan

yapilmaktadrr.

Drupal,

eStudy,

egitimde

6grenim

K090k6nder

Sakai,

Atutor,

(2014)

Dokeos,

Olat gibi acik

kaynak

Genel

aralarmda

Turkce'nin

olarak
de

icinde

yonetirn
yapt1g1

Bodington,

kodlu

6grenim

benzerlikler

bulunduqu

kolay olmast gibi avantajlanndan
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dili

dolayi TOrkiye'de

en 90k kullamlan 6grenim yonetirn sistemi oldugu ifade edilrnistir.
Sosyal paylasrrn ortamlan
cahsmada

farkhhk olmadrqr

sonucuna

sistemiyle

egitim g6ren grubun

arasmda

pozitif bir iliski olduqu

6grenmenin

qerceklesebllmest

artmasi olarak aciklanabilir
06§

2014

harrnanlanrrus
sonucunda

yrlrnda

basanya

ulasilrrustrr.

akademik

avantajlarmm

qerceklestirmelert,
belirtrnislerdir.

sonucuna

Bunun yanmda

Moodie

ulasrlrrnstrr.

alqrs:

Bunun nedeni olarak

i9in daha etkili ortam olmasi ve 6grenci ilgisinin

yapt1g1

cahsrnasmda

6grenciler
bir

olumlu

Moodie

istedikleri

ve

Moodie
mekandan

simf

ortammda

Ozerinden

deqerlendirrnistir.

kadar tekrar edebilme

sanal

sistemi

gorO§ bildirmislerdlr.

krsrmrun

zamandan

Aynca,

incelendiqi

(Balat, 2014).

derslerin

qerceklestirilmesiyle

etkisinin

basan ile sosyal bulunusluk

6grenme modelinin uyqulanabilirliqini

genel olarak

beqendiklerini

ile Moodle'm

Calrsrna
En 6nemli

sistemi

Ozerinden

baqrrnsrz

derslerini

sanslanrun

olrnast olarak

qerceklestirilen

dersleri

ve bu sistem sayesinde internet kullarurruna yonellk tutumlannm

olumlu yonde arttrquu ifade etrnislerdir.

2. 2. 2. Senaryo
Yaman'm
yonterni

ile kontrol

ilkogretim

etkisi incelenrnistir.

deney grubunda

Egitim

(2005) yapt1g1 cahsmada

kullarularak

basansina

Temelli/Destekli

senaryo temelli 6grenmede

6grencilerinin
Arastirma

ile ilgili Arastrrmalar

okuduqunu

anlamaya

ise geleneksel

sonucunda

uygulanan

basan

yonteminde

drama yonterni

yonternle

testiyle

yonelik

iki gruplu deneysel bir calisma olup,

dersler senaryo temelli ogrenme yonterninde

grubunda

drama

dersi

ile ger9ekle§tirilen

drama yonterni

qerceklestirilmistir.
senaryo
deney

temelli

grubunun

Cahsrna
ogrenme
geleneksel
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yontemle

gerc;ekle§tiren

kontrol

grubuna

gore

daha

basarih

oldugu

belirlenrnistir.
"Senaryo
mesleqine

temelli

ogrenmenin

ogretmen

adaylannm

ogretmenlik

yonelik tutum ve oz yeterlik alqrsma etkisi"nin incelendiqi cahsrnada

senaryolarla

desteklenen

deney grubu ile geleneksel

kontrol grubu karstlastmlrrustrr.
bir farkhhk olusmazken,
grubunun

<;ah§ma sonucunda tutumlarma ycnelik anlamll

oz yeterlik alqrsmda

on-test son-testlerine

edilrnistir (Veznedaroqlu,

senaryolarla

desteklenen

deney

bak1ld1g1 zaman anlarnh bir artrs oldugu tespit

2005).

Kumas (2008) yrhnda yaptlg1 calrsrnasmda
veya karsilasrlabilecek

yonternle qerceklestirilen

gOnlOk yasarnda karsrlastlan

sorunlara dayah senaryolar

Oretilerek isbirlikli gruplarda

probleme dayah ogrenme yonterni ile gerc;ekle§tirdigi
geleneksel

yontemle

olusturulan

problemleri

iliskilendlrrnede

gruplara

gore

calismasmm

son-testlerine

probleme dayah ogrenme

sonucunda
bakrkirqmda

yonterni lehine anlamh

bir farkhhk gorOlmektedir.
<;elen 2008 yrlmda ilkogretim ogrencilerine
senaryo

temelli olarak egitimde

ogretimi

basansma

gruplar senaryolarla
geneleksel
Gruplarm

yonternle

etkisi

dramada

incelernistlr.

desteklenen

uzman

rolO yaklasrrmrun

iki gruplu

qerceklestirilen

drama yontemiyle

qerceklestirilen

on-test son-test

yonelik yaptlg1 cahsrnasrnda

kontrol

calisrnada

dersleri islenen deney ve

gruplarmdan

basan testi sonuclarma

ingilizce

olusrnaktadrr.

bakrldrqmda

deney grubu

lehine anlamh bir fark bulunmustur,
Animasyonlarla
uzaktan

egitime

desteklenen

uyarlanmast

senaryo

cahsmasmdan

temelli
crkartilan

ogrenme
sonuclar

yontemlnin
§LI

sekilde

srralanabilir: oncelikle dersin teorik mi uygulama mt olacaq: onemlidir, Eger
teorik birders secilrnisse soyut verilerin somutlastmlmasi asarnasmda verilmek
istenen bilginin degi§memesine dikkat edilmelidir. ilgili arastrrmalar dikkatlice
incelenmelidir.

Senaryolar olusturulurken

ogrenci katrlrrmnm aktif olmasi

gerekmektedir. Senaryolarda kullarulacak metinler iyi secilmeli, ekranda fazla
yer tutmamah ve ilgiyi daqrtrnarnah ve tasanm kurallanna uygun sekilde
tasanmlarm yaprlmasi gerektigi vurqulanrrusnr (Hakkari, 2009).
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S0g0ml0

(2009), cahsrnasmda,

ilkogretim Turkce dersi dil bilgisi

ogretiminde, iki gruplu deneysel arastrrrna ger9ekle§tirmi§tir. Deney grubu
senaryo tabanh olarak dersleri qerceklestirirken kontrol grubu ise geleneksel
yontern ile ger9ekle§tirmi§tir. Uygulama sonucunda, senaryo tabanh 6grenme
yonteminin akademik basanyi ve derse karst tutumu artt1rd191 sonucuna
ulasilrrustrr.
Kotzee (2010) yaptlandrrrnact yaklasrmm senaryolan

isin icerisine

katarak planlamasi ile uygulamanm yaprlmasmm son derece olumlu sonuclar
verebileceqini belirtmektedir.
Senaryo tabanh ogretim materyallerinin kavram yarulqrlanru ve bilgi
eksikliklerini dOzetlmesine etkisinin arastmldrq: cahsrnarun sonucunda senaryo
tabanh ogrenme yonterninin bilgi eksikligi ve kavram hatalarmm dOzeltilmesinde
olumlu etkisi olduqu bellrtllmistir. Aynca, ogrencilerin Fen ve Teknoloji dersine
karst tutum ve bireysel geli§imlerini olumlu yonde etkilediql ortaya konulmustur
(Kocadaq, 2010).
Fen bilgisi ogretmen adaylannm senaryo temelli ogrenmeye yonelik
gorO::;;lerinin

belirlenmesi

senaryolarm

olusturulmas:

cahsmasmrn

sonucunda,

asarnasmda

ogrenciler

(hazrrlarna,

soru

en

90k

hazirlama,

tamamlama) kefiy aldrklanru betirtmislerdir. Aynca, senaryo temelli ogrenmenin
derse etkin katihrru saglad1g1, ilgi cekme, farkh bakrs acrlan qelistirrne ve
bilgilerini gOnlOkyasarnla iliskilendlrerek bilgilerin kahcrhqtru saqladiklanru ifade
etmlslerdir. Bunlann yanmda konudan sapma, zaman yonetirni gibi sorunlar
yasadrklanm da bellrtrnislerdir (Bayrak, 2010).
Fen ve teknoloji dersi kapsammda senaryolarla desteklenrnis animasyon
cahsrnasmda

ogrencilere

istendik davrarus degi§ikligi

kazandmlmasmda

senaryolarla desteklenrnis simOlasyonlarm ve bilissel, duyussal ve psikomotor
alana yonelik etkinliklerin hepsinin birlikte aktanlmasmm Ost duzey duyussal
hedefleri kazandirmada etkili oldujiu sonucuna ulasrlrrustrr (Polat ve Tekin,
2011).
Jadhav,

Sonawane

ve Tupe

(2011) egitim

programlarmda

yeni

yonelirnlerin anlasrlmasi lcin senaryo temelli ogrenme uyqularnalanru eylem
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arasttrrnast kapsammda qerceklestirilmesi qerektiginl belirtip bu yonde cahsma
qerceklestirrnislerdir. Yaptlan bu cahsrnada eylem arastrrrnasrnm uyqulanmasi,
asarna asarna ilerlenip, her asarnarun avantajh ve dezavantajh yonleri Ozerinde
durulmasma ve gerek duyulmasi halinde dOzeltmelerin yaprlarak tekrar ise
kosulmasma imkan tarurmstrr. Bu cahsrna ile her ogretmen adaymm kendi
alanlarmda senaryo temelli 6grenmeyi entegre ederek cahsrnalanna ve bu
konuda tecrObe edinmelerine imkan saqlanrrustrr.
Senaryo temelli ogrenme yonterninde oncelikle dersin konusuna iliskin,
qercek hayatlarmda baslanndan ge9mi~ veya ge9ebilme ihtimali olan bir
problem durumu belirlenmelidir. Bu problem hem ders konusuyla ilgili olrnah,
hem de 6grencileri dusunrneye sevk edebilmelidir. Bunun yanmda 6grencilerin
dOzeyine uygun olmah ve Ozerinde 9620m 6nerileri qelistirebllecekleri nitelikte
olmahdrr. Problem belirlendikten sonra

6grenciler probleme nelerin sebep

olabileceqi uzerinde dusunrnelidir. <;unkOproblemin cozurnune yonelik 6nerileri
sunabilmek icin 6ncelikle sorunun kaynaklan belirlenmelidir (Durukan, 2012).
Renda-Tanah 2012 ythnda qerceklestirdiqi calrsrnasmda online sanaryo
simOlasyon ahstrrmalanrun

etkililigini

ara~t1rg1 arastrrmasrnda

ogrenciler

konuyu daha iyi anlamalarma yardimct olduqu, qercek dunyayt canlandtrdiqr,
bilgiyi anlamlandrrmaya katkida bulunduqu konusunda gorO§ bildirmislerdir.
iki farkh lletlsim ortarru kullarularak yOrOtOlen senaryo temelli 6gretim
programmm temel bilgi teknolojileri dersine etkisinin incelendlqi caltsmada
dersler

Adobe

Connect

sanal

srrnf

ortarm

ile

Facebook

Ozerinden

qerceklestirilrnistir. Her iki grubun nicel on-test son-testleri verileri arasmda
anlamh bir farkhhk gorOIOrken, iki grubun son-testleri kar~1la§1ld1gmdaanlamh
bir farkhhk gorOlmemektedir. Bunun yanmda ortalama puanlarma bakrldrqrnda
Facebook grubunun biraz daha yOksek oldugu qorulmektedir. Bunun yanmda
nitel verilere bakrldrqrnda 6grencilerin "Connect'i egitim-ogretim etkinlikleri icin
daha uygun bir yazihm" olarak degerlendirmesi nitel ve nicel veriler arasmda
celiski ortaya koymaktadir (Arabacioqlu, 2012).
Ogretmen adaylarmm senaryo temelli ogrenmeye yonelik qoruslerini
belirlemek icin yapilan cahsrnarun sonunda senaryo temelli 6grenmenin 6gretim
sOrecini ozellikle, etkin katrhrm saqlarna ve kahc1hg1 saqlarna konularmda
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olumlu katkrsmm olabileceqi sonueuna ulasrmstrr. Yine bu calisrnada senaryo
temelli ogrenmeyle birlikte kullarulacak en uygun yontem teknikleri soru-eevap,
isbirlikli ogrenme, beyin futmasi ve tartisrna seklinde olduqu belirtilrnistir (Ave,
ve Bayrak, 2012).
GOlbahar, Ave, ve ErgOn (2012)'0n yaprrus olduklan cahsrnalannda
"hedefe

dayalt senaryo

qerceklestlrmislerdir.

yaklasrrm"

uygulamasma

ornek

bir

uygulama

Arastrrma sonueunda ogreneiler genel olarak dersin

lslenis tarzma yonelik olumlu gorO§ bildtrmislerdir. Aynea, uygulamaya katilan
ogreneilerin yansi zaman konusunda stkmti yasamadiklanru belirtirken, yansi
ozellikle son haftalarda sikrnn yasadrklanru belirtmislerdir. Buna ragmen genel
olarak bakrldrqrnda uygulanan yonternin amaema ula§t191 ve ogreneilerin farkh
bir 90k kazarum elde ettigi qorulrnustur.
Probleme dayalt ogrenme yonterni icerisinde gOnlOk yasarn problemlerini
yansitan senaryolara yer verildigi bilinmektedir. Bu baqlamda Bahm ve digerleri
(2012) yaptiklan cahsmalarmda probleme dayall ogrenme yontemi icerisinde
kavram karikatorlerinin etkililigini arastrrrmslardrr. Yapilan cahsrna sonueunda
senaryolarla olusturulan kavram karikatOrleri sayesinde ogrenciler fikirlerini
ortaya kolayea koyabilmekte ve gerektigi noktalarda tartrsabilrnektedir. Ktsaea
ogreneilerin sOreee aktif olarak katrltrruru saqlamalanna ve fikirlerini ozgOree
ifade edebilmelerine yardnnci oldugu dusunulebilir.
Cerrah Ozsevqec ve Kocadaq'm (2013) ilkogretim 8. Srruf ogreneilerine
yonelik Biyoloji dersini ele alarak qerceklestirdiklerl cahsrnalarmda senaryo
tabanlt ogrenmenin ogrencilerin basansi Ozerindeki etkisini incelernislerdir.
Cahsrna sonueunda, senaryo

tabanlt ogrenmenin

ogreneiyi daha fazla

arastirma ve ineeleme yapmaya tesvik ederek, sOreee daha aktif bir sekilde
katki koymalarma

olanak

saqlarmsnr.

Boylece

ogreneiler, bu ogrenme

sOrecinden daha fazla zevk alrruslardrr. ilkogretim ogrencilerinin

katrhm

konusundaki hatalanrun dOzeltilmesi icin senaryo tabanlt ogrenme yaklastrruyla
gerc;ekle§tirilen tek gruplu cahsrna sonueunda hatalt bilgilerini dOzelttikleri ve
tam

anlama

gorOlmO§tor.

seviyesindeki

aciklamalann

oranmm

oldukca

yOkseldigi
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Celiker, Akoz ve Gem; (2014) Proje tabanh ogrenme yonteminin senaryo
teknlq] ile kullarurruna yonelik yaptrklan cahsrna sonucunda gunluk hayatta
karsrlasabilecekleri problemlerden olusturulan senaryolann kalrci ogrenmeler
saqlarnalanna

ve

sorunlarm

sornutlastmlrnasma

yardrrnct

olacaqt

dO§OnulmO§tur.Senaryolar sayesinde ogrenme ortammda surekli aktif olduklan
ve soru sormadan cekinrnedikleri qorulrnustur, Boylece yeni yaklasimlann
yanmda senaryo tekniqinin kullarulmasmm faydali olabileceqi dO§OnulmO§tur.
2. 2. 3. Bilimsel Arastrrrna ve Etik ile ilgili Arastrrmalar
Torun'un 2007 yrhnda yaprrus oldugu yuksek lisans tezinde "Resrnl
Ortaoqretirn Kurumlarmda Ogrenim Goren Ogrencilerin internet Etigine lliskin
Alqrlartrun incelenmesi" konusu incelenrnistir. Arastrrmaya gore ogrencilerin
ailelerinin gelir seviyesi yukseldikce,

internet tutumlarmm

olurnsuzlastrqt

gorulmektedir. Orta ve orta ustu gelir grubuna giren ogrencilerin 90k dusuk gelir
grubundaki

ogrencilere

gore

siddet

iceren

oyunlara

duskun

olduklan

qorulmektedir. Arastrrrnada ortaya cikan ilgin<; sonuclardan birisi de annelerinin
eqitirn duzeyl arttikca ogrencilerin internet etigi tutum puanlarmm dusrnesidir.
Baska bir deyisle dusuk egitim duzeyine sahip annelerin cocuklanrun internet
etigi tutumlan daha olumludur. Bu sonuc egitimle sosyo-ekonomik durum
arasmdaki dogrusal lliskiden kaynaklaruyor olabilir. Babanm egitim duzeyi
arttikca ogrencilerin internet etigi tutum puanlan genel olarak dusmektedir.
OO§Ok egitim dilzeyine sahip babalarm cocuklanrun internet etigi tutumlan daha
olumludur. Ancak, cinsel icerik alt boyutunda babalan ilkokul ya da ortaokul
mezunu ogrencilerin, babalan okuryazar olmayan olan ogrencilere gore tutum
puanlan daha yuksek bulunrnustur.
Uzun ve digerlerinin 2007 yrlmda yaprms olduqu "Ogrenci Gozuyle
"Asrrma" (lntihal):

Neden ve Cozurn Onerileri"

calrsrnada ogrencilerin

asrrmauntlhal) ile ilgili gorO§leri ahnrmstrr, Ogrencilerden alman en fazla 5
asirma nedeni asaqrdakl gibidir;
• zaman k1s1thhg1,
• dersten qecrnenin mutlak not almaya bagh olrnasr,
• ogrencilerin odev ve ders hakkmda yetersiz bilgilendirilmesi,
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• dersin 6nemsenmemesi veya sevilmemesi,
• asirmarun tam olarak neleri kapsadiqmm bilinmemesi.
Bunun dismda 6grencilerden bu sorunun cozurnune yonelik oneriler de
almrmstrr. Bu 6nerilerden bir tanesi asirma ile ilgili bilgilerin 6grencilere egitimin
alt kademelerinden itibaren verilmesidir.
Ucak ve Birinci'nin 2008 yihnda yaprrus olduqu calisrnada etik dt§I
davraruslarm 6nlenmesine yonelik boyutlar 09 baslrk altmda toplanrrustrr.
Hukuki boyut, egitim boyutu ve teknik boyut. Hukuki boyutta etik dt§I
davraruslann

ve

intihalin

6nlenmesinde

uyqularnaktadrrlar. Bu yaptmmlarm

Olkeler

yasal

yaptmmlar

toplum kosullanna ve qeliser: iletisirn

teknolojisine bagh olarak sik srk qozden ge9irilerek yenilenmesi karstlasrlan
sorunlann 96zOmO acismdan 6nemlidir. Egitim boyutunda bilimsel cahsrnalarda
bir 90k etik dt§I uygulamanm egitim eksikliqinden kaynaklandiqt bilinmektedir.
Bu

durum

yaprlan

yanhsm,

yanhs

oldugunun

bilinmemesi

nedeniyle

tekrarlanmasma neden olmaktadrr. Bu nedenle i§in egitim boyutu giderek daha
on plana crkrnaktadrr. intihalin baslanqrc asamastrun 6grencilik yrllan olduqu
dO§OnOldOgOndebu egitimin ogrencilik yillannda verilmesinin geregi daha iyi
anlasrlrnaktadrr. Teknik boyutta ise etik dl§I davraruslara karst kullarulan
yazihmlar tarutrlrnaktadir. Bu yazrhrnlar icinde en fazla tanmanlan WCopyFind
ve Turnitin'dir.

WcopyFind

2002 yrhnda Virginia

Oniversitesi tarafmdan

geli§tirilmi§ bir yaztlrmdrr. En son versiyonu 2004 yrhna aittir. Sistem word ve
html dosyalanru tarayabilme, eger "url"ler belirtilrnis ise bu bilgiler internet'ten
dolayh olarak izlenebilmektedir. Basit bir arayOze sahip olan sistem Ocretsizdir,
sayfasmdan indirilebilmektedir (Plagiarism, 2007).
intihalin bilim dOnyasmda ne derece yaygm olduqu konusunda sayisal
bir veri g6stermek

mOmkOn degildir.

Banda bu konuda yapilan

cesitli

arastrrmalarda da hemen sadece taruk olunan durumlann sorgulanmaya
9ah§tld1g1 gorOlmektedir; "akadernlk hayatmrzda hie; intihal yapildtqma taruk
oldunuz mu?

11

11
,

yamtrruz evet ise, ne duzeyde?", "kirnler tarafmdan ?" ... gibi

ifadelerle dolayh bir sorgulamanm yOrOtoldOgO dikkati cekrnektedir. Burada bir
hrrsizhk soz konusudur; o nedenle ahlak da, hukuk da benzer dogrultuda
dusunrnekte ve benzer degerlendirmeler yapmaktadrrlar (Arda, 2009).
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Bilimsel yolsuzluk gizlilik icerisinde yOrOtolOr, bu sebeple de ortaya
crkanlrnast

g09tor.

Bir Oniversitedeki etik d1i;;1

uygulamalan

Oniversite

drsmdakilere gore daha iyi bilen, Oniversite icerisindeki qorevlllerdir. Etik
degerlere sayqih ogretim Oyelerinin, bazi sikmtrlan goze alarak meslek onurunu
korumak arnacryla etik dl§I uygulamalarda bulunanlarla mOcadele etmeleri
onlarm basta gelen gorevleri olrnahdtr (Karluk 2011 ).
Arslan'rn (2010) yapt1g1 calrsrnastnda ogrenciler, lisansOsto ogretime
baslarnadan once etik konusunda yetersiz olduklarm 1, ancak bilimsel arastrrma
yontemleri dersini aldrktan sonra ve darusrnanlanndan aldrklan bilgilerle daha
yeterli duruma geldiklerini belirtrnislerdlr.
$ah in (2010) yOksek lisans tez cahsmasinda

"Grafik Tasanrnda

Esinlenme, intihal ve OzgOnlOk incelemesi" konusunu ele alrrus ve yaratrcrhq:
tarumlamarun 909 oldugu ve bir 90k farkh disiplinde arastirma konusu olrnus,
hala bir netlik kazanrnadrqrru vurqularmstrr. Esinlenmenin yarancihk sOrecinde
bir basamak olarak ortaya cikrnasr, onun oneminin anlasilmasma yardrrnci
olrnaktadtr. Esin (ilham) ant, bir anlamda kisinin o ana dek olusturduqu bilgi
birikiminin yansimasrdrr ve herhangi bir tasarim probleminin cozurnunde etken
bir asarna olarak deqerlendirilrnelidir. Esinlenme, tasanrn probleminin tarurm ve
ardmdan bilgi toplama asarnalarmrn sonucunda qerceklesrnektedir. Yani "ilham
perisi" ile gelecek bir duygu durumu deqildir, Aksine yogun bir calrsrna disiplini
ve bilgi birikiminin bir neticesidir. Esinlenmenin tasanrn sOrecinde bu anlamda
yerini ahyor olmast onun gerekliligini anlamarmzi saqlamaktadrr sonucuna
varrrustrr,
Lista

2011 'de

yapt1g1

"Bilimsel

Arastrrmalarda

Problematik:

Projelendirme ve Raporlastrrma" bashkh calrsrnasmda her arastrrma ozgOn bir
cahsmadrr: yani her arastmnanm kendisine ozgO yaklasuru, veri analizi, arnacr,
arastrrrna yonterni, arastrrma sorulan, hipotezleri bulunmaktadrr, Bu farkhhklar
arastrrrnarun yaprsrru farkh bir bicirnde etkilemektedir. Bir arastrrmarun bu farkh
karakteristiklerinin yerindeliqi, arastrrrnarnn bilirnselliqin: artrrmaktadrr. COnkO
bilimsel arastrrma yontemsiz; yontern ise bilimsiz olamayacaqi sonucuna
ulasrrustrr.
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Yurtdismda
belirlemeye
(2011)

da

yonelik

yaptiklan

intihal/asrrma

bilimsel

yapilan

cahsmalarda

cahsrnalar

calrsmalannda

en

yapilan

etik

dl§I

davraruslan

bulunmaktadtr.

Poon ve Ainuddin'in

fazla

etik

gorOlen

drs:

davrarusm

ve haksiz yazarhk olduqunu belirtrnislerdir.

Onal, Toprak ve Baspmar 2012 yilmda bilim etigine aykm davraruslar ve
yaptmmlanyla
katagorize

ilgili yaptrklan

edilerek

cahsrnalannda

daha anlasthr

olrnasi

qosterilen

etik d1§1 davraruslar

saqlanrrustrr.

Bunun yanmda

etik

ihlallerde uygulanan uyarma cezasmm caydmci olrnadiq], meslekten ihracm ise
agrr

ceza

oldugu

icin

dusunulmektedir.
alanlardaki

uygulanmamasmm

Yuksekoqretim

komisyonlarm

gozlemlendigi

yonelik

tuturnlanru"

cahsrnada ozellikle

sonucu

"6gretmen

hie;

ulasrlrrustrr.

adaylannm

olusturulan

ve 6gretim

calrsrrustrr.

dahi

Aynca,

farkh

alablldiqinin

elemanlannm

Gerceklestirilen

ilk bulduklan

teslim

pek fazla

etkili

bu

bilgileri kopyala-

ettiklerinin

tespit

edildigi

serqilendiqiyle

akademik

anlamma

bilim

vurqulanrmstrr

etigi

da

bunu

bildigi

buna karst yogun

onlemenin

yolunun,

caba

intihal yapt1g1

ozgOrlOgOn ne olduqu, hangi konularda

incelendiqi

Akademik
gelmedigi

ve

cahsrnalar

bilimsel

davraruslar"

calrsrnalannda

Akademik

ve bilim insanlan
denetlmslzfesrne

gibi hicbir akademisyenin
aykm

davranma

etik dl§I
Akademik
OzgOrli.ik"

icin onemi
ve

fevri

etik kurallar drsma

6zg0rl0g0

tarumadiq:

analizi

ile yaptrklan

"lisansOsto

iliskin

g6zlemledikleri

2013).

ve Ard19 (2013)

ogrencilerin

bulunrnaktadrr.

"Yuksekoqretirnde

ozgOrlOgOn,

ahlakma

(Gedikoqlu,

Kurtulrnus

olmadiqr,

ozgOrlOgOn ne oldugu

durulmustur.

davranmak

elemanlarmm

ilgili yapilan

ozgOrlOgOn ne olduqunun
cahsmasinda

elemanlarmm

ag1r cezalar verilmesi gerektigi ifade edllrnistlr.

GOnOmOzde akademik
davraruslar

ogretim

Bazi ogretim

karutlanan ogrencilerin

91k1p,

artt1rd1g1

En fazla intihale basvurulan durumun odev hazirlarna oldugu da bu

harcamasmm

Ozerinde

tarafmdan

arama yaparken

okumadan

doqrulamaktadrr.

sonucuna

davraruslan

Ozerine farkh kararlar

belirlemeye

internetten

yonterniyle

belirtilrnistir.

dl§I

belirtilrnistir.
(2012)

yapistrr

kurulunun

bu davrarnslar

Avaroqullan
intihale

etik

arastrrma
25

durum

sOrecine
lisansustu

ogrencisinin

verdigi

etik

d1§1

cevaplar
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doqrultusunda
yaprlrnarnasi,

ozellikle verilerle oynama,

literattir

tararnastrun yeterince

haksiz yazarhk, farkh crkan sonuclart

qormezden

gelme,

astrma/intihal ve verilerle oynamanm en 90k karsrlasrlan etik dt§I davraruslar
olduqu belirlemislerdir, Ogrenciler bu etik dt§I davraruslara basvurmarun
akademik olarak yOkselme hirsr, arastrrma yapma ve yazma konusundaki
eksiklikler, etigin onemli olmadrqrrur, dusunulrnesi, etik dl§I davranrslann neler
olduguyla ilgili dersin olmarnasr, arastirmanm hemen bitmesini isteme ve
darusmanlarla iyi iletisim kurulrnamast olduqunu belirtrnislerdir. Aynca, etik dl§I
davraruslann giderilmesine yonelik lisansustu ogrencileri cozurn onerisi olarak,
ozellikle

etikle

vurqulanrnasi,

ilgili bir dersin
etikle

ilgili

eklenmesi,

odul-ceza

etigin

sisteminin

oneminin
geli§tirilmesi

daha

fazla

gerektigini

belirtrnislerdir.
LisansOsto ogrencilerin bilimsel arastrrma ve etik kurallara yonelik
gorO§lerinin belirlenmesine yonelik ger9ekle§tirilen cahsrnada dikkat edilmesi
gereken noktalann, arastrrmarun problemini secrne, yontemlni belirleme, veri
toplama araclanndaki acrkhk ve onceki arastrrmalar olduqunu belirtmislerdir,
Aynca, calismaya katrlan ogrenciler bilimsel arastirrnalarda etik konusunda
kendilerini

yeterli

gordOklerini

fakat

kendilerini

qelistirrnek

istediklerini

belirtrnislerdir (Ozden ve Ergin, 2013).
"LisansOsto ogrencilerin

bilimsel arastirma

yapmaya yonellk kayq:

dOzeylerinin" belirlenmey 9ah§1ld191 cahsrna sonucunda, lisansOsto ogrencilerin
bilimsel

arastrrma

yapmaya

yonelik

kayq:

dOzeylerinin

dO§Ok

olduqu

bellrlenrnlstir. Yas, cinsiyet ve ogrenim dOzeyine gore farkhhgm olmadiq), ancak
arastrrma qorevlisi olanlarm olmayanlara gore daha dusuk kayqi yasadrklan
sonucuna ulasrlrrustrr (Egmir, E., Odernis,

i.

S., Bayar, V., Bayar, A. ve Kayrr,

G., 2013). Yilrnaz ve Cokluk (2010) "Fen Edebiyat fakOltesi mezunlanrun
arastrrmaya

yonelik

kayg1

dOzeylerini"

belirlemek

amacryla

yaptrklan

cahsmalannda katrlrmcrlann kayqrlarrrun yuksek olmadiq], cinsiyet, ya§, bolurn
deqikenlerine gore kayqrlann degi§medigi, ancak bilimsel arastrrma yonternleri
ile ilgili ders alma durumuna gore azaldrq: sonucuna ulasrmslardrr.
"Egitim bilimlerinde arastrrma yontemleri dersinin etkililigi"nin incelendiql
cahsmamn sonucunda problem cOmlesi, veri toplama araclari, arastrrma
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yontern-teknik

ve etik konulannda

yeterli olduqunu

uygun bilimsel rapor yazma konusunda
sOrecinde eksikliklerinin
Orhan
neden

ancak, APA standartlanna

ve toplanan

verilerin

analiz edilmesi

olduqu tespit edilrnistir (Cetin ve Dikici, 2014).

ve GOnay (2014)

usulsOzlOk yaptrklanru

Oniversite

ogrencilerinin

internet

arastrrrmstrr.

Arastrrma

sonucunda,

odevlerin

lcerik ve kalitesi, deqerlendirme

tutumlan

ve zarnaru iyi yonetebilme

gore anlamh farkhhk gosterdigi

kriterleri, ogrencilerin

Ozerinden
verilen

derse yonelik

olarak cinsiyet, fakOlte ve srruf dOzeyine

belirlenrnistir.

Ozellikle ezbere dayah olan ve

analiz dOzeyinde olmayan odevleri internet Ozerinden kopyala-yaprstrr
kularularak

yaptrklan

ortaya cikrrustrr. Aynca ogretim elemanmm

odevi veriyor olmasmdan
yanmda

ogrenciler,

okurnadiqiru

icin

fazla

4. srruf ogrencilerine

arastirma

metinlerini,

elemanlannm

intihalin

yontemleri

yonelik

tarurruna

uygun

siralarruslardrr.

beraberinde

gOnlOk

5 ogrenci

sonucuna
ulasilnustrr

yola

kullarurm

erkek ogrencilere

Bunun

nedenleri

tam

kisisel

kullarurn arnaclan
dolayt bu yola

egitimdeki

olumlu yonlerinin
ve

Balaman

acrsindan

incelemistir.

gore billsirn teknolojilerini

(Lau ve Yuen, 2014).

degi§iklikleride
yanmda

olumsuz

(2015)'m

yapt1g1

etik olarak kullarulrnasmm

ulasrlrrustrr. Yurt drsmda yaprlan calismalarda
Bunun yanmda

kullarum sOrelerine gore etik kullarurm etkilemedlqi
Polat (2014) yapt1g1 cahsrnasmda
arastrrmaya yonetik tutumlartru

cahsrnada

makalelerin

rolO, teknolojinin

qelismesi

Soylernez

bilisirn teknolojilerinin

bilgisayar

ogrencilerin

bu

indirip kendi eseriyrnis gibi

davranrmslardrr.

Bu yeniliklerin

butunmaktadtr.

cahsmalarmda

sekilde

(Ersoy, 2014).

teknolojinin

getirmektedir.

de

bir

bir baska

Aynca son anda yapmalanndan

belirtrnislerdir

GOnOmOzde

yonleri

yapilan

dersi kapsammda

ozellikleri, akran iliskisi, ogretim elemanmm

basvurduklanru

duzenli

harcamadan

1 ogrenci ise bildiri metnini internetten

gibi sebepler

ortaya cikrrustrr. Bunun

odevleri
zaman

her y1I ayru

belirtmislerdtr.

Oniversite

sunarak

ogretim

dusundukleri

basvurduklanru

bilimsel

dolayi bu yola basvurulduqu

yonterni

cinsiyet, yas ve

Sonuc

olarak,

daha etik kullandiklan
da benzer sonuclara

ya§ ve gOnlOk bilgisayar
belirtilmistir.

egitim fakOltesi ogrencilerinin

belirlemeye

krz

bilimsel

calrsrmstrr. Calrsrnada veri toplama
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araci olarak
Arastrrmaya

Korkmaz, $ahin
Yonelik

ve Yesil'in

(2011) qelistirdikleri

Tutum Ol<;egi" kullarulrrustrr, Arastrrma

"Bilimsel

sonucunda

ogrencilerin tutumlannm orta dOzeyde olduqu sonucuna ulasrlrrustrr. Bunun
yarunda cesitli degi§kenlere gore (cinsiyet, yas, bolurnu, srruft, bilimsel
arastrrma dersi alrp almama gibi) tutumlann degi§medigi sonucuna ulasrlrmstrr,
Bunun yanmda ol9egin alt boyutlarma bak1ld191 zaman farkhhgm olduqu
belirlenmistir, Dorduncu srruf ogrencilerinin diger dOzey ogrencilere gore daha
istekli, erkeklerin

kizlara gore olumlu ve ilkogretim

matematik

bolurnu

ogrencilerinin diger bolurnlere gore bilimsel arastirmaya daha olumlu bir tutum
icerisinde

olduqu

belirlenmlstlr.

Bilimsel

arastrrrnaya

ycnelik

ogrenci

tutumlarmm belirlenmeye 9al1§1ld191 bir baska calrsrnada ise Yenilmez ve Ata
(2012) matematik

ogretmen adaylarmm

arastrrmaya yonelik tutumlanru

incelernis ve sonucunda, genel olarak bilimsel arastrrmaya yonelik tutumlarmm
notr oldugu, cinsiyet ve akademik basanya gore farklrlasrnadtqr, bunun yanmda
bilimsel arastrrma yapma s1kltg1 ve bilimsel arastirma yonternlerl dersini alma
durumuna gore farkltla§t1g1bellrlenmistlr.
internet Ozerindeki bilgi sayrst oldukca fazladir. Bu bilgilerin ne kadar
dogru olduqu ve ararulan bilgiye en krsa nasil ulasilrnast gerektigi arama yapma
konusunun basmda gelmektedir. LiteratOrde bu konuyla ilgili yaprlan bircok
arastirma mevcuttur. Sirakaya ve Cakrr 2014 yrhnda yaptrklan "Ogretmen
adaylarmm cevrirnici bilgi arama stratejilerinin belirlenmesi" cahsmalarmda
Askar ve Mazman (2013) tarafmdan Turkce'ye uyarlanan ol9egi kullarulrrustrr.
Calrsma sonucunda ogretmen adaylarmm ol9egin kaybolma boyutunda dusuk,
dejierlendlrrne, problem cozrne, deneme yarulrna, temel fikirleri ayrrt etme,
kontrol ve arnach dusunrne stratejileride orta dOzeyde olduklan belirtilrnistir.
Web ortammda bilgi arama stratejilerinin incelenmesine yonelik yaptlan
bir baska calrsrnada ise, en fazla puana sahip olan bilgiyi organize etme
stratejisi sahip olmustur, Bu strateji kapsammda, bulduklan bilgiyi ozetleme, on
bilgilerinden yararlanarak farkh arastirma teknikleri kullanma, farklt sitelerden
arama yapma ve bilgileri karsrlastrrrna yer alrnaktadrr (Gecer, 2014).
ilgili !iterator incelendiqinde egitimde teknoloji kullarurrurun avantajlan
olduqu

kadar dezavantajlanmn

da oldugu gorOlmektedir. Karma egitim
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sayesinde geleneksel egitimi destekleme, bilgiye ulasrnadaki hrz ve kolayllk en
bOyOk avantajlanndan oldugu soylenebilir, Bunun yanmda olumsuz yanlanda
bulunrnaktadrr. Ozellikle egitimde bilisim teknolojilerinin etik kurallan ihlal etmek
i9in kullan1ld1g1 yapilan arastrrmalarla belirtilrnistir. Yapilan bu arastirmalarda
etik kurallarm neler olduqu ve hangi boyutta uyguland191 arastmlrrustrr.
Yetistirilen lisansOsto ogrencilerinin bu konudaki yeterliklerinin arttrnlmast
gerektigi yaprlan arastrrrna sonuclarmda belirtilmektedir. Literature bakildrq:
zaman dijital senaryolarla desteklenen egitimlerin verildigi ile ilgili cahsrna
bulunmarnaktadir.
dusunulmektedir.

Dolayrsi ile bu yonde arastrrma yaprlrnasrrun gerektigi

BOLOM Ill
YONTEM
Bu bolurnde arastrrma
toplanma

modeli, calrsrna grubu, uygulama

araclar, uygulama,

yorurnlanmasr,

gec;erlik, gOvenirlik calisrnasr,

egitim ortammm haztrlanmasi

yontemi,

verilerin

ve uygulamaya

veri

cozumu,

yer verilerek,

her

bir alt bashkla ilgili yapilan cahsmalar aynntrh bir sekilde aciklanrmstrr.

3.1. Arastrrma

Modeli

Bu arastirma, Yakm Dogu Oniversitesi

Uzaktan Egitim Sistemi Ozerinden

cesitli web 2.0 araclan entegre edilerek qerceklestirilmistir.
nicel yonternler

birlikte kullarularak

Arastrrmada

nitel ve

deneysel bir calrsma olup deney ve kontrol

gruplu on-test ve son-test arastrrrna modeline gore desenlenmistir.

3.2. Cah§ma Grubu
Bu

arastrrmarun

lisansustu
Bunun

Oniversitesi,

ise KKTC'deki

vurgu yaparak

olrnasrdtr.

ogrencilerden

farkh

deney

programlardan

Dogu

kisiler

yanmda

sayesinde

onemine
cahsrna

farkh programlardan
arastrrmaya

katrlacak

grubuna

40'ar

lisansOsto

6grenci

Deney ve kontrol
bulunmaktadir.

gore son rakarm tek sayi olanlar kontrol, cift sayi

atanrmstrr.

uygulanan basan testi sonucunda,
belirlenrnistir.

Bunun

cahsmamn

destekleri

bulunan

Yakm

en fazla ogrenci sayrsma

dersini alrms olma kosulu aranrntstrr,

Ogrenciler okul numaralanna
olanlar

grubunda

nde

olusturmustur,

zaman

Oniversite yonetirni

olusmaktadrr,

Oniversitesi'

onceden bilimsel arastirma yapma (tez, makale, bildiri) ve Bilimsel

Yonternleri

gruplarmda

bakrldrq:

ve YDO-UZEM'in

Cahsma

Dogu

egitim qoren ogrenciler

Oniversitelere

Aynca,

desteklernis

qerceklestirilrnistir.

ogrencilerde

Yakm

lisansOsto ogrenci sayrsi bakrrrundan

sahip Oniversite

Arastirma

grubunu,

(yOksek lisans ve doktora)

nedeni

gonOIIO

cahsrna

Calrsmarun

basmda

on-test

olarak

basan ve cinsiyet acisrndan homojen olduqu
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Bu bolurnde deney ve kentrol grubunda bulunan lisansOsto 6grencilerin
demegrafik ozelliklerine yer verilrnistir.
3.2.1.Cinsiyet
Table 1 'de deney ve kontrol grubunda bulunan lisansOsto ogrencilerinin
cinsiyetlerinin frekans (f) ve yOzdelik (%) deqerlerine yer verilmistir.

Tablo 1. Cinsiyete yonelik dag1hm
Cinsiyet

Table

Kontrol Grubu

Deney Grubu

F

%

F

%

Kadrn

28

70

30

75

Erkek

12

30

10

25

1 'de gorOldOgO gibi,

deney

grubunda

bulunan

lisansOsto

ogrencilerin %70' i kadm, %30' u ise erkektir. Kentrol grubunda bulunan
lisansOsto 6grencilerin %75' i kadrn, %25' i ise erkektir. Eide edilen verilerden
gorOldOgO gibi gruplar bir birine denktir. Yukandaki tabloda gorOldOgO gibi
cahsmaya katilanlarm bOyOk 9egunlugu kadrndrr. Yukanda verilen verilerin
yanmda lisansOsto ogrencilerin cinsiyete gore daqrhrru ile uyusma vardir. Yakm
Degu Oniversitesi'nde lisansOsto egitim qoren ogrencilerin 9egunlugu kadmdir.
3.2.2.Ya§
Table 2' de deney ve kontrol grubunda bulunan lisansOstO ogrencilerin
yaslanrun frekans (f) ve yOzdelik (%) deqerlerine yer verilrnistir.
Tablo 2. Yas' a yonelik dag1hm
Yas

Deney Grubu

Kontrol Grubu

F

%

F

%

20-25

15

37.5

12

30.0

26-30

13

32.5

15

37.5

31-35

4

10.0

8

20.0

36-40

6

15.0

3

7.5

41-45

2

5.0

2

5.0

~_.::;.----~

t

~

~Sij),\

h~
·,{,

-~#

:::..

Tabla
ogrencilerin

••

2'de

••

••

u

••

garuldugu

•

•

qibi, deney

grubunda

'

..(/,.

.

C:(~(ci s;» .
l~nsustu · r J··

bulunan

%37:5 20-25 ya§ araltqmda, %32.5 ~6-30 yas ara11g11]

.'.

arahqmdadrr. Kantrol grubunda bulunan lisansustu ogrencilerinin %30.0 20-25
ya§ araliqmda, %37.5 26-30 yas arahqmda, %20.0 31-35 yas araliqmda, %7.5
36-40 yas arahqrnda ve %5.0 41-45 yas arahqmdadrr. Tablada gorUldOgOgibi
calismaya katilan bireylerin 9agunlugu 20-30 yas arasmda clan gen9lerdir.

3.3.3.Bolge
Tabla 3'de deney ve kantrol gruplarmda bulunan lisansOsto ogrencilerin
yasadtklan bolqelerin frekans (f) ve yUzdelik (%) degerlerine yer verilmistir,

bolgeye yonelik dag1hm
Kontrol Grubu

Deney Grubu

~ehir

F

%

F

%

Lefkosa

16

40.0

18

45.0

Magusa

14

35.0

12

30.0

Girne

6

15.0

8

20.0

GOzelyurt

2

5.0

1

2.5

lskele

2

5.0

1

2.5

Yukandaki tablada gorOldOgO gibi cahsmaya kanlanlann yanya yakrru
Letkosa

bolqesindendir.

ogrencilerin

bolqelere

Yukanda
gore

verilen

dag1hm1

ile

verilerin
uyusma

yanmda
vardir.

lisansustu

Yakm

Dagu

Oniversitesi'nde lisansustu egitim qoren ogrencilerin 9agunlugu Lefkosa ve
Magusa'hd1r.
3.3.4.Egitim Durumu
Tabla

4'de

deney

ve

kontrol

gruplarmda

bulunan

lisansustu

ogrencilerinin egitim durumlarmm frekans (f) ve yuzdelik (%) deqerlerine yer
verilmlstir.

?i!i

jcil'J

;1)

~1,PK~i~i'/

31-35 yas arahgmda, %15.0 36-40 yas arahgmda ve %5.0 41-45~·~:y~:.::_;:;:;:;."

Tabla 3. Yasadtklan

\
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Tablo 4. Egitim durumlarma
Egitim
Durumu

yonelik dag1hm

Deney Grubu

Kontrol Grubu

F

%

F

%

YOksek
Lisans :

32

80

35

87.5

Doktora

8

20

5

12.5

Yukaridaki tabloda gorOldOgO gibi deney grubunda %80.0'1 yOksek lisans
ogrencisiyken, kontrol grubunda bulunan lisansOsto ogrencilerin

%87.S'i

yOksek lisans ogrencisidir. Eide edilen verilere gore ogrencilerin c;:ogunlugunun
yOksek lisans ogrencileri olduqunu soyleyebiliriz,
3.3.5.Egitim Gordukleri Program
Tabla

S'de

deney

ve

kontrol

gruplarmda

bulunan

lisansOsto

ogrencilerinin egitim qordukler! programa yonelik frekans (f) ve yOzdelik (%)
degerlerine yer verilrnlstir.

Tablo 5.Egitim gordukleri programa yonelik dag1hm
Program
BOTE
Egitim Programlan
ve Ogretim
Egitim Yonetimi, D.,
E. ve Planlamasi
Egitimde Olcrne ve
Degerlendirme
Ozel Egitim
lnovasyon ve Bilgi
Yonetimi
Farmasotik
Teknoloii

Deney Grubu

Kontrol Grubu

F

%

F

%

11

27.5

11

27.5

8

20.0

10

25.0

3

7.5

5

12.5

8

20.0

6

15.0

9

22.5

7

17.5

1

2.5
2.5

Yukarrdaki tabloda gorOldOgO gibi cahsmaya katrlan ogrencilerin yans:
BOTE ve Egitim Programlarr ve bgretim programlarrnda egitim gormektedir.
Eide edilen verilerden calismaya katrlan ogrencilerin tamamma yakmmm Egitim
FakOltesine baglr programlarda egitim gordOgO soylenebilir. Bunun nedeni ise
kurs dilinin Turkce olmasi olarak dO§OnOlebilir.
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3.3.6.E-Ogrenrne
A§ag1daki
ogrencilerinin

Uygularnasma

tabloda

daha

deney

once

Katrhrn Dururnu

ve kontrol

e-ogrenme

gruplannda

uygulamalanna

yonelik yonelik frekans (f) ve yOzdelik (%) deqerlerine

Tablo 6.E-ogrenme uygulamasma
E-Ogrenme
Uygulamasma
Katilrm Durumu

Table

bulunan

yonelik dag1hm

Kontrol Grubu

F

%

F

%

Katilan

35

87.5

30

75.0

Katilmayan

5

12.5

10

25.0

6'da

gorOldOgO

durumlarma

yer verilmistir.

katilma durumuna

Deney Grubu

katrhrn

lisansOsto

gibi deney

grubunda

bulunan

lisansustu

ogrencilerin %87.5'i (35 kisi) daha once e-ogrenme uygulamasma katildrquu
belirtirken, kontrol grubunda bulunan lisansustu ogrencilerin % 75.0'1 (30 kisi)
daha once e-ogrenme uygulamasma katrlrrustrr. Eide edilen bu bulgulara gore
ogrencilerin

buyuk bir 9ogunlugunun

onceden

e-ogrenme

uygulamalara

katrldrqrru soyleebilir.
-1·-

3.3.7.Senaryo Temelli/Destekli Egitime Katilrm Durumu
Tabla

?'de

deney

ve

kontrol

gruplarmda

bulunan

lisansustu

ogrencilerinin daha once senaryo tabanll/destekli egitime katrlim durumlanna
yonellk yonelik frekans (t) ve yuzdelik (%) deqerlerine yer verilmistir.
Tabla 7.Senaryo temelli/destekli
Senaryo T/D Egitime Katrhrn
Durumu

egitime katilrna durumuna yonelik dag1hm
Deney Grubu

Kontrol Grubu

F

%

F

%

Katilan

5

12.5

3

7.5

Katrlmayan

35

87.5

37

92.5

Tabla ?'de g6r0ld0gi.i gibi deney grubunda da 6grencilerin %87.5'inin (35
kisi) daha once senarya temelli/destekli egitime katrlrnadrq], kontrol grubunda
bulunan lisansOsto 6grencilerin %92.5'i (37 kisl) kat1lmad1g1 bellrlenmistlr.
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3.3.8. Kurs Takvimi
Kurs hakkmda

ilgili duyuru ilk asarnada

duyuru sitesinden (duyuru.neu.edu.tr)
Oniversitesi

bOnyesinde

yaprlrmstrr.

Duyuru

bOti.in

verilen

enstiti.i
e-posta

lisansOsti.i ogrenciler kayitlanru yaptrrrmslardrr.
hakkmda

bilgilendirme

arastrrrna

ve etik

homojenlik

saqlanarak

numaralarma
grubu

basan

testi

mOdOrlOklerine
ve

telefon

duyurusu

numaralan

ile

Kursun baslanqic gOnOnde kurs

sonra daha onceden
uygulanarak,

basan

hazirlanrrus

ve cinsiyet

40'ar kisilik iki grup olusturulrnus

bilimsel

acismdan

ve bu gruplar ogrenci

gore gruplar rastgele secilerek biri kontrol grubu digeri de deney

olarak

stratejileri

yaprldiktan

hem

hem de rektorluk arac1lrg1 ile Yakm Dogu

bulunan

lcerisinde

Yakm Dogu Oniversitesi

belirlenrnistir.

envanteri,

Basan

bilimsel

testinin

arastirmaya

yanmda
yonelik

arastrrrnaya yonellk kayg1 ol9egi uyqulanrrustrr.
50 lisansOsti.i ogrencisinin

cevrimici

tutum

bilgi arama

ol9egi ve bilimsel

Ders i9erigi, 11 acik uclu soruya

verdikleri cevaplardan

yola crkilarak hazirlanrrustrr.

Deney grubuna uygulanan dijital senaryolar da yine bu cevaplar doqrultusunda,
ders iceriqine uygun olarak geli§tirilmi§tir.

Hazirlanan

dijital senaryolar

uzman

gorO§leri almarak gerekli dOzeltmeler yaprlrrustrr. Kurs si.iresince her iki grupla
da

karma

egitim

senaryolarla

desteklenmistir.

Egitim Faki.iltesi'
Yakm

qerceklestirilmistir,

Dogu

Oniversitesi

Uzaktan

numarah
Egitim

da qerceklestirilrnistir.
saat

16.00'

qerceklestirilrnistir.

sirufta,

Merkezi

uzaktan egitim ise
Sistemi

i.izerinden
Dersler

Kontrol grubunun yi.iz yi.ize dersleri

tarafmdan
derslerine

Deney

da ve uzaktan

grubunun

egitim

sistem

lcerislne

dersleri

lzlenmlstir,
katrlrrnlan

Her ogrencinin

YDO-UZEM

almarak dOzenli bir sekilde katrlmalan
tablo 9'da qorulrnektedir.

eklenerek

sistemi

saqlanrmstrr.

gOn

yOz yOze dersleri
Pazartesi

Bunun yanmda uzaktan egitim dersi sonrasmda

uygun dijital senaryolar

senaryo

dijital

gOnleri saat 14.00' da, uzaktan egitim dersleri ise Persembe

saat 20.00'

ogrencileri

grubu

Her hafta hem yOz yOze hem de

uzaktan egitim seklinde dersler islenmistir.

Carsamba

deney

(http://uzem.neu.edu.tr/course/view.php?id=129).

8 hafta olarak qerceklestirilmlstir.

Carsarnba

ek olarak

YOz yOze dersler Yakm Dogu Oniversitesi Atati.irk

nde zemin kat 11007

gerc;ekle§tirilmi§tir
toplam

Buna

deney
uzaktan

20.00'

da

her haftaya

grubu

lisansi.isti.i

egitim

Ozerinden

ise

ve dijital

kayrt

altma

Kurs program, tablo 8 ve
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Tablo 8.Deney grubu haftalik ders prograrm
HAFT A

i<;ERiK

Egitim ortarru hakkmda bilgi, bigbleubutton
sanal struf ortarm tarutirm.billrnsel arastrrma
asarnalan ve kurallara uygun sekilde
roblem cOmlesi belirleme

GON

11 Mart
2015

SAAT

ORT AM

14.00-17.00

S1n1f

14.00-16.00

S1n1f

YOK ve TOBITAK tarafmdan geli§tirilen etik
kurallar; Dilimleme, Haksiz Yazarhk ve
intihal.

9

Basan testi ve gorO§lerin ahnmasi

6 Mayis

2015

15.00-16.30
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Tablo 9. Kontrol grubu haftahk ders proqrarru
HAFTA

2

3

l~ERIK
Tamsrna, On-test, gruplara ayirma ve
eoitim ortarm hakkinda biloi verme

GUN
02 Mart
2015

SAAT

ORT AM

14.00-17.00

Sm1f

Egitim
ortarm
hakkmda
bilgi,
bigbleubutton
sanal
srruf
ortarru
tarutmu.bllirnsel arastirma asarnalan ve
kurallara uygun sekilde problem cOmlesi
belirleme

11 Mart
2015

16.00-18.00

Sm1f

16.00-18.00

Siruf

16.00-18.00

Siruf

16.00-18.00

Siruf

08 Nisan
2015

16.00-18.00

Sm1f

?n1i:;

16.00-18.00

Sm1f

Bilimsel arastirma nerelerden ve hangi
yontem ve tekniklerle yae1lmalld1r.

IV

IVIOIL

nnAr

i\~,~~,,~jfl:f!ii~!lifiit1ttif:ii1 1lil~
1

4

5

YOK ve TOBITAK tarafmdan qelistirilen
etik kurallar; Sahtecilik, Carprtrna ve
Tekrar Yay,m.

L.V IVICll
nn.4r

l

1:•

YOK ve TOBITAK tarafindan geli§tirilen
etik kurallar; Dilimleme, Haksiz Yazarhk
ve lntihal.

VI

I 'tl.:=10.11

nnAr

3"

Iiiit,
lntihal ve APA 6.0 standartlan

6
ve
7

8

9
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Uygulama: Dersle ilgili bOton materyaller, YDO-UZEM sistemi Ozerinden
(moodle) olusturulan "Egitim Yonetiminde Bilimsel Arastrrrna ve Etik Kurallar
Kursu" Ozerinden ulastmlnustrr. Kontrol ve deney gruplannm ortarnlan farkh
giri§ alanlanyla aynlmrs ve herkes kendi grup sistemine giri§ yapabilrnistir. Her
iki grubta bulunan ogrencilerin cevrirnici derslerini takip etme durumlan Moodie
sistemi Ozerinden kontrol edilerek tom ogrencilerin sisteme giri§-91k1§ saatleri
kontrol

altmda

tutulrnustur.

Aynca

deney

grubuna

uygulanan

Dijital

Senaryolann izlenmesi icin ayru yontern kullarularak sisteme giri§-91k1§lar
kontrol altmda tutulrnustur. Sistem icerisinde bulunan web 2.0 araclarmdan
dosya paylasmu, Big Blue Button sanal struf ortarru, cevrirnlcl gergekle§tirilen
ders videolannm eklenerek istenildiqi zaman tekrar edilebilmesi, youtube
Ozerine eklenen cesitli video linklerinin etiketler halinde paylasrrru ve ek olarak
deney grubuna youtube Ozerine eklenen dijital senaryolann linkleri etiket
halinde paylasrlrmstrr. Cevrlmici qerceklestirilen derslerde Big Blue Button
sanal struf ortammm bircok ozelligi kullarulrrustrr. Dosya paylasnm yapilarak
ogrencilerin bunlan qorebilrneleri ve Ozerinde vurqularnalar yaprlabilmesi, ekran
paylasrrru, ses ve yazi ile anlrk iletisirn kurma gibi ozellikleri aktif olarak
kullarulrrustrr. Bu sayede hem ogretmene hem de diger ogrencilere anhk soru
sorabilme

sansrna sahip olrnuslardrr.

Bunun yanmda

cevrlmici

dersler

kaydedilerek daha sonra istenildiqi zaman izlenebilmesi icin yine sistem Ozerine
eklenmistlr, E§ zarnansrz olarak eklenen sohbet paneli ile es zamansiz olarak
da rnesajlasrna ve haberdar etme ozelligi kullarulrrustrr. Proje teslimi ise e-posta
yoluyla gergekle§tirilmi§tir.
Arastirmacmm

Roli.i:

Arastrrmacr,

cahsmarun

gergekle§tirildigi

Oniversitede arastrrma qorevlisi olarak cahsrnaktadrr. YOksek lisans donerninde
ilk ders olarak bilimsel arastrrma yonternleri dersini, doktora asarnasrrun ilk
doneminde ise ileri dOzey bilimsel arastrrma yontemleri derslerini alrmstrr.
Gecrnis yillarda Bilgisayar ve Ogretim Teknolojileri Egitimi bolurnunde cesitli
dersler verrnis (Bilgisayara giri§, lsletim sistemleri, bilgisayar aglari, simf
yonetimi, visual basic 1-11, Web 2.0 araclanrun egitim ortamlarma entegrasyonu,
bitirme projesi 1-11) daha sonra ise Srruf Ogretmenligi B6l0m0'ne gegi§ yaparak
burada bolurn baskan yardrmcrhqr yanmda cesitli dersler vermistir (Egitim
Bilimine Girls, Bilgisayar 1-11, Ogretim ilke ve Yontemleri, Ogretim Teknolojileri
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ve Materyal Tasanrru, Bilimsel Arastirrna Yonternleri, Okul Deneyimi I). Bunun
yanmda arastrrmaya baslarnadan once lisans duzeyinde ortak olarak verilen
(BOTE, Srruf Ogretmenligi, Resirn-ls Ogretmenligi, Rehberlik ve Psikolojik
Darusmanhk Bolurnu ve Okul Oncesi Ogretmenligi Bolumu) bilimsel arastirma
yontemleri dersinde arastrrmarun on calrsmasi qercekleetirmistir. Yuksek lisans
tezi ve yapt1g1 diger bilimsel arastrrmalarda uzaktan egitim alanmda cahsrrustir.
3.3. Veri Toplama Araclan
Veri toplama araci olarak ilk asarnada lisansustu ogrencilerin kisisel
bilgilerini ogrenebilmek icin 7 sorudan olusan kisisel bilgi formu hazrrlanrmstrr.
Bunun yanmda arastirrnada veri toplama araci olarak, bilimsel arastirma ve etik
kurallara yonellk basan testi, deneklerin yaprrus olduklan bilimsel arastrrma
raporlarmm derecelendirmeli

puanlama olc;egi(rubrik) ile deqerlendlrilmesi,

cevrirnici bilgi arama stratejileri olc;egi, bilimsel arastrrrnaya yonelik kayg1 olc;egi,
bilimsel arastirmaya yonelik tutum 51<_;:egi ve uygulamaya yonelik gorO§me
formu kullarulrmstrr. Bu araclara yonelik bilgiler asaqrda sunulrnustur.
3.3.1.Ba~an Testi
Arastrrrnaya katilan lisansOsto ogrencilerin kurs oncesi ve kurs sonrasi
bilgilerini olcrne arnach olarak 42 coktan secmeli, 23 doqru-yanhs olmak uzere
toplam 65 sorudan olusan ve butun i<_;:erigi kapsayan bir basan testi 20 uzmanm
qorusleri almarak qellstlrilmistir. Gelistirilen test madde gOc;IOk analizlerinin
yaprlabilmesi icin Bilimsel Arastrrrna Yontemleri dersini alma kosulu aranan 150
tane lisansustu ogrenciye uyqulanrmsttr. Uygulama sonrasmda 5 soru madde
gO<_;:luk indeksi ve madde aytrt edicilik gOcu indeksine bakilarak crkartrlrrus ve
40 coktan secrneli, 20 dojiru-yanhs olmak uzere, basan testi toplam 60 sorudan
otusrnustur. Basan testinin madde gO<_;:IOk indeksi ve madde aytrt edicilik gOcO
indeksine ait bulgular a§ag1daki Tabla 10' da verilmistir.
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Tablo 10.Ba§an testi madde analizi sonuclan
Mad de
Madde
Soru
Mad de
Soru
Mad de
· Ay1rt
Ay1rt
No
GO<,;Hik
GOr;IOk
No
Edicilik
Edicilik

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32*.

0.59
0.54
0.46
0.54
0.49
0.49
0.46
0.51
0.43
0.41
0.46
0.49
0.43
0.49
0.43
0.46
0.60
0.43
0.54
0.43
0.41
0.65
0.43
0.46
0.43
0.54
0.35
0.59
0.49
0.43
0.54
0.22

0.41
0.46
0.54
0.46
0.51
0.51
0.54
0.49
0.57
0.59
0.54
0.51
0.57
0.51
0.57
0.54
0.4
0.57
0.46
0.57
0.59
0.35
0.57
0.54
0.57
0.46
0.65
0.41
0.51
0.57
0.46
0.78

33
34
35
36
37
38
39
40*.
41
42
43*.
44
45
46*.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65*.

0.49
0.41
0.43
0.49
0.46
0.54
0.51
0.84
0.43
0.57
0.86
0.49
0.59
0.84
0.62
0.57
0.54
0.51
0.49
0.51
0.57
0.64
0.51
0.51
0.54
0.57
0.51
0.65
0.57
0.59
0.57
0.46
0.17

0.51
0.59
0.57
0.51
0.54
0.46
0.49
0.16
0.57
0.43
0.14
0.51
0.41
0.16
0.38
0.43
0.46
0.49
0.51
0.49
0.47
0.36
0.49
0.49
0.46
0.43
0.49
0.35
0.43
0.41
0.43
0.54
0.83

* Madde gOc;IOk indeksi ve madde ayrrt edicilik gOcO indeksine gore crkartrlan maddeler

Basan testinin deneme uyqulamasi sonucu, madde g0910k indeksi ve
madde ayrrt edicilik gOcO indeksleri incelenerek

toplam 5 maddenin testten

crkanlrnasma karar verilrnistir. Madde g0910k indeksi 1 'e yaklastikca, soruyu
bilen sayrsi artar, dolayrsiyla soru kolaylasir, O'a yaklastrkca soruyu bilen
ogrenci sayrsi azalrr, dolayrsryla soru zorlasrr, 0.00 ile 0.40 arasmda ise madde
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zor, 0.40 ile 0.60 arasinda ise orta g09IOkte, 0.60 ile 1.00 arasmda ise madde
kolaydtr. Madde ayrrt edicilik gOcO indeksi ise 0.40 ve OstO ise madde 90k iyi
maddedir, 0.30 ile 0.39 arasrnda ise madde degi§iklik yaprlrnadan kullarulabilir,
0.20

ile 0.29

arasrnda

ise

madde

dOzeltilmeli ve geli§tirilmeli

veya

crkarttlrnahdtr. 0.00' m alf madde ters yonde ayrrt eder ve mutlaka testten
cikanlrnahdrr (B0y0k6ztork ve digerleri, 2014). Bu bilgiler doqrultusunda, 32, 40,
43, 46 ve 65. maddeler basan testinden crkartrlrrus ve nihai testin 60 sorudan
olusturulrnasma karar verilrnistir.
Tablo 11.Ba§aratestinin konu ve turune gore madde daqrlrrru
HEDEFLER
Metin ic;:inde APA 6.0
Standardmm onemine ilgi
gosterme.
Ahntrlan APA 6.0 Standard ma
uygun a21klama.
Yazar sayrsma gore dogru almti
yap ma.
Elektronik ortamlardan alrntilan
APA 6.0 Standardma uygun
listeleme.
Arastrrmaya dayanmayan verileri
Oretmenin etik d1?1 davrarus
oldugunu a21klama.
Sunulan veya yaymlanan eseri
gerc;:ek olmayan verilere
dayandrrarak dOzenleme veya
degi§tirmenin etik dl§I davrarus
oldugunu a21klama.
Gerc;:ek olmayan verilere dayanan
eserlerin raporlasnnlrnasrru veya
yaymlanmasrrun etik di§I davranrs
oldugunu a21klama.
Arastirma kayrtlanru ve elde
edilen verileri tahrif etmenin etik
dl§I davranr§ oldugunu a21klama.
Arastrrrna hipotezine uygun
olmayan verileri degerlendirmeye
almanrn etik dl§I davrarus
oldugunu a21klama.
Bir arastrrmarun sonuclanru
akademik terfilerde ayn eser gibi
sunmanrn etik dis: davrarus
oldugunu a91klama.

TEST
MADDESi
1-7-8-9-1011-12-13
2-14
3-4-5-6-1516-17-18-23

S0RUT0R0
Coktan Sec;:meli:
1,7,8,9,10,11,12
Dogru/Yanh§:13
Coktan Sec;:meli:2
Dogru/Yanhr14
Coktan Secmeli:
3,4,5,6, 18
Dogru/Yanh?:
15,16,17,23

19-20

Coktan Sec;:meli:20
Dogru/Yanh?: 19

27-33

Coktan Sec;:meli

29-30

Coktan Sec;:meli

21-22

Coktan Sec;:meli:21
Dogru/Yanh§:22

40-43-44-4756

Coktan Sec;meli: 40,43
Dogru/Yanh§:44,47,56

34-37-48-49

32-35-45

Coktan Sec;:meli:34,37

<;oktan Sec;meli:32,35
Dogru/Y anlr§:45
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Table 11 'in devarru
TEST
MADDESi

HEDEFLER

Aktif katkrst olmayan kisileri
yazarlar arasma dahil etmenin etik
d1;,1 davram9 oldugunu ac;:1klama.
Yazar srralarnasrru qerekcesiz ve
uygun olmayan bir bicirnde
degi§tirmenin etik dl§I davrarus
oldugunu ac;:1klama.
Aktif katkrsi olrnadrq: halde
nufuzunu kullanarak ismini yazarlar
arasrna dahil ettirmenin etik di§I
davrani9 oldugunu ac;:1klama.
Bilimsel arastirma yaparken arama
rnotorlanru ve veri tabanlanru etkin
kullanma.
Baskalanrun fikirlerini, rnetotlanru,
verilerini, uyqularnalanru,
yazilanru, sekillerini veya eserlerini
sahiplerine bilimsel kurallara uygun
bicimde ant yapmadan kisrnen
veya tamamen kendi eseriymis gibi
sunmarun etik d1§1 davrarus

SORU TURLI

28-31-41

Coktan Secmeli

36-54

<;oktan Se9meli:36
Dogru/Yanh§:54

28-39-50

<;oktan Se9meli:28-39
Dogru/Yanh§:50

51-52-57-5859-60

Coktan Secrneli:
57-58-59-60
Dogru/Yanh9: ~152

24-25-26-3846-55

Coktan Se9meli:26,38
Dogru/Yanh§:24,25,46,55

olduqunu acrklama.

Konulara gore ve torOne gore madde daqtlrmmm bulunduqu belirtke
tablosu yukandaki tabla 11 'de verllrnlstir, Her iki gruba on-test ve son-test olarak
uygulanan basan testi ornegi ek 1 'de verilrnistir.
3.3.2.Ara§tlrma Raporu Dereceli Puanlama Anahtan (Rubrik)
Bilimsel Arastrrrna ve Etik Kurallara kursu kapsammda hazirlanan
performans qorevinde, ogrencilerin arastrrrna raporu yazrrru hakkmdaki zayif ve
g09IO

yanlanrn

belirlemek

icln

analitik

dereceli

puanlama

anahtan

hazrrlanrrustrr. Bilimsel arastirma ve etik kurallara uyum becerisi kazarurnlanna
ulasrna dOzeyini belirlemede kullarulacak analitik dereceli puanlama anahtanru
geli§tirme sOrecinde olculeblllr nitelikte ve kurs ic;erigine uygun 5 boyut
belirlenrnlstir,
duzenlenmls

Belirlenen

boyutlar

ve uygulamaya

10

uzmanm

konulmustur.

gorO§O

almarak

tekrar

Uzman gorO§lerinden sonra

uygulanan rubrik'in boyutlanru: "Bilgiye Ulasrrn Kaynaklan (Schoolar, YOK tez
merkezi, kOtOphane sistemindeki elektronik veri tabanlan)", "Bilgiyi Arama
Yontern ve Teknikleri (Arama parametreleri: + (artr),» (eksi)," (trrnak) ve dosya
torOne gore)", intihal-astrma, "Metin lcerisinde Doqru Kaynak Gosterimi" ve
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"Kaynakca Krsmmda Dogru Kaynak Gosterirni" olusturmustur. Derecelendirme
O (kurs icerisinde gosterilenlerin hicbirini uyqularnadr) ile 4 (kurs icerislnde
gosterilenlerin tarnamrru uyquladi) arasmda en olumsuzdan en olumluya
seklinde yaprlrrustrr, Her iki gruba on-test ve son-test olarak uygulanan Rubrik
ornegi ek 2' de verihnistir,
3.3.3.<;evrimii;i Bilgi Arama Stratejileri Envanteri
Dijital

senaryolarla

desteklenen

deney

grubu

ile

kontrol

grubu

ogrencilerinin cevrirnici bilgi arama stratejileri arasmda farkhhk olup olmadiqma
bakmak icin Cevrimici Bilgi Arama Stratejileri Envanteri kullamlmrsnr.
Tsai (2009) tarafmdan bireylerin cevrimici ortamlardaki bilgi arama
stratejilerini davrarussal, yaklastrnsal ve Ost bilissel olmak Ozere Oc; temel
alanda belirlemek Ozere qellstirllmistir. Turkce'ye uyarlamasi Askar ve Mazman
(2013) tarafmdan yaprlrrustir. Olcek toplam 25 soru ve 7 boyuttan olusrnaktadrr.
Birinci boyut clan Kaybolma boyutunda top lam 4 soru (s1, s2, s14 ve s20), ikinci
boyut clan deqerlendirme boyutunda 4 soru (s5, s7, s12 ve s22), ucuncu boyut
clan arnach dusunme boyutu 4 soru (s9, s10, s11 ve s24), dorduncu boyut clan
deneme yarulma boyutu 3 soru (s3, s13 ve s15), besinci boyut clan temel fikirleri
ayirt etme boyutu 3 soru (s16, s17 ve s18), altmci boyut clan kontrol boyutu 4
soru (s4, s6, s19 ve s21) ve yedinci ve son boyut clan problem cozme 3 soru
(s8, s23 ve s25)' dan olusmaktadrr. Olc;egin tamammm cronbach alpha degeri
.91 O'dur. Boyutlar bazmda bakacak olursak; kaybolma boyutunun

.625,

degerlendirme boyutunun .762, arnach dusunrne boyutunun .765, deneme
yarulrna boyutunun .623, temel fikirleri ayrrt etme boyutunun .771, kontrol
boyutunun .752 ve problem cozrne boyutunun cronbach alpha deqeri .612' dir.
Yaprlan bu cahsmada ise olc;egin tamammm conbach alpha deqeri .902' dir.
Boyutlar bazmda bakacak olursak; kaybolma boyutunun cronbach alpha dejieri
.781, degerlendirme

boyutunun

.789, arnach dusunrne boyutunun

.782,

deneme yarulrna boyutunun .834, temel fikirleri ayrrt etme boyutunun .972,
kontrol boyutunun .855 ve problem cozme boyutunun cronbach alpha deqeri
.753' dur, Her iki gruba on-test ve son-test olarak uygulanan olcek ve olcek icin
gerekli izin ek 3' de verilrnistir.
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3.3.4.Ara§tlrmaya

Yonelik

Kontrol

grubundaki

ve deney

di.izeyleri ile basarilan

Kayg1 Olc;egi
ogrencilerin

arastrrmaya

yonelik

kaygr

arasmda iliski olup olrnadtqrna bakmak lcln Arastrrrnaya

Yonelik Kaygr Olc;egi kullarulrrustrr.
Buyukozturk

(1997)

tarafmdan

kayqrlanru

olcrnek

rem

donuk

qelistirilmistir.

Croanbach

Olc;eginde, "tamamen
ve "hie; kattlrnryorum"
kullarulrrustrr.

12

ogrencilerinin

maddeden

Alpha deqeri

katrhyorurn",

olusan

arastrrrnaya

tek

faktorlu

olcek

Arastrrmaya

Yonelik

Kaygr

"kararstzirn",

"katrlrruyorurn"

.872'dir.

"katrhyorum",

sec;eneklerinden

Aracta

i.iniversite

olusan likert tipi besli dereceleme

yer alan maddelere

durumunu yansrtan ifadelerde "tamamen

verilen

yarutlar,

doqrudan

olc;egi
kayg1

katrhyorum" dan "hie; katrlrruyorurn" a

doqru 5' den 1' e sayisal deqerler verilerek

puanlanrnrs

ve boylece olcekten

alman yi.iksek puan yi.iksek kayg1y1, dusuk puan dusuk kayg1y1 gostermektedir.
Gerceklestirilen

bu cahsrnada ise olc;egin croanbach alpha degeri .881' dir. Her

iki gruba on-test ve son-test olarak uygulanan

olcek ve olcek icin gerekli izin ek

4' de verilrnistir.

3.3.5. Bilimsel Arastirrnaya
Arastrrmaya

Yonelik Tutum

Olc;egi

katrlan deney ve kontrol grubundaki

cahsrna oncesi ve sonrasmda

bilimsel arastrrmaya

anlamh bir farkhhk olup olmadtqrna

bakmak

yonelik tutumlan

i9in Korkmaz,

2011 yrlmda qelistlrmis

olduklan "Bilimsel Arastrrmaya

kullanrlmrstrr.

toplam

Olcek

"Arastrrrnacrlara
madde;

Yardrrnct

"Arastrrmalara

"Arastrrmalara

30

Olmaya
Yonelik

ve

isteksizlik"
Olumsuz

4

$ahin ve Yesil' in

Yonelik Tutum Ol9egi"
boyuttan

admm verildigi
Tutum"

arasmda

olusmaktadrr.
boyut altmda 8

boyutunda

9

madde;

Yonelik Olumlu Tutum" boyutunda 7 madde ve "Arastirmacrlara

Yonelik Olumlu Tutum" boyutunda
gi.ivenirligine

soru

lisansi.isti.i ogrencilerin

bakacak

olursak,

ise 6 madde bulunmaktadrr.

Arastrrmacrlara

Yardtrnct

boyutunun

Cronbach alpha degeri .851, Arastirmalara

boyutunun

Cronbach

boyutunun

Cronbach

alpha deqeri .814, Arastirrnalara
alpha deqeri

Boyutlara gore

Olmaya

isteksizlik

Yonelik Olumsuz Tutum
Yonelik Olumlu Tutum

.802 ve Arastrrrnacrlara

Tutum boyutunun cronbach alpha deqeri .765'tir. Gerceklestirilen

Yonelik

Olumlu

bu cahsrnada
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ise Arastirrnacrlara Yardrrnct Olmaya isteksizlik boyutunun Cronbach alpha
deqeri .738, Arastrrrnalara Yonelik Olumsuz Tutum boyutunun Cronbach alpha
deqeri .869, Arastrrmalara Yonelik Olumlu Tutum boyutunun Cronbach alpha
deqeri .803 ve Arastirmacrlara Yonelik Olumlu Tutum boyutunun cronbach
alpha deqeri .783' tor. Ol<;egin genelinin cronbach alpha deqerine bakacak
olursak .700'0n Ozerinde olmasi (cronbach alpha=.741) ol<;egin gOvenilirligini
gostermektedir. Her iki gruba on-test ve son-test olarak uygulanan olcek ve
olcek icin gerekli izin ek 5'de verilmistlr.
3.3.6. Uygulanan Egitim-Ogretim SUrecine Yonellk GorU§me Formu
Uygulamaya katrlan lisansOto ogrencilerinin kurs sOrecindeki qoruslerini
almak arnaciyla her iki gruba farkll sorular sorulrnustur. Kontrol grubuna 4,
deney grubuna ise 8 soru sorulmustur. Deney grubuna fazla sorulrnasrrun
nedeni dijital senaryolar hakkmdaki qoruslerinin ahnmak istenmesidir. Gorusrne
formlarmm olusturulmasi asarnasmda 10 uzrnarun gorO§lerine basvurulmus ve
formlara son sekilleri verilrnistir. Gorusmeler her iki gruptan 20'§er kisiyle
ger9ekle§tirilmi§

ve

kayit

altma

ahnrrustrr. Veriler

kodlanarak

temalar

olusturulmustur ve elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla aciklanrmstrr. Her
iki gruba cahsrna sonrasmda sorulan sorular ayn ayn ek 7'de verilrnlstir.
3.4. Egitim Ortammm ve Materyallerin Hazrrlanmast ve Uygulama

3.4.1. Egitim Ortammm Hazrrlanrnast
Web destekli uzaktan egitim uyqulamast tasanrru lcin ilk olarak, daha
onceden Yakm Dogu Oniversitesi Uzaktan Egitim Merkezi (YD0-UZEM)
tarafmdan olusturulan egitimci hesabmm yonetlci olarak degi§tirilmesi icin YD0UZEM mOdOrlOgOne basvurulrnus ve lslem ger9ekle§tirilmi§tir. Daha sonra
http://uzem.neu.edu.tr/ adresinden yonetlcl olarak giri§ yapilarak gruplar ile ilgili
ayarlamalar yaprlrrustrr (Sekil 2).
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~ekil 2. YD0-UZEMyonetici paneli

Yonetici

olarak

atandrktan

sonra sistem

Ozerinden kurs sayfasi

acrlrmstrr, Daha sonra yeni ders ekle seceneqinden her grup icin dersler
olusturulmustur, Tek ders olarak yaprlmamasmm sebebi ise her ogrencinin
kendi grubu drsmdaki derslere girmesini engellemektir. Aynca, gruplarla ilgili
sorun yasanmarnast icin ders saatleri de grup isimlerine eklenerek belirtilrnistir.
Bununla ilgili ekran gorOntosO sekil 3'de qorulmektedir .
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~ekil 3. Gruplara ait derslerin ekran goriintusii
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Gruplara trklandrktan sonra egitimlerle ilgili kac hafta olacaqi ve hangi
web

2.0

araclan

kullarulacaqr,

hangi

materyallerin

nasil

paylasilacaq:

dOzenleme adirruna qecilmistir, Bu ekranla ilgili gorOnto sekil 4'te gorOlmektedir.
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2. Hafta Der's Payfm;imlan

~ekil 4. Ders diizenleme ekram

$ekil 4'de gorOldOgO gibi her hafta dersinin altmda "Yeni etkinlik veya
kaynak ekle" seceneqi mevcuttur. Buradan istenildigi kadar amaca uygun web
2.0 araci eklenebilir ($ekil 5).

ETKiNLiKLER

~ekil 5. Eklenti eklemeekraru
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Bir hafta icerisine birden fazla web 2.0 araci eklenebilir. $ekil 5'te
gorOldOgO gibi egitim arnach kullarulacak bircok arac sistem icerlslnde
bulunmakta ve amaca gore kullarulabilrnektedir. Sanal smrf olusturmak icin Big
Blue Button eklentisi, dosya ekleme eklentisi (ppt, pdf, word vb.), etiket (farkh
web sayfalan, dosya, kaynak), anket, form, sohbet ekleme gibi egitim acismdan
onernli eklentiler kullarulabilmektedir. Eklenen her web 2.0 araci hangi haftaya
eklendiyse alt alta gelecek sekilde stralanarak eklenmektedir.
3.4.1.1. Sanal Srruf Eklentisinin

Eklenmesi

Sanal srruf ortarruru kisaca, srruf ortammda gerc;ekle§tirilen derslerin
teknoloji sayesinde,

uzaktan egitim seklinde mekandan baqrmsrz olarak

cevrirnici olarak qerceklestirilrnesi olarak tarumlanabilir. UZEM sistemi Ozerinde
eklenti olarak bulunan Big Blue Button sanal siruf ortarru kolayca sisteme
entegre edilerek cevrimlci dersler qerceklestirilebilir. Eklentiyi eklemeden once
ders sayfasma girildigi zaman Ost ktsrrnda bulunan krsrna "Kayit" adt altmda Big
Blue Button kayrt eklentisi yerlestirilrnistir (Sekil 6). Sebebi ise qerceklesflrilen
bOtOn cevrimici derslerin kaydedilip, sistem lcerisine etiket yoluyla entegre
edilip, istenildiqi zaman sisteme giri§ yaprlrnak kosuluyla tekrar izlenebilmesidir.
Eklendikten sonra sec;enekler krsrrundan gorOnOmO gizlenerek ogrenciler
tarafmdan gorOlmesi engellenerek ayarlarm istemeyerek de olsa aksamasma
olanak tarunmamahdrr (Sekil 7).

Bilimsel Arastrrma ve Etik
Kurallar Kursu

Haber rcrumu i
,~,
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1. Hatta Ders Payla§1ml

c,; Ko:,\\,sm: pkar
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$ekil 6. Big Blue Buton kayrt diigmesi

$ekil 7. Kay1t diigmesi ayarlart
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Kay1t dOgmesi eklenip, gerekli ayarlar yapildrktan sonra her hafta icin
cevrirnici ders eklentisi eklenerek dersler yaprlabilir. "Yeni etkinlik veya kaynak"
dOgmesinden Big Blue Button sanal smif eklentisi eklendikten sonra bazi
ayarlamalann yaprlmasi gerekmektedir. Oncelikle dersin adi belirlenir. Daha
sonra ilk olarak giri§ yaztsi karsrrruza crkar, Bu giri§ yazrsi buradan istenilen
sekilde ayarlanabilir. Daha sonraki secenek ise Big Blue Button' un var clan
sayfada rru yeni sayfada mt acrlrnast seceneqidir, lstenildiql gibi secilebilir.
Daha sonra isteqe bagh olarak derse ilk giri§ ve son giri§ saati ayarlanarak
derse giri§ler kontrol altma almabilir (derse giri§ 20.00'da acrlrp 20.1 S'te
kapatrlmasi
seceneqldir.

gibi). Unutulmamasi
Her ders

gereken en onernli secenek ise kayrt

ayarlanacaqmda

kayrt seceneqi

isaretlenmelldir,

lsaretlendikten sonra qerceklestirilen dersler, daha once olusturulan "Kayrt"
krsrru altma kaydedilecektir
yardtrmyla

(Sekil 8). Kaydedilen dersler etiket eklentisi

sisteme eklenerek

ogrencilerin

istedigi zaman girip o dersi

izlemelerine olanak saqlayacaktrr. Gerekli ayarlarnalar yaprldtktan sonra kaydet
ve goster seceneqi secilirse derse giri§ yaprhr, kaydet ve derse don seceneqi
secilirse de yaprlan degi§iklikler kaydedilerek haftahk derslerin olduqu ekrana
yonlendirilir.
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~ekil 8. Big Blue Button ders ayar sayfasi
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Sana! strufa giri§ yap1ld1gmdasesli ve g6r0ntolu katrl seceneqi secilerek
(bilgisayarda gerekli donarurn clan mikrofon, hoparlor ve kamera olrnasi
durumunda) gerekli durumlarda ister sadece sesli, isterse sesli ve g6r0ntol0,
istenirse ekran paylastrru ve ses, eger istenirse dosya paylastrru ve ses
kullarularak etkilesirn saqlanabilir (Sekil 9). Bunun yanmda giri§ yapildrktan
sonra anhk olarak sohbet irnkaru da bulunmaktadrr, Bu sohbet bOton grupla
olabileceqi gibi ozel olarak istenilen kisi ile de qerceklestlrllebillr.
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$ekil 9. Big Blue Button ses ve gori.intu ayarlan

Derse giri§ yaprldrktan sonra bOton yetki ders 6gretim elemarundadrr.
Kimin mikrofonunun acik olacaqindan, kimin ekran paylasacaqindan, kamera
acacaqrndan,

dosya

paylasacaqmdan

bOton etkinliklerden

ders 6gretim

elemarn sorumludur. 0 kime ne yetkiyi verirse o klsi etkinligi qerceklestirebiiir.
Gerekli olrnast durumlarda dersten crkartrp, engelleyebilir. Bu sayede ki§i bir
daha o derse giri§ yapamaz. Daha once bahsedildiqi gibi ders esnasmda ekran
paylasrrm yapilabilir. Bu sayede qosterip yaptrrrna teknigi ile daha etkili dersler
ger9ekle§tirilebilir. Aynca dosya paylasrrru da yapilarak paylasrlan dosya
Ozerinde cahsilabilir. Egitimci tarafmdan atanan ki§i veya kisller var olan dosya
Ozerinde isaretlerne, yazi yazma gibi etkinlikleri qerceklestlreblllr ($ekil 10).
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2. Hafta Ders Payla§1mlan
~
\;I 1. Grup 2. Hafta Online Dersine Ginnek t~Jn T1klaym1z!
1. Crup 2, Hafta Online Dersini Tekrar izlen,ek !(_:in

T1klaw11zl
1. Grup 2. Hafta oers Notuna !Jla§mak l~inT1klay1niz:
1. Grnp 2, Hafta Der Notunu indirmek ir;in T,kiayin1z.:

$ekil 10. Big Blue Button dosya paylasrrm

Big Blue Button icerisinde bulunan bir diger eklenti ise beyaz tahta
eklentisidir. Bu sayede siruf ortarrundayrrus gibi ders anlatrrru ve omekler icin
beyaz tahta kullarulabilir. Burada gerekli cizim ve yazi arac-qerecleri ile birlikte
silgi mevcuttur. lstenlldiqi zaman yazihp silinebilir. <;evrimigi ders esnasmda
hem ses, hem gorOnto hem de ekran/dosya paylasrrruru ayru anda yapmak
murnkundur. internet hrzlanrun farkhhklanndan dolayi, ses, yaz: ve ayru
zamanda

dosya

ya

da

ekran

paylasirru

yaprlrms,

gorOnto actlmasi

denendiqinde ise yavaslarna oldugundan dolayi kullarulmarmstrr. Her cevrimici
ders gergekle§tirildikten

sonra kaydedilip ilgili hafta materyal

paylasrrm

bolumunde paylasrlrrus ve ogrenciler istedikleri zaman sisteme giri§ yaparak bu
ders videosunu tekrar izleme imkanma sahip olrnuslardrr ($ekil 11).
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$ekil 11. Haftaltk paylasilan materyaller
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3.4.1.2. Dosya Paylasuru
Olusturulan derslerle

ilgili daha onceden hazirlanan

sunum (ppt)

dosyalanru paylasmak mOmkOndOr. Her dersten once hazrrlanan sunu her
haftanm altmda paylasrlan materyaller arasrndadrr. Bunu ekleyebilmek icin yeni
etkinlik veya kaynak ekle seceneqinden "kaynak ekle" secilrnelidir, Bu sayede
bilgisayann herhangi bir yerinde kayrth olan dosyayt sistem icerisine entegre
edebilme irnkaru tarurnaktadrr ($ekil 12).
..1 ..
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l;iekil 12. Kaynak (dosya) ekleme

$ekil 12'de gorOldOgOgibi kaynak seceneqi se9ildigi zaman karsrrmza
eklenecek dosyanm admm ne olacaqt ve dosyanm sisteme eklenebilmesi icin
bilgisayardaki konum bilgileri istenmektedir. Buradan dosya secilerek kaydet ve
derse don seceneql secilerek kaydedilen isimle, secilen dosya sistem Ozerine
eklenmls olacaktir (Sekil 13).
gg ~

~ Goronum
• Gene! eklenti ay

$ekil 13. Kaynak (dosya) konumu belirleme ekraru
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3.4.1.3. Etiket Eklentisi
Etiketleme, farkh ortamlardaki dosya, video, ses, internet sayfasi gibi
ogrencilerin sistem icerisine entegre edilmesine olanak saqlayan eklentidir. Bu
sayede boyutu fazla olan veya farkh dosya uzantrsma sahip dosyalarm indirmek
yerine direkt olarak internet Ozerinden izlenmesine olanak saqlarnaktadtr. Yine
yeni eklenti veya etiket ekle seceneqinden etiket eklentisi secilerek sisteme
eklenebilir (Sekil 14).
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l;iekil 14. Etiket eklentisi ekleme ekraru

Etiket eklentisi secildlkten sonra etiket yazrsuun ne olmasi gerektigi
ekran karsnruza cikrnaktadtr. Buradan yaziy: yazdiktan sonra 6nemli olan
nokta, yazmm secilip (karartma islemi) yonlendirilrnek istenen linkin adresi (web
adresi) "baqlantt ekle (hyperlink)" seceneqi tiklarur ve baqlantt URL (link) yazrhr,
hedef

kismma

var olan sayfada

mt acrlsm yeni sayfada

rru acrlsin

seceneklerinden birisi secilir, bashk krsrrundan ise istenilen bashk yazilarak ekle
dOgmesi tiklamr. Daha sonra kaydet ve derse don seceneqi se9ildiginde sayfa
icerisinde paylasilan web adresinin on izlemesi gorOnOr(Sekll 14).
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4. Hatta Ders Paylastrnlar}
1~ Gr.up A·. Haft'\:l Ders Notunu indinne-~~ipn Tik ayirnz'.
1.. Grup 4. Hafta onnne O.ersini t:z:temt;'k i~in Tikl<1yin1z.!

\:)

L Grup 4. Haft.a Online Derse Katdrnak i~in T1k!:~ytn17..l

$ekil 15. Etiket eklentisinin sayfa ic;erisindeki on izleme ekraru

$ekil

15'te gorOldOgi.i

gibi ders icerislnde

kullarulrnast planlanan

Mendeley kullarnrru ile ilgili video, youtube video paylasrrn sitesine yi.iklenerek
etiket eklentisi sayesinde ders icerisinde paylasrldt ve istenildigi zaman
ogrenciler girip izleyebilmektedir.

Bu sayede buyuk boyutlardaki dosyalan

sistem icerisine atmak yerine bu sekilde paylasarak sistemin daha rahat
cahsmasma olanak saqlanmaktadrr. Bunun yanmda 2. gruba uygulanan dijital
senaryolar da farkh programlarla olusturulduktan sonra youtube Ozerine video
olarak kaydedildi ve bu sekilde etiketler sayesinde ders icerisinde paylasrlrrustrr.
3.4.2. Dijital Senaryolarm

Hazrrlanrnast

Ders i9eriginin belirlenebilmesi icin 11 acrk uclu soruya 50 lisansustu
ogrencisinin cevap vermesi istenmistir. Verilen cevaplar doqrultusunda icerik
hazirlarup, uzman gorO§leri alrrup onerilen degi§iklikler qerceklestirildikten
sonra ders i9erigine son sekli verilmistir, Dijital senaryolar da 11 acik uclu
soruya

verilen

cevaplar

doqrultusunda,

ogrencilerin

baslarmdan

gec;en

olaylarm biraz deqistirilerek ve hayal gi.ici.i katilarak qelistirilrnlstir. Hazrrlanan
dijital senaryolar uzman gori.i§leri almarak gerekli dOzeltmeler yaprlrrus ve daha
sonrasmda deney grubuna uyqulanrrustrr. Dijital senaryolarm qellstirilmesi
asarnalannda bircok farkh program kullarutrrustrr. Senaryolarm yaztrrn icin
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Microsoft

Word

aktanlrnasmda

proqrarm
ana

kullarulrmstrr.

program

olarak

Senaryolann

Adobe

dijital

Captivate

8.0

ortama
proqrarru

kullarulrmstrr. Bunun yarunda senaryolarda ag1z oynatma icln CrazyTalk Pro
v7.32, senaryolar icerisinde bulunan karakterlerin ve sahnelerin olusturulrnast
icin PhotoShop CS4, sahnelerde bircok karakter oldugu tcln ses degi§tirme
proqrarm olarak MorphVOXPr, simUlasyon olusturmak lcin Ashampoo Snap 8,
CrazyTalk Pro v7.32 programmdan 91kt1s1 alman video formatrrn degi§tirmek
icin (flv'den wmv'ye) FormatFactory ve videolan birlestlrrnek icin Movie Maker
proqrarru kullarulrrustrr.
3.4.2.1. Senaryolann Yezumes)
Cahsmarun

onceki

bolumunde

bahsedildiqi

gibi

senaryolarm

olusturulrnast ders ic;erigi ile birebir iliskilidir. Ders ic;erigi, 11 acrk uclu soruya
50 lisansOsto ogrencisinin verdikleri cevaplardan yola crkrlarak haztrlandtqi
daha once belirtilrnisti. Dijital senaryolar, ogrencilerin bu sorulara verdikleri
cevaplar doqrultusunda olusturulrnustur. Senaryolar olusturulurken ogrencilerin
baslarmdan
baslanna

gec;en olaylar biraz abartilarak

gelebilecek

olaylar

seklinde

fakat gOndelik hayatlannda

olusturulrnustur.

Bunun yanmda

senaryolarda kullarulan isimler gOnlOk olaylarla da baqlantih sekilde kullarnlarak
daha dikkat cekici ve aktlda kahct olrnasma ozen gosterilmi§tir. Orneqin $ekil
16'da 3. senaryo metni qorulmektedir.

Burada KKTC Cumhurbaskanhqi

secirnleri donerninde olundugu icin adaylarm isimleri kullamlrrustrr. Yazilan
senaryolar uzman gorO§leri ahnarak son halini alrrus ve dijital senaryolar bu
senaryolar esas almarak hazrrlanrrnstrr.
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Ol=Sibel, Ol=Mustafave 03= Dervis
3 arl:ada~ kafeteryada oturur. Yan rnasada konu~andigerarkadacilanmn konujtuklanni duyarlar ve
ke.ndi aralannda konu}maya ba~larlar.
01: Duydunuzmu?
02: ~k sesslz konusuvorlardr, ben pek bir;iey duyamad1m,

61: Ben duydum. Olu~turmadddanbir anketkullamp verilerikafadan strnadsn falan bahsed!yorlardr.
63: Evet, evet, ben de duydum.Ama samnm bir tanesi kaqr 9kb vevazgesfiler.
62: Evet sonunu bende duydum, amaolayr tam anlarnarrnsttrn,

Ol: Eve!. Tam da bizim daha once. konujtugumuz~eyden bahsettiler.
03: Evetbiz neyapmaya karar verdikarkada~far? DO?undunuz.mu?
02: Bence tehl!keli srkadastar, hoes aalarsa yananz.
01; Kesin kahnz.
03: Bence de. tehlike.li, ama hiq ugra~madan boyle yapailm gitsin. Kim nereden anfayacak.

~ekil 16. Dijital senaryolarda kullarnlan senaryo metni ornegi

3.4.2.2. Karakter ve Sahnelerin Bulunmasi
Senaryolan dijital ortama aktarmadan once ilk olarak senaryolara uygun
karakterler ve sahneler olusturulrnustur. Karakterler ve sahneler olusturulurken
Captivate ve Crazy Talk program, icerisinde clan karakterler ve sahneler
kullarulrmsttr. Bunun yanmda internetten de tarama yaprlrrusttr. Daha sonra,
bulunan fotoqraflara benzer fotoqratlar Photoshop yardunryla olusturulrnaya
cahsilrrustrr (Sekil 17).
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$ekil 17. PhotoShop program, ile degi~tirilen karakterler

3.4.2.3. CrazyTalk Pro Proqrarru ile Konusrna
Senaryolara

gerc;eklik katabilmek

ve daha ilgi cekici olabilmesini

saqlarnak adma CrazyTalk proqrarm ile bulunan karakterlerin konusurken ag1z
ve mimikleri oynatrlrrustrr, Bu sayede dijital senaryolar biraz daha gerc;ege yakm
ve ilgi ceklci olrnast saqlanrrustrr. Ozellikle karsrhkh konusrnalar esnasmda
bircok dosya olusturulmasmdan dolayt oldukca fazla kullanrlan programlardan
birisidir ($ekil 18).

$ekil 18. CrazyTalk Pro program, ciknlan

88

Sahne

resimleri PhotoShop

ve Captivate

programlan

yardrrruyla

hazrrlandrktan sonra Crazy Talk proqrarm lcerisinde entegre edilmistir. Daha
sonra yeni aktor olusturrna seceneqinden 6zellikle ag1z ve mimikleri hareket
edecek olan karakter sayfa icerisine eklenrnistir. Eklenirken omuz, el, kol, bas,
kas, goz ve ag1z hareketlerinin hangi yone ve nasrl olacaqt ayarlanrrustrr (Sekil
19).

$ekil 19. Crazy Talk Pro yilz hareketleri ayarlama ekraru

3.4.2.4. MorphVOXPr Program, ile Ses Degi§tirme
Senaryolarda her hafta farkh karakterler olmasmdan dolayi farkh seslere
ihtlyac duyulmustur. Fakat, 90k fazla secenek olmadrqmdan dolayi var olan bir
krz ve bir erkek sesinin her senaryo icin en az O<; farkh sese donusturulerek
farkh kisllermis gibi olmasi saqlanrrustrr (Sekil 20).
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~ekil 20. MorphVOXPr ses degi§tirme program, ekran gorOntOsO

$ekil

20'de

gorOldOgO gibi

ses

degi§tirme

program,

icerisinde

"MorphVOXPr" bircok farkh ses ozelligi bulunmaktadrr. Kadm sesini farkh
seslere, erkek sesini ise daha farkh seslere cevirmeye yardimct olrnustur,
Bununla birlikte varolan seslerin yanmda ozel seslerde olusturmak mOmkOndOr.
Aynca,

cesith ortam efektleri verilerek farkh ortarnlardayrms gibi sesler

kaydedilebilir.

Programm saglad191 bir baska kolayhk ise bircok dosya

uzantismda 91kt1 almabilmesidir. Ozellikle .mp3 uzantist olarak 91kt1 saqlamasi
oldukca kullarush olrnastru saqlarnaktadrr.
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3.4.2.5. Ashampoo Snap 8.0 SimO/asyon Olu§turma Program,
ikinci hafta dersinin gerekliligi olarak YOO Kutuphane sisteminin kayrth
olduqu elektronik veri tabanlanndan nasil tarama yaprlmasi gerektigiyle ilgili bir
sirnulasyon

olusturulmasi

gerekmekteydi.

Bu sirnulasyon

olusturulurken

Ashampoo Snap 8.0 proqrarrn kullarulrrustrr. Video icerisinde farkh ses clacaqi
icin hem Ashampoo Snap 8.0 proqrarm hem de MorphVOXPr proqrarru ayru
anda calistmlarak ses ve gorunto ayn ayn kaydedilrnistir. Daha sonra ses ve
goruntoyu birlestirrnek icin Movie Maker proqrarm kullarulrrus ve en. sonunda
Captivate proqrarru icerisine ses ve goruntonun birlikte oldugu video eklenrnistir
($ekil 21 ).

!;iekil 21. Ses degi§tirme ve video kaydetme programmm aym anda kullarulrnast

Yukandaki

$ekil

20'de goruldugu

gibi slrnulasyonun

farkh sesle

hazrrlanabilmesi icin hem MorphVOXPr ses degi§tirme proqrarru, hem de
Ashampoo Snap 8 ekran yakalama (sirnulasyon olusturrna) proqrarru aynt anda
kullarulrmsttr. Daha sonra Captivate proqrarru icerislne olmasi gerektigi yere
eklenerek senaryo tamamlanrrustrr.
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3.4.2.6. FormatFactory Program, ile Video Kaylf Tara De{Ji§tirme
FormatFa~tory 90k fonksiyonlu medya donusturme proqrarrudrr. Video,
ses, gorOntO formatmdaki dosyalan uygun bircok farkh dosya tOrOne cevirebilen
bir

program,

cahsrna

icerisinde

sadece

video

ve

ses

dosyalannm

donusturulmesi amaci ile kullarulrrustrr. Video dosyalan, .flv uzantismdan .wmv
ve .wmv uzantismdan .flv uzantrsma dcnusturulmustur. Ses dosyalan icinse,
.mp3'ten

.wma uzantisma

ve .wma'dan

.mp3 uzantrsina cevirrnek icin

kullarulrrustrr. Programm en g09IO ozelliginden ikisini §U sekilde srralayabiliriz:
hem dosya donusturme sirasmda herhangi bir kalite kaybmm olrnarnast hem
de ozellikle video formatmm donusturulrnesi sirasmda istenilen cozunurlukte
ayarlanabilmesine imkan tarumastdtr. Bunun yanmda hem kolay arayOze sahip
olmast hem de Turkce dilini desteklemesi sayesinde program, bilmeyen birinin
kolayca ogrenip kullanabilmesi onernli artrlanndandtr (Sekil 22).

~ekil 22. FormatFactoryproqrarm arayilz ekram
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3. 4. 2. 7. Movie Maker ile Video ve Ses Birteeiirme
Movie M~ker ile, fotoqraf ve videolan kullanarak, bunlar uzerinde
duzenlerneler, degi§iklikler yapilabilir, muzik dosyalan ekleyebilir, mikrofon ile
ses kaydi yapabilir ve bu fotoqraf, video ve sesleri kullanarak cesitli filmler
yaratllabilir.

Bu cahsma icerislnde

hem video ve degi§tirilmi§

seslerin

birlestirilmesinde hem de karsrlrkh konusrna seklinde qecen senaryolarm sahne
sahne srralanarak birlestirilrnesinde kullarulrrusttr. Crazy Talk programmda
sahne

sahne

kaydedilen

konusrnalar

numaralandmlarak

Movie

Maker

programmda birlestirilrnistlr. Bunun yanmda simulasyonun hazrrlanrnasmda da
kullanrlrrustrr, Farkh programlarla kaydedilen ses ve gorunto Movie Maker
sayesinde birlestirilrnistir. Ses ve qoruntunun farkh kaydedilme sebebi ise
simulasyonda kullarulacak sesin farkh programla degi§tirilmesidir (Sekil 23).

~ekil 23. Movie Maker ile senaryolan blrlestirme
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3.4.2.8. Adobe Captivate
Ana proqrarn olarak kullarulan captivate proqrarm gorsel tasanmlarla
desteklenrnis, hareketli, animasyonlu ve interaktif sunumlar yapmaya yarayan
ve ekran yakalarna icin de kullarulan bir proqrarndrr. Bunun yanmda etkilesirn
ve animasyon sayesinde e-ogrenme icerikleri clusturulablleceqi bilinmektedir.
Diger programlarda geli§tirilen bOton materyaller en son olarak Captivate
programmda blrlestlrilmistir. Sahneler arast ge<_;:i§ efektleri, ge<_;:i§lerde kullarulan
ses ve yazt efektleri Captivate programmda yaprlrrustrr. Daha sonra tek bir
video haline getirmek icin yine Captivate proqrarru kullarulrrustrr (Sekil 24).

~ekil 24. Adobe Captivate ekran goriintiisii

$ekil 24'te dijital senaryonun Adobe Captivate'te hazrrlanrms ekraru
gorOlmektedir.

GorOnto

bakrrmndan

Microsoft

PowerPoint

proqrarrurn

andrrmaktadtr, Fakat, 90k daha geli§mi§ ve ekstra ozelllkler! clan bu program
sayesinde ge<_;:i§ efektleri, animasyonlu yazrlar ve sesler eklenrnistir. Bunun
yanmda etkilesim, ses ekleme gibi ozellikleri de bulunmaktadrr. Kullarulan bir
diger ozelligi ise program 91kt1s1 olarak hem .swf uzantrsi hem de .avi uzantrsi
olrnasrdrr. Aynca, HTML desteql sayesinde direkt olarak internet siteleri
lcerisine entegre edilebilmektedir ($ekil 25).

94

~ekil 25. Captivate 1;1kt1 ayan ekran goruntusu

3.4.2.9. Senaryolann Youtube Sitesine Eklenmesi
Senaryolar

hazrrlandrktan

sonra YDO-UZEM

lcerlsindeki

derslere

ekleyebilmek ic;in video paylasrm sitesi youtube' a videolar yuklenrnistir. Daha
sonra gerekli url baqlantilan ahnarak sistem icerlsine etiketler yardrrmyla
eklenrnistir ($ekil 26).

3. Hafta

Ders

Payla~1n1lan

2' Grui::a .3 .. H.:1ftt1 D,;:r-s r,:C::,t;_;r,t_: tr,C!!T/:":.(J.'k 1t;i1-, T1kT~Vl!"\1Zi
"(:") .Z::,_J:?JJlP. ? , __ lj_i;;ft,_a_ J2i.'.~_Lt!_\(, J/·g n:;.:::__ r,:,:~t:tE_T:.S~-~'---t;j_p T·: V;I ~.iyi :_\G:.1

~ekil 26. Dijital senaryolarm ders ekranmda paylasrlmast
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Youtube sitesine video yOklemek icin gmail hesabi ile ucretsiz Oyelik
yaprlmasi

gerekmektedir.

Oyelik islernini qerceklestirdikten

sonra yOkle

seceneqine trklanarak yOkleme ekranma qecilir. Burada onemli olan nokta
gizlilik

ayarlandir.

Videoyu

yOklerken

kimlerin

qorup

qoremeyeceqlni

ayarlanabilir. Hedef kitlenin tamamma ulasabilrnek icin herkese acik seceneqi
secllerek dijital senaryolar youtube' a yuklenrnistir (Sekil 27).

YLlklenecek dosyatan seem

YARDIM VE C>NERiLER

~ekil 27. Youtube gizlilik ayarlan ekrant

Video secildikten sonra internet hizma ve video boyutuna bagh olarak
yOklenecektir. Daha sonra ic;erigin kontrol edilip, videonun yaymlanrnast icin
yaklasrk 12 saat qecmesi gerekmektedir. Onaylandiktan sonra istenilen hedef
kitleye ulastmlrrustrr.
3.4.3. Uygulama
"Bilimsel

Arastirrna

ve

Etik

Kurallar''

kursu

iki

farkh

grupla

qerceklestirilmistir. Bu gruplara kontrol ve deney grubu denilrnistir. Her iki grupla
da karma egitim qerceklestirllmlstir.

Buna ek olarak deney grubu dijital

senaryolarla desteklenrnistlr. Her iki grupla da cevrirnici dersler Yakm Dogu
Oniversitesi Uzaktan Egitim Merkezi sistemi Ozerinden qerceklestirilmistir. Her
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iki grup icin de farkh klasorler olusturularak her ogrencinin kendi grubu drsmdaki
derslere giri§leri enqellenrnistir. Calismarun basinda on-test olarak qelistirilen
bilimsel arastirma ve etik basan testi uyqulanrrustrr. Gruplann belirlenmesinde
basan ve cinsiyete gore homojenlik saqlanarak iki grup olusturulrnustur.
Ogrenci numarasmm son rakarrumn tek ve cift say: olrnasrna gore secilerek biri
kontrol digeri deney grubu olarak kullarulrrustrr.
3.4.3.1. Deney ve Kontrol Grubu
Her iki grupta da farkh programlardan

40'ar llsansustu ogrencisi

bulunmaktadir. Toplam 45'er saat si..iren egitimler boyunca; 20':;,er saatlik
egitimler srruf icerisinde yi..iz yi..ize qerceklestlrilirken,

diger 25'er saatlik

egitimlerde YD0-UZEM sistemi i..izerinden Big Blue Button sanal siruf ortarru
aracrlrqiyla saqlandi. Yi..iz yi..ize egitimler Yakm Dogu Oniversitesi, Atati..irk
Egitim Faki..iltesi binast zemin kat 11 D07 numarah srrufta gerc;ekle:;,tirilmi:;;tir.
8'er hafta ve toplamda 45'er saatte tamamlanan kurslann konulan, ic;erigi,
kazarumlan,

i:;,leni:;, sureclermln ve deqerlendlrrnelerin

nasrl yaprlacaqrm

gosteren ders plan Ian hazrrlanmtstrr. Gi..inli..ik ders planlarmm bir ornegi Ek 2'de
verilrnistir. Hazirlanan ders planlan kursun ilk gi..ini..i ogrencilere dag1t1lm1:;; ve
cevrirnici derslerin qerceklestirildiq! YD0-UZEM i..izerine eklenrnistir. Boylelikle
ogrencilere

kursun hangi gi..ini..inde hangi konulan

hangi srra ile nasrl

isleyeceklerini takip etme irnkaru saqlanrrustrr. Yi..iz yi..ize derslerde ogrencilere
kurs

programmdaki

teorik

bilgiler

PowerPoint'de

hazirlanrrus

slaytlar

projeksiyon clhazi ile ekrana yansrtrlarak yapilrrus ve gerektigi durumlarda
simi..ilasyonlar haztrlanarak desteklenmistir. Srruf icerisinde internete ihtlyac
duyulduqunda

3G modem aracthqryla internete baglanilm1:;;t1r. Uygulama

yaprlmasi gereken durumlarda ise cevrimici derslerde gosterip yaptrrma tekniqi
kullan ilarak qerceklestlrilmtstir.
Bunlara ek olarak deney grubu dijital senaryolarla desteklenrnistir. Dijital
senaryolar eklendikten sonra ogrencilere belirli bir si..ire verilip, o si..ire zarfmda
izlemeleri istenmistir. Kursun baslanqrcinda dijital senaryolarm da egitim
si..irecine dahil olduqu belirtilerek, her ogrencinin olusturulan dijital senaryolan
izlemelerini saglamak lcin, sisteme giri:;;-c;1k1§ yaptiklan saat araliklan kontrol
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edilmis ve bunun puanlama

icin 6nemli oldugu vurgusu

ogrencilerin

izlemeleri tesvik edilrnistir.

dijital senaryolan

Olkedeki internet h121 ile yasanan
youtube

video

cozunurluklerle

paylasirn

sitesine

yaymlanrrustrr.

takrlrna sorunu yasamadan

3.5. Verilerin

yaprlrmstrr.

B6ylece

sorunlar g6z 6n0nde bulundurularak

yOklenen

dijital

senaryo

videolan

farkli

B6ylece internet hizt dusuk olan 6grencilerin

ve stkrlmadan

de

izlemeleri saqlanrrustrr,

<;ozi.imi.i ve Yorumlanrnast

Arasnrma sonucunda elde edilen veriler SPSS 23 program, kullarularak
analiz edilmistir, Veriler yuzde (%), ortalama (x), frekans(f), standart sapma
(SS) olarak verilmistir. Cahsrna grubunun on-test ve son-test sonuclarma
y6nelik puan farklarmm anlarnhhquu analiz etmek icin Tekrarh Olcurnler Anova
Testi kullarulrrustrr. Verilerin farklarmm acrklanrnasmda ise genel ortalama
dikkate ahnrrustrr.
Daha sonra istatistiksel veriler amaclara uygun olarak tablolastmlrmstrr.
Verilerin cozumlenmesinde kullanilan srrurlar Tabla 12'de verilrnistir.

Tablo 12. Verilerin c;_ozumlenmesinde kullarulan suurlar
A.9.1rhk
Smrrlar
Kesinlikle katrlmtyorurn
1
1.00-1.79

2
3
4
5

Arastirmanm

1.80-2.59
2.60- 3.39
3.40-4.19
4.20- 5.00

raporlastmlrnasmda,

Katitrruyorum
Kararstztrn

Katrlryorurn
Kesinlikle Kat1hx_orum

90k yaygm

kullarulan American Psycoholigical Association-APA

bir kaynak

olarak

(6. Baskr) ve Ankara

Oniversitesi Egitim Bilimleri EnstitOsO - Tez Yazrm Kilavuzu (2007) dikkate
ahnrmstrr.

BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bolurnde, belirlenen arnac ve alt arnaclara ait veri toplama araclan ile
elde edilen verilerin cozurnlenrnesiyle ulasilan bulgular ve bu bulgulara dayah
yorum yer alrnaktadir.
4.1. Deney ve Kontrol

Grubunun Bilimsel Arasnrma ve Etik

Basanlan
Dijital senaryolarla

desteklenen

karma egitim qoren deney grubu

ogrencileri ile karma egitim qoren kontrol grubu 6grencilerinin on-test son-test
bilimsel arastrrrna ve etik basan puanlan arasmda anlamh bir farklhhk olup
olrnadrqrm

belirleme arnach Tekrent Qfgilmler Anova Testi uyqulanrrustrr.

Ogrencilerin bilimsel arastrrrna ve etik basarilanna etkisine baktldrqmda her iki
gruptaki

ogrencilerinde

son-test

basan

puanlarmda

artrs olduqu

ancak

istatistiksel olarak dijital senaryolarla desteklenen deney grubu lehine anlamll
bir farkhhk olduqu gori.ilmektedir (F1,1a=11.913, p<0.05).
Tabla 13.Deney ve Kontrol grubu basan testi karsrlastirma sonuclan
Ba§an
Testi

On-test
Son-test

F

p

Acrklama

11.913

0.001

P<0.05

Kontrol

Deney

N

x

ss

x

ss

40
40

53.12
87.16

8.96
3.42

52.12
80.76

7.30
4.30

Table 13'de gori.ildi.igi.i gibi, dijital senaryolarla desteklenen
grubunda

bulunan ogrencilerin

on-test basan puan ortalamasi

deney

:X:=53.12

(SS=B.96) iken son test basart puarn ortalamasi :X:=87.16 (SS=3.42) olrnustur.
Kontrol grubunun ise on-test basan puan ortalarnast :X:=52.12 (SS=?.30) iken
son-test basan puan ortalarnast :X:=80.76 (SS=4.30) olrnustur, Son-testlerine
bak1ld1g1 zaman ise her iki grubunda basart di.izeylerinde artrs olduqu
gorOlmektedir. Buna ragmen, dijital senaryolarla desteklenen deney grubunun
son-test

ortalamasi

(:X:=87 .16,

SS=3.42)

kontrol

grubunun

son-test
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ortalamasma gore daha yOksek olduqundan (X:=80.76, SS=4.30) bu yonde
an lam Ii bir farkhhk mevcuttur (Grafik 1 ).

Ii! On-test

ill Son-test

Grafik 1. Kurs oncesinde ve sonunda yapuan basan testi sonuclan

Eide edilen bu bulgulara gore dijital senaryolann "Bilimsel Arastrrma ve
Etik" konusundaki ogrenci basanstru olumlu etkiledigini soyleyenebiilir.
Literature bak1ld1g1 zaman, bu cahsrna scnuctanyla tutarh calrsmalartn
olduqu gorOlmektedir. Yapilan cahsmalara bakildrqmda, egitim ortamlannm
daha eglenceli, aktif ve cekici hale gelebilmesi icin teknolojideki yeniliklerden ve
farkll bilgisayar destekli egitim yontemlerinden aktif bir sekilde yararlarulmast
gerektiginin vurqulandtqt gorOlmektedir (BOyOkkara, 2011 ). Bu baqlarnda
Akkag1t ve Tekin (2012)'in yaptlklan cahsmalannda geli§tirilen simOlasyon
egitim araci ile ogretim yapilan grubun basansrnm daha yOksek olduqu
sonucuna ulasrmslardrr. Yine 2012 yrhnda GOven ve SOIOn tarafmdan yaptlan
calismada yeni teknolojilerle destekli ogretim yonteminln diger yonternlere gore
akademik basanyt art1rd1g1 qozlenrnistir.
Teknolojinin her gec;en gun daha da ileriye gitmesiyle egitimde yeni
teknolojilerin

kullantlmast

kacirulmaz

olrnustur.

GOnOmOz teknolojilerinin

egitime entegre edilerek qerceklestirilen bircok cahsrnarun mevcut oldugu
yukandaki aciklarnalarla gorOlmektedir. Bu calisrnada her iki grupda da karma
yontern uyqulanrms ve yeni teknolojiler kullanurrustrr. Bu sebeple her iki

100

gruptaki ogrenci basarisrda anlamh bir sekilde yukselmistir. Ancak dijital
senaryolarla desteklenen grubun basansi daha fazla artrs qostermistir.
4.2. Ogrencilerin Yaprrus Olduklan Bilimsel Arastirma Raporlarmm
Degerlendirilmesinden

Eide Edilen Bulgular

Dijital senaryolarla desteklenen

karma egitim goren deney grubu

ogrencileri ile karma egitim qoren kontrol grubu ogrencilerinin on-test son-test
bilimsel arastirma raporlan dereceli puanlama olc;egi performans puanlan
sonuclanrn gruplara gore farkhhk olup olmadrqrm belirlemek icin Tekrar/J
0/qOmler Anova Testi uyqulanrrnstrr, Cahsrnarun basrnda haztrlarnalan istenen
arastrrma raporu on-test olarak, sonunda ise yine hazirladtklan arastrrma
raporu son-test olarak uygulanan dereceli puanlama oh;egiyle gruplarm
performans dOzeyleri belirlenrnis ve karsrlastmlrrustrr. Buna gore ogrencilerin
bilimsel arastrrma raporlan performans dOzeylerine baktldrqmda her iki gruptaki
ogrencilerinde
puanlannda

son-test
artis

oldugu

derecelendirmeli
ancak

puanlama

istatistiksel

olarak

olc;egi

performans

dijital

senaryolarla

desteklenen deney grubu lehine anlamll bir farkhllk oldugu gorOlmektedir
(F1,1a=21.667,p<0.05).
Tablo 14. Deney ve kontrol grubu dereceli puanlamaoil;;egipuanlan
Dereceli

Puanlama
Oh;e1gi
On-test
P uan an
Son-test

N
40
40

Deney
SS
61.00 3.79
88.50 4.11

X:

Kontrol
SS
59.62 4.14
82.13 4.92

F

P

Aciklama

X:

21.667 0.000

P<0.05

Tabla 14'de gorOldOgO gibi, deney grubunda bulunan ogrencilerin on-test
puan ortalamasi :X:=61.00 (SS=3.79) iken son-test puan ortalamasi :X:=88.50
(SS=3.79) olrnustur. Kontrol grubunun ise on-test puan ortalarnast :X:=59.14
(SS=4.14) iken son-test puan ortalarnasi :X:=82.13 (SS=4.92) olrnustur, Tablada
gorOldOgO gibi deney ve kontrol grubunun on-test puanlan birbirine yakm
olduklan qorulmektedir. Son-testlerine bak1ld1g1 zaman ise her iki grubunda
basan dOzeylerinde artis olduqu qorulmektedlr.
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Eide edilen bulgulara gore, her iki gruptaki ogrencilerin bilimsel arastrrrna
raporu yazma performanslannm artt1g1 soylenebillr. Aynca dijital senaryolarla
desteklenen grupta daha 90k artt1g1 qorulmektedlr.

90,00
80,00
70,00
60,00
On-test

50,00

Son-test
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00 f-----------.---------t"'
Deney

Kontrol

Grafik 2.Kurs onceslnde ve sonunda yapllan dereceli puanlama ol9egi puanlan
karsrlastrrma sonuclan

Bircok arastrrmada teknoloji ile desteklenen ogrenmenin basanyi olumlu
etkllediqi yonundedir (Baran, 2011; BOlbOI, 2009; Doyrnus, 2012).
4.3. Ogrencilerin

c;evrimici Bilgi Arama Stratejilerine Yonelik

Gori.i§lerine lllskln Bulgular
Arasttrmanm 090ncO alt amaci, "deney ve kontrol grubunun on-test sontest cevrirnici bilgi arama stratejileri farkltlasrnakta rrudrr?" idi. Bu doqrultuda
uygulanan veri toplama araclanndan

cevrirnici bilgi arama stratejilerinin

gruplara gore karsrlastrrma sonuclanna yer verilrnistir. iki grup arasmda farkhllk
olup olrnadiquu belirlemek lcin Tekrarlt 0/<;0mler Anova Testi uyqulanrrustrr.
<;ah!_?manm basmda on-test ve sonrasmda son-test olarak uyqulanmrstrr. Eide
edilen analizler a§ag1daki tabloda verilmektedir.
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Tablo 15. Deney ve kontrol grubunun bilgiyi arama stratejilerine yonelik gorO§leri
Deney_

Bilgi Arama
Stratejileri
Kaybolma
Degerlendirme

Arnach
DO_§_i.inme
Deneme
Yamlma
Temel Fikirleri
Ay1rt Etme

Kontrol
Problem
Cozme

On-test
Son-test
On-test
Son-test
On-test
Son-test
On-test
Son-test
On-test
Son-test
On-test
Son-test
On-test
Son-test

N

x

ss

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

3.12
2.11
3.18
4.25
3.40
4.21
3.19
4.33
3.13
4.47
3.24
4.45
3.16
4.26

.57
.50
.52
.51
.57
.47
.69
.43
.85
.42
.37
.40
.69
.44

Kontrol

ss
3.10
2.37
3.21
3.69
3.41
3.54
3.22
4.12
3.15
3.87
3.25
3.79
3.13
3.90

.46
.49
.46
.68
.53
.76
.51
.58
.75
.43
.46
.67
.66
.68

F

p

Acrklama

3.763

.056

P>0.05

9.958

.002

P<0.05

14.905

.000

P<0.05

11.969

.001

P<0.05

10.207

.002

P<0.05

20.129

.000

P<0.05

13.388

.000

P<0.05

Yukandaki tabloda gorOldOgO gibi, 7 boyuttan olusan cevrimlci bilgiyi
arama stratejileri ol9eginin her boyutu icin kontrol ve deney gruplannm on-test
ve son-test ortalamalan verilmistir.
Cevrirnici ortamlarda bilgiyi ararken kaybolrnus hissine kaprlrna ile ilgili
her iki gruptada on-test son-test puanlarmda olumlu yonde deg.i:;;im olduqu
ancak deney ve kontrol grubu arasmda anlarnh bir farkhhgm olrnadrq:
belirlenrnlstir

(F1 ,78=3.763,

p>0.05).

Bunun

yanmda

deney

grubu

ogrencilerinin kurs onceslndeki ortalama puanlan X:=3.12 (SS=.57) iken, kurs
sonrasmda

X:=2.11

(SS=.50)

kaybolma

boyutunda

olrnustur,

Kontrol grubundaki

da, kurs oncesi ve sonrasi

ortalama

6grencilerin
puanlanna

bakrldrqmda farkm olduqu gorulmektedir. Kontrol grubu ogrencilerinin kurs
oncesindeki ortalama puanlan X:=3.10 (SS=.46) iken, kurs sonrasmda X:=2.37
(SS=.49) olrnustur.
Ogrenciler,

cevrimici

ortamlarda

arastrrma

yaparken

kaybolma

boyutunda "internette arama yaparken ne yapacajnrru bilmiyorum" maddesine
on-testte katrldrklartru (X:=3.73, SS=.93) belirtirken, son-testte katrlrnadiklanru
(:X:=1.83, SS=.80), "lnternette arama yaparken her zaman kaybolmusurn hissine
kapilmm" maddesine on-testte katildiklartrn (X:=3.62, SS=.99), son-testte ise
katrlmadrklanru (X:=2.34, SS=.69), "internetten arama yaparken her zaman
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tedirgin hissederim" ifadesine on-testte kararsiz (X:=3.35, SS=1.02) kaldrklanru,
son-testte

ise katrlmadtklanru

nasrl baslayacaqrrm
SS=1.02)

(X:=2.46, SS=1.09),

bilmiyorum"

kaldrklanru,

son-testte

ifadesine

"Cevrimici

ise on-testte

ise katrlmadrklanru

olarak aramama
kararsiz

(X:=3.37,

(X:=2.24, SS=.93)

ifade

etmislerdir,
Cevrimici ortamlarda arama yaparken bilgiyi deqerlendirme
gore her iki gruptaki

ogrencilerinde

olumlu

oldugu

yonde

desteklenen

artrs

uygulama

ancak

sonrasi

istatistiksel

stratejilerine

son-test

olarak

puanlannda

dijital

senaryolarla

deney grubu lehine anlamh bir farkhhk oldugu gorOlmektedir (F 1.7a=

9.958, p<0.05). Deney grubu ogrencilerinin
X:=3.18 (SS=.52)
grubundaki

kurs oncesindeki

iken, kurs sonrasmda

6grencilerin deqerlendirme

X:=4.25 (SS=.51)

ortalama puanlan
olmustur,

Kontrol

boyutu puanlarma bakrldiqmda

da, kurs

oncesi ve sonrasi ortalama puanlan arasmda fark olduqu gorOlmektedir.
grubu ogrencilerinin
kurs sonrasmda

kurs oncesindeki

ortalama puanlan X:=3.21 (SS=.46) iken,

X:=3.69 (SS=.68) olmustur.

Degerlendirme

boyutunda,

iliskilerl sOrekli degerlendiririm"
kaldrklanru,

"Web'ten

(X:=3.15,

ifadesine on-testte

SS=. 79)

kaldrklanm,

"Bir

sitesindeki

bilginin

degmedigine

karar veririm" ifadesine

on-testte

"Web'ten

Web

son-testte

ve son-testte ise katrldiklanrn
bulduqum

(X:=4.21,

yonelik qoruslerinin

degi§medigini

X:=3. 95) kaldiklanru

ise

referans

hemde

yapabilme

stratejilerini

"Farkh

kararsiz

(X:=4.00,

gostermeye
(X:=3.03,

SS=.90),

(On-test;

degip

SS=.84)

bunun yanmda

dusunururn"
X:=3.45,

ifadesine
Son-test;

belirtmislerdir.

Eide edilen bu bulgulara gore hem dijital senaryolarla
grubunun

SS=.76),

katrldiklanru

sunacaqtrru

ve kararsiz

arasmdaki

ifadesine 6n-testte kararsiz

(X:=3.76,

verileri nasil derleyip

bilgiler

kararsrz ( X:=3.28, SS=.81)

topladrqrm bilgileri karsilastmnrn"

SS= 1.11),

kaldiklanru

bulduqum

son-testte ise kesinlikle katrldrklanru

web sitelerinden

Kontrol

kontrol

grubunun

geli§tirdiklerini

"Web'de

bilgiyi

soyleyebiliriz.

desteklenen

ararken

deney

degerlendirme

Puanlardan

anlasrlacaqt
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gibi deney grubundaki ogrencilerin

bu konudaki yeterliklerini

daha 90k

artrrrrustrr.
Cevrirnici ortamlarda bilgiyi ararken arnach dusunrne ile ilgili stratejilerine
gore iki gruptaki ogrencilerinde uygulama sonrast son-test puanlarmda olumlu
yonde artrs oldugu ancak istatistiksel olarak dijital senaryolarla desteklenen
deney grubu lehine anlamh bir farkhhk oldugu gorulmektedir (F1,1a=14.905,
p<0.05). Bunun yanmda deney grubu ogrencilerinin kurs oncesindeki ortalama
puanlan X:=3.40 (SS=.57) iken, kurs sonrasmda X:=4.21 (SS=.47) olrnustur,
Kontrol

grubundaki

ogrencilerin

amach

dusunrne

boyutu

puanlarma

bakrldrqmda, kurs onces] ve sonrast ortalama puanlart arasmda da fark oldugu
gorulmektedir. Kontrol grubu ogrencilerinin kurs oncesindeki ortalama puanlan
X:=3.41 (SS=.53) iken, kurs sonrasmda X:=3.54 (SS=.76) olrnustur. Kurs
sonrasmda

bu

stratejilerinin

degi:;,medigi gorulmekle

birlikte

ortalama

puanlarmda artrs olduqu da gorulmektedir.
Arnach dusunrne boyutunda, "Arad1g1m bilgiden nasrl yararlanacaqrrru
dusunurum" ifadesine on-testte katrldrklanru (X:=3.56, SS=.95) ifade ederken,
son-testte

kesinlikle kattldtklartru

baslarnadan once hedeflerimi
(X:=3.30, SS=.73),

(X:=4.21, SS=.75), "Cevrimici aramaya

belirlerim"

ifadesine on-testte

son-testte katrldrklanru

kararsrzken

(X:=3.80, SS=.96), "Cevrirnlci

ararnarun arnactru surekli kendime hatrrlatmm" ifadesine on-testte kararsizken
(X:=3.35, SS=.80), son-testte katrldrklanru (X:=3.61, SS=1.05) ve bunun
yarunda "Bazen aramaya ara verip, hangi bilgilerin hala eksik oldujjunu
dusunururn" ifadesine yonelik gorO:;,lerinindegi§medigini ve katrldrklanru (On-

test; X:=3.42, Son-test; X:=3.88) belirtrnislerdir.
Eide edilen bulgulara gore her iki gruptaki ogrencilerinde cevrlmici bilgiyi
aramada

arnach

senaryolarla

dusunebilrne

desteklenen

yeterliklerini

artrrdtklanru

deney grubu ogrencilerinin

ancak

dijital

daha 90k art1rd1g1

qorulrnektedtr.
Cevrimici ortamda bilgiyi ararken deneme yarulrna yoluna basvurrna
stratejilerine

gore iki gruptaki ogrencilerinde

uygulama sonrasi son-test
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puanlannda

olumlu yonde artis olduqu ancak istatistiksel

olarak dijital

senaryolarla desteklenen deney grubu lehine anlamh bir farkhhk oldujiu
gorulmektedir

(F1,7a=11.969,

p<0.05).

Deney

grubu

ogrencilerinin

kurs

oncesindeki ortalama puanlan X:=3.19 (SS=.69) iken, kurs sonrasmda X:=4.33
(SS=.43) olmustur. Kontrol grubundaki ogrencilerin degerlendirme stratejileri
puanlarma bakildrqmda da, kurs oncesi ve sonrasi ortalama puanlan arasmda
fark olduqu qorulrnektedir. Kontrol grubu ogrencilerinin

kurs oncesindeki

ortalama puanlan X:=3.22 (SS=.51) iken, kurs sonrasmda :X:=4.12 (SS=.58)
olmustur,
Deneme yarulma boyutunda, "Aramam basanli olmaymca baska arama
motorlanru denerim" maddesine on-testte kararsizken (X:=3.23, SS=1.10), sontestte

kesinlikle

katrldiklanru

(:X:=4.25,

SS=.67),

"Yeterli

bilgiye

ulasarnadiqrmda, bana referans olabilecek ve bilgiye ulasttrabilecek baska web
sitelerini denerim" maddesine on-testte kararsizken (X:=2.86, SS=.91) sontestte kesinlikle kattldrklanru (:X:=4.30, SS=.56) belirtrnislerdir.
Eide edilen bulgulara gore, her iki gruptaki ogrencilerinde cevnrruci
arama yaparken denem yarulma yoluna daha eek basvurduklari belirlenmistlr,
Ancak dijital senaryolarla desteklenen deney grubundaki ogrencilerin daha eek
deneme yamlrna yoluna basvurduklan belirlenmlstir.
Cevrimici ortamlarda bulunan bilgilerdeki temel fikirleri ayrrt etme
stratejilerine gore her iki gruptaki ogrencilerinde uyqularna sonrasi son-test
puanlarmda

olumlu yonde artrs olduqu ancak istatistiksel olarak dijital

senaryolarla

desteklenen deney grubu lehine anlamll bir farklrhk olduqu

gorulmektedir

(F1,1a=10.207, p<0.05).

Deney

grubu

ogrencilerinin

kurs

onceslndeki ortalama puanlan X= 3.13 (SS=.85) iken, kurs sonrasmda x:=4.27
(SS=.58) olrnustur, Kontrol grubundaki ogrencilerin temel fikirleri ayrrt etme
boyutu puanlanna bakildrqmda, kurs oncesi ve sonrasi ortalama puanlan
arasmda

fark

olduqu

qorulmektedlr.

Kontrol

grubu

ogrencilerinin

kurs

oncesindeki ortalama puanlan :X:=3.15 (SS=.75) iken, kurs sonrasmda X:=3.87
(SS=.43) olrnustur.
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Temel

fikirleri

ayrrt etme stratejilerinde,

anahtar

kelimeleri

sitesinde

saqlanan ana dusuncelerl

kararstzken

onceden

(X:01 =3.15,

dusunurum"

ve "Elimden

secmeye

X:02=3.07),

SS=.38),

bakanrn"
son-testte

maddesine
ise

her web

cahsmrn" maddelerine

on-testte

kattldtklanru

icln Web sayfalanndaki

on-testte

kesinlikle

kullanabileceqirn

geldigince

son-testte

X:=4.15s2), "Belli bash bilgiyi yakalamak
baqlanttlara

"Genellikle

kararsiz

katrldrklanm

(X=4.15s2,
bashklara ve

kaldrklanru

(X:=3.21,

(X:=4.20,

SS=.62)

ifade

tarama

yaparken

temel

etmislerdir.
Krsaca her iki gruptaki
fikirleri

ayrrt

desteklenen

edebilme

yeterlilikleri

cevrirnici

artmrstrr.

Aynca

arama yaparken

ogrencilerinde

uygulama

artis olduqu ancak istatistiksel

kontrol

edebilme

sonrast son-test

stratejilerine
puanlarmda

olarak dijital senaryolarla

grubu lehine anlamh bir farklrlrk olduqu qorulmektedir
Deney

dijital

senaryolarla

grupta daha 90k artt191 qorulrnektedir,

Cevrimici
gruptaki

ogrencilerin

grubu

ogrencilerinin

kurs

(SS=.37) iken, kurs sonrasmda
ogrencilerin

oncesindeki

ortalama

puanlan

ogrencilerinin
sonrasmda

arasmda

kurs oncesindeki

olumlu yonde

desteklenen

deney

(F 1,1e= 20.129, p<0.05).

ortalama

puanlan

X:=4.49 (SS=.40) olmustur.

kontrol boyutu puanlanna

gore her iki

X=

3.24

Kontrol grubundaki

baktldrqrnda da, kurs oncesi ve sonrasi

fark

olduqu

ortalama

qorulrnektedir.

Kontrol

grubu

puanlan X:=3.25 (SS=.66) iken, kurs

X:=3.78 (SS=.68) olmustur,

Kontrol

boyutunda,

"Internet

Explorer

veya

Netscape

gibi

bir web

tarayrcrsiru kullanrnayt bilirim" ifadesine on-testte kararsiz kaldrklartru (X:=3.06,
SS=72),

son-testte

tarafmdan

saqlanan

ifadesine

on-testte

katildrklanru

(X:=4.06,

SS=1.16),

geli§mi§ arama seceneklerini
kararsizken

(X:=4.33,

yakalayabilmek
kararsizken

kattldrklanru

(X:=3.13,

SS=.54),

icln bashklara

(X:=3.36, SS=84),

"Bir

ve baglant1lanna
son-testte

nasrl kullanacaqirru

SS=.92),

web

"Arama

son-testte

sayfasmdaki
bakanm"

katrldiklanru

ana

ifadesine

motorlan
bilirim"
kesinlikle
fikirleri
on-testte

(X:=3.98, SS=.94)

ve
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bunun yanmda

"Belli bir web sitesine

bilirim" ifadesine

on-testte

onun URL'siyle

ve son-testte

goru~leri

nasil baqlanacaqrrm

degi~meyerek

katildiklanru

(Xo=3.44, Xs=4.13) belirtmlslerdir.
Eide edilen bu bulgulara gore her iki gruptaki ogrencilerinde
kontrol edebilme
desteklenen

artrs qosterrnis

deney grubu ogrencileri

Cevrirnici
gruptaki

yeterlikleri

arama yaparken

ogrencilerinde

artrs olduqu

ancak istatistiksel

ancak farklrhk dijital senaryolarla

lehine olrnustur.
problem

uygulama

cozrne

stratejilerine

sonrasi son-test

puanlarmda

olarak dijital senaryolarla

grubu lehine anlamh bir farkhlik oldugu gorOlmektedir
Deney

grubu

ogrencilerinin

kurs

(SS=.69) iken, kurs sonrasmda
ogrencilerin
ortalama

ogrencilerinin
sonrasmda

oncesindeki

arasmda

olumlu yonde

desteklenen

deney

(F1,7a=14.153, p<0.05).

ortalama

bakrldrqrnda

fark

kurs oncesindeki

puanlan

X=

oldugu

da, kurs oncesi ve sonrasi

gorOlmektedir.

ortalama puanlan

Kontrol

grubu

X:=3.13 (SS=.66) iken, kurs

problem

cozrne

boyutunda

ise kurs oncesinde,

yaparken

ortaya cikan problemler

beni hayal kmkhqma

cozumler

dusunurum"

yonelik

bildirirken,

kurs sonrasmda

srrasrnda

olusan

ifadesine

kararsiz

kesinlikle katildrklanru

herhangi

bir sorunu

ifadesine yonelik kurs oncesinde

cozrnek

"Arama

ugratt1g1 zaman yeni

(X:=3.21,

SS=.87)

gorO§

(X:=4.20, SS=.73) ve "Arama
icin elimden

geleni yapanrn"

kararsrz (X:=3.36, SS=1.02) kaldrklanru,

kurs

ise katrldrklanru (X:=4.02, SS=.90) belirtmislerdir.

Eide edilen bulgulara gore her iki grubun da cevrimici ortamlarda
yaparken

3.16

X:=3.90 (SS=.68) olrnustur.

Son olarak

sonrasmda

gore her iki

X:=4.26 (SS=.44) olrnustur. Kontrol grubundaki

kontrol boyutu puanlanna
puanlan

bilgi ararken

karsilastrklan

dijital senaryolarla

promlem cozrne becerilerinin

desteklenen

Olcek boyutlarmm
grafikte gorOlmektedir

arama

artnquu ancak farklrhqm

deney grubu lehine oldugu belirlenmistir,

on-test ve son-test

(Grafik 2).
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Korucu ve Cakrr (2015) yaptrklan
interneti,

bilgiyi arama ve dosya

Ekici ve Ozenc

ogrenciler

aradrklan

belirtrnislerdir.

"Ogretmen

belirlenmesi"

cahsrnalannda

belirtmislerdir.

ogrencilerin

konudan

uzaklasip

odev ve
Aynca

fazla bilgi arasmda

Bunun yanmda Strakaya ve Cakrr'rn (2014)

adaylarmm

cahsrnastrun sonuclanyla

4.4. Ogrencilerin

icin kullandiklanru

adaylarmm

Ulasrlan bu sonuc, cahsrnanm basmda ulasrlan

sonucla benzerlik gostermektedir.
yaptrklan

ogretmen

ilk olarak internette yaptrklanrru belirtmislerdir.

arama yaparken

kaybolduklanru

paylasrrm

Ucak (2012) yaptrklan

arastrrrna yapacaklarmda

cahsarnarmda

Arastrrmaya

cevrtrmci

bilgi

arama

stratejilerinin

da benzerlik gostermektedir.

Yonelik

Kayg1 Duzeylerlna

ili§kin

Bulgular
Cahsrnaya

katrlan ogrencilerin

kurs oncesi ve sonrasmda

"arastrrmaya

yonelik kayg1 dOzeyleri"nde gruplara gore farkhhk olup olmadrqrru belirlemek icln

Tekrerlt Ol<;OmlerAnova Testi uyqulanrrustrr, Buna gore, arastirmaya yonelik
kayg1 dOzeylerinde her iki gruptada on-test son-test puanlannda olumlu yonde
degi§im olduqu ancak deney ve kontrol grubu arasmda anlarnh bir farkllhgm
olmadrq: belirlenmistir (F1,7a=2.932,p>0.05).
Tablo 16. Kontrol ve Deney grubunun arastrrmaya yonelik kayg1 duzeylerl
Kayg1
Duzeyi

On-test
Son-test

N
40
40

Deney
SS
3.11
.59
2.69
.50

X

Kontrol
SS
3.12 .49
2.99
.53

F

P

2.932

.091

Ai;1klama

X

p>0.05

Tabla 16'da gorOldOgOgibi, deney grubunda bulunan ogrencilerin ontest puan ortalarnast X:=3.11 (SS=.59) iken son-test puan ortalamasi X:=2.69
(SS=.50) olrnustur.

Kontrol grubunun ise on-test puan ortalamasi X:=3.12

(SS=.49) iken son-test puan ortalarnast X:=2.99 (SS=.53) olmustur. Buradan da
anlasilacaqr

gibi gruplann

on-test ve son-testlerinde

anlamh bir farkhhk

olmamasma ragmen arastrrmaya yonelik kayq: dOzeylerinde azalma olduqu
sonucuna ulasrlmrstrr. Bu sonuclara iliskin grafik a§ag1dad1r(Grafik 3).
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l'Jll On-test
i!ll

Son-test

Kontrol

Deney

Grafik 4. Deney ve kontrol gruplarmm on-test son-test kaydi di.izeyleri

Kayg1 ol<;egi maddelerinin on-test son-test karsrlasttrmalanna bak1ld1g1
zaman,

"Arastrrma

yapmam

gerektiginde

icirnln

s1k1ld1gm1

hissederim"

(Xo=3.21, Xs=2.24), "Arastrrma sozcOgO bile, beni huzursuz etmeye yetiyor''
(Xo=2.90, Xs=2.07), "Arastrrma yapmak dusuncesi bile beni tedirgin eder"
(:X:o=2.84, Xs=2.11),

"Arastrrma

yaparken

kendimi

genellikle

huzursuz

hissederim (Xo=2.94, Xs=2.24)" ve "Arastirma yaparken kisa zamanda bikanm
(Xo=2.84, Xs=2.22)" ifadelerinde anlamh bir farklihk olmamasma ragmen ontest son-test puanlarmda dO§O§ olduqu qorulmektedir.
Eide edilen bulgulara gore cahsrna sonrasmda ogrencilerin kayqrlanrun
dO§Ok dOzeyde oldugu soylenebillr. Bunun nedenlerinden birinin, uygulama
sonrasmda teknolojiyi daha etkin bir sekilde kullanmalan olduqu dusunuleblllr.
Literatorde calrsma sonuclanyla tutarhhk g6steren cahsrnalar vardrr.
Saracoqlu

(2008) yapmrs oldugu

cahsrnasmda

lisansustu ogrencilerinin

arastrrma kayqtlanrun dusuk oldugu sonucuna ulasrrustrr. Bu sonuc cahsma
sonucuyla tutarhhk gostermektedir. Bu sonuclardan farkh olarak Cellk, Onder,
Durmaz, Yurdusever ve Uysal (2014) yaptrklan cahsrnalannda, hernsirelik
b610m0 ogrencilerinin bilimsel arastrrma yapmaya yonelik kayqrlanrun orta
dOzeyde olduqunu

belirtrnlslerdir,

Yilmaz

ve

Cokluk

(201 O)'un yapt1g1

111

cahsrnalannda

ise fen edebiyat fakultesi mezunlannn

duzeylerinin

yuksek

olrnadrqrru

sonuclanna

bakildiqmda

ifade etmislerdir.

literaturdeki

arastrrrnaya yonelik kayg1
Genel olarak arastrrmarun

bircck arastrrmayla

benzerlik

gosterdigi

qorulmektedir.

4.5 Ogrencilerin

Bilimsel

Arastrrmaya

Yonelik

Tutumlarma

bulunan

ogrencilerin

lllskln

Bulgular
Bu bolumde
arastrrmaya
veritrnistir.

deney ve kontrol grubunda

yonelik tutumlannm
iki grup arasmda

gruplara

farkhlik

gore karsrlastrrma

olup olrnadiquu

bilimsel

sonuclanna

belirlemek

yer

icin Tekrerh

0/<;0mler Anova Testi uyqulanrrustrr. Calrsrnanm basmda on-test ve sonrasmda
son-test olarak uyqulanrmstrr. Arastrrmadan elde edilen veriler asaqrdaki
tabloda sunulrnustur.
Tablo 17. Deney ve kontrol grubu bilimsel arastrrmaya yonelik tutum puanlan
karsilastrrma sonuclan
Bilimsel Arastrrrnaya
Yonellk Tutum

Kontrol

Denet

N

x

55

x

55

Arastrrmacrlara
Yardimci

On-test

40

3.62

.43

3.63

.58

Olrnaya

Son-test

40

2.91

.39

3.21

.55

On-test

40

3.78

.30

3.74

.66

Son-test

40

2.20

.49

2.73

.80

On-test

40

3.33

.46

3.31

41

Son-test

40

4.28

.45

3.75

.59

Arastrrrnacrlara

On-test

40

3.07

.45

3.08

.62

Yonelik Olumlu
Tutum

Son-test

40

4.19

.48

3.68

.64

lsteksizlik
Arastrrmalara
Yonelik
Olumsuz Tutum
Arastrrmalara
Yonelik Olumlu
Tutum

F

p

Acrklarna

5.277

.024

P<0.05

7.413

.008

P<0.05

11.074

.001

p<0.05

10.197

.002

P<0.05

Tabla 17'de goruldugu gibi, 4 boyuttan olusan bilimsel arastrrrnaya
yonelik tutum ol9eginin her boyut lcin kontrol ve deney gruplarmm on-test ve
son-test ortalamalan verilmistir,
Arastrrrnacrlara yardrmct olmaya isteksizlik boyutuna bakacak olursak,
her iki grubun son-test puanlarmda olumlu yonde degi§im olduqu, ancak
istatistiksel olarak dijital senaryolarla desteklenen deney grubu lehine anlamh
bir farkhhk oldugu gorulmektedir (F1,7s=5.277, p<0.05). Bunun yanmda deney
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grubu 6grencilerinin
kurs sonrasmda

kurs 6ncesindeki

X:=2.91 (SS=.39)

arastirmacrlara

yardrrnci

olmaya

sonrasi ortalama puanlanna
grubu 6grencilerinin
kurs sonrasmda

Kontrol grubundaki

isteksizlik

bakrldiqmda

kurs 6ncesindeki

arastirmactlara

toplama araclannda
olmak

ahnmadtq:

olmustur.

boyutunda

6grencilerin

da, kurs 6ncesi

farkm oldugu gorOlmektedir.

ve

Kontrol

ortalama puanlan X:=3.63 (SS=.58) iken,

X:=3.21 (SS=.55) olrnustur,

Ogrenciler

yardrmci

ortalama puanlan X:=3.62 (SS=.43) iken,

gereksiz
istemem"

dusunceslyle

yardrrnci

olmaya isteksizlik

sorulara yer verildiqinden
(Xo=,3.56,

bilimsel

Xs=2.70),

arastirmalara

boyutunda,

"Veri

bilimsel arastrrmalara

"Goruslerimlzln
katkt

saqlarnak

dikkate
istemem"

(Xo=,3.59, Xs=2.27), "Zaman kaybi olarak g6rd0g0m icin bilimsel arastirrnalara
yardrrnci olmak istemem" (X:o=,3.78, Xs=3.20)
sonrast cevaplarma

ifadelerine

kurs 6ncesi ve kurs

yonelik gorO;;leri arasmda farkhhk olduqu qorulrnektedir.

Eide edilen bu bulgulara gore deney ve kontrol grubundaki
cahsrna oncesinde diger arastrrmacrlara
iken cahsrna sonrasrda
senaryolarla

bu isteksizliqin

desteklenen

Ogrencilerin

yardrmct olmaya yonelik isteksizlik var
azaldiqrru soyleyebiiiriz.

deney grubundaki

daha olumlu tutumlar sergiledikleri
arastrrmalara

her iki gruptaki 6grencilerinde

6grencilerin

Ozellikle dijital

6grencilerin yardrrn etmeye yonelik

qorutmektedlr.
yonelik olumsuz tutumlan

uygulama

sonrasi son-test

lncelendiqi

zaman

puanlannda

olumlu

yonde degi;;im olduqu, ancak istatistiksel olarak dijital senaryolarla

desteklenen

deney grubu

(F1,7a=7.413,

lehine anlamh

bir farklrlik

olduqu

g6r01mektedir

p<0.05). Bunun yanmda deney grubu 6grencilerinin
puanlan

X:=3.78 (SS=.30)

Kontrol grubundaki

6grencilerin

da, kurs oncesi ve sonrast
qorulmektedlr.

iken, kurs sonrasmda
arastrrrnalara
ortalama

X:=3.74 (SS=.66) iken, kurs sonrasmda
Arastrrmaya
tutuma

kars:

ortalama

X:=2.20 (SS=.49)

olrnustur.

yonellk olumsuz tutum boyutunda

puanlarma

Kontrol grubu 6grencilerinin

kurs 6ncesindeki

bak1ld1gmda farkm olduqu

kurs 6ncesindeki

X:=2.73 (SS=.80) olmustur,

yonelik olumsuz tutum boyutunda

dO§O;;

gorOlmektedir.

ortalama puanlan

Ozellikle

ise genel olarak olumsuz

"Cabuk

sonuclandrnlmayan
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arastirmalar

gereksiz

arastrrrnalardrr" (Xo=,4.03,

Xs=2.68) ve "Gercekci

bulmadrqun icin bilimsel arastrrmalar ilgimi cekmez" (Xo=,3.98, Xs=2.45)
ifadelerine yonelik olumsuz gorO§lerde ciddi dO§O§ oldugu qorulmektedir.
Eide edilen bulgulara gore her iki gruptaki ogrencilerin arastrrrnaya
yonelik olumsuz tutumlannm pozitif yonde degi§tigi soylenebilir,
Arastrrrnalara

yonelik

olumlu

tutumlann

gruplara

gore

farkhlasrp

farklrlasmadrqt incelendiq! zaman her iki gruptaki ogrencilerinde uygulama
sonrasi son-test puanlannda olumlu yonde artrs olduqu, ancak istatistiksel
olarak dijital senaryolarla desteklenen deney grubu lehine anlamll bir farklihk
olduqu qorulmektedir (F1,7a =11.074, p<0.05). Bunun yanmda deney grubu
ogrencilerinin kurs onceslndeki ortalama puanlan X:=3.33 (SS=.46) iken, kurs
sonrasmda

X:=4.28

(SS=.45)

olrnustur,

Kontrol

grubundaki

ogrencilerin

arastrrrnalara yonelik olumlu tutum boyutunda, kurs oncesi ve sonrast ortalama
puanlanna

bakrldiqmda

farkm

oldugu

gorOlmektedir.

Kontrol

grubu

ogrencilerinin kurs oncesindeki ortalama puanlan X:=3.31 (SS=.41) iken, kurs
sonrasmda X:=3.75 (SS=.59) olrnustur.
Ogrenciler arastrrmalara yonelik olumlu tutum boyutunda, genel olarak
olumlu gorO§ belirtirlerken ozellikle "Frrsat verilirse bilimsel arasttrrnalar yapmak
isterim" (Xo=,3.03, Xs=4.19)

ve "Bilimsel arastrrma yapanlara yardrmci

olmaktan hoslarunrn" (Xo=,2.84, Xs=4.03) ifadelerindeki fark oldukca fazladrr.
Eide edilen bu bulgulara gore dijital senaryolarla desteklenen deney
grubundaki ogrencilerin lehine calrsma sonrasmda arastirrnaya yonelik daha
olumlu tutum sergiledikleri belirlenmistir.
Arastrrmacrlara yonelik olurnlu tutumlann

gruplara

gore farkhlasip

farklrlasrnadtqt incelendiqi zaman her iki gruptaki ogrencilerinde uygulama
sonrasi son-test puanlarmda olumlu yonde artis olduqu ancak istatistiksel olarak
dijital senaryolarla desteklenen deney grubu lehine anlamh bir farkhhk oldugu
gorOlmektedir (F1,7a =10.197, p<0.05). Bu nun yarnnda dijital senaryolarla
desteklenen deney grubu ogrencilerinin kurs oncesindeki ortalama puanlan
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X:=3.07 (SS=.45)
grubundaki

iken, kurs sonrasmda

6grencilerin

arastrrmacrlara

6ncesi ve sonrast ortalama puanlarma
Kontrol

grubu

6grencilerinin

(SS=.62) iken, kurs sonrasmda
Arastrrmacrlara
olumlu

g6r0§

(Xo=,2.86,
qelistirmeye

"Bilim

olrnustur,

Kontrol

yonelik olum tutum boyutunda da, kurs
bakrldrqinda farkm olduqu qorulrnextedlr.

6ncesindeki

ortalama

puanlan

X:=3.08

X:=3.68 (SS=.64) olrnustur.

yonelik olumlu tutum boyutunda

bellrtmislerdir.

Xs=3.96),

kurs

X:=4.19 (SS=.48)

Ozelllkle

"Bilim

Insant

insaru,

sOrekli

olarak

ise yine genel olarak
6ng6r0s0
geli§meye

g09IO

kisidir"

ve

kendini

acrk olan kisidir" (Xo=,2.96, Xs=4.09) ve "Bilim insaru, her ne

sebeple olursa olsun etik kurallara aykm davranmaz" (Xo=,3,37, Xs=4.03)
ifadelerindeki fark oldukca dikkat cekicldir.
Eide edilen bu bulgulara gore dijital senaryolarla desteklenen deney
grubu 6grencilerinin cahsrna sonrasmda diger arastirmacrlara yonelik daha
olumlu tutum sergiledikleri belirlenrnlstir,
Literatorde cahsrna bulqulanru destekleyen cahsrnalarm yanmda farkh
sonuclann ula§1ld1g1 calismalarda bulunmaktadir. Saracoqlu (2008) yapt1g1
cahsrnasmda lisansOsto ogrencilerin arastrrmaya yonelik tutumlannm olumlu
dOzeyde olduqunu bellrtrnistir, Bu cahsrnalardan farkh olarak, Yenilmez ve Ata
(2012) yaptrklan cahsrnalannda ogretmen adaylannm bilimsel arastirmaya
yonelik tutumlarmm notr olduqunu belirtrnislerdir. Yine bu cahsrnada, bilimsel
arastirrna yonternleri dersini alan ogrencilerle almayan ogrenciler arasmda
anlamh bir farkm olduqu sonucuna ulasrlmrsnr. Bu sonuc, cahsma bulqulanru
destekler niteliktedir.
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Grafik 5. Deney ve kontrol grubu bilimsel arastrrrnaya yonelik tutum puanlan

Bilimsel arastiraya yonelik tutumlarm on-test ve son-test puan
karsrlastrrrnalan yukandaki grafikte gorulmektedir (Grafik 5).
4.6 Ogrencilerin

Uygulamaya Yonellk GorO§leriyle ilgili Bulgular

Ogrencilerin yapilan uygulamaya yonelik qoruslerfni belirleme arnach
deney ve kontrol grubundan

20'§er ogrenciyle qorusmejer yaprlrms ve

qorusrnelercen elde edilen bulgular a§ag1da acrklanrrusnr.
4.6.1. Deney Grubunda Bulunan Ogrencilerin

Uygulamaya Yonelik

GorO§leri

4.6.1.1. Uygulanan Kursun, Ogrencilerin Egitim Heyetme Katklfanna
Yonetik' GorO§leri
Deney grubu ogrencileri ile kontrol grubu ogrencileri benzer cevaplar
verrnistir. Egitim ortarrumn kullarushq), egitime surecine olumlu katkrsi uzerinde
durmuslardir. lcerik olarak yine ayru sekilde 90k onernli konular olduqunu ve
bundan sonraki egitim hayatlanna 90k onernf katkrlar saglayacagm1 ve kontrol
grubu ogrencilerinden farkh olarak uygulanan dijital senaryolar hakkrnda
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qoruslerini

de belirtmislerdir.

ve duyrnadiklanm

Daha once boyle bir uygulamaya

belirtmislerdir.

ilk bastards

gordOk sonra kursun daha eglenceli
qerceklestlrdiqini
gibi

ifade etmislerdir,

yeni yonternleri,

edeceklerini
senaryolar

olusturulurken

yapacaklanna

biraz c;ekinseler de senaryolan

gec;tigini ve daha kahct izli ogrenmeler

Bu kursta karsrlanna

ileriki egitim ve meslek

belirtmislerdir.

katrlrnadrklanm

Kurs sayesinde,

cikan dijital senaryolar

hayatlannda

kullanmayi

tercih

bu yontemi kullanmak istediklerinde

nelere dikkat edilmesi

gerektigi

ve nasil planlama

dair fikir sahibi olduklanru da dile qetirrnlslerdir.

Tablo 18. Deney grubu ogrencilerin gerc;eklei;tirilen kursun egitim
hayatlarma saglad1g1katk1larayonelik gorui;leri

Deney grubu ogrencilerin gorO§leri(n=20)

f

Egitim ortarrurunkullarusli olmasi
Dijital senaryolarayonelik olumlu dusunce
Kaynakca yazirrundaonemli katkt saglad1g1
Bilimsel ara§t1rmalardaetik kurallara daha fazla dikkat edilmesi

18
20
20
20

Yukandaki tabloda gorOldOgOgibi cahsrnaya katrlan dijital senaryolarla
desteklenen deney grubunda ogrencilerin tamamma yakrm "qerceklestirilen
kursun

egitim

hayatlarma

saglad191 katkrlara

yonelik"

olumlu

g6r0$

bildirmislerdlr. "Egitim ortammm kullarush olduqunu" 18 kisi, "dijital senaryolarla
yonelik olumlu dusunce" 20 kisi, "kaynakc;a yazrmmda onernli katki saglad191"
20 ki§i ve "bilimsel arastrrmalarda etik kurlalara daha fazla dikkat edileceqini"
yine 20 kisi belirtrnistir. Ogrencilerin gorO§lerinden bazilan asaqrda verilmistir.
" ... Birc;ok acidan katki saqlayacaqnu

dusunuyorurn.

Bunlarm

basinda dijital senaryolarla bir egitimin nasrl aktartldrqrru ogrenmi§
oldum ve gerekli ortamlarda bu uyqulamayt da kullanabilme fikrine
sahip oldum. Etik kurallan en iyi sekilde ogrenmemize bOyOkkatki
saqladr,

Yine

bilgiyi

arama

stratejileri

sayesinde

zaman

bakrmmdan fayda saqlayacaqrru dusunuyorurn. Benim icin en
cnernli geli$me ise bu kurs sayesinde kaynakca yaztrrunda cok
bOyOk yarar saqlayacak clan Mendeley proqramtru 6grenmi$
olmam oldu." (Gorusrne Kaydi: 03)
" ...Acikcasr, eek da onernli olduqunu dusunerneyeceqim fakat
APA formatmda aslmda eek da onernli olan ufak yazrm kurallanrn
ogrenme ftrsatt buldum diyebilirim. Bunun yanmda bilgiyi arama
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stratejilerinin

saglayacag1 kolayllklar

da goz ardt edilemez. Aynca

bu kurs sayesinde, hata olarak blldiqlm etik ihlallerin kavramsal
isimlerini ogrenme firsatrm da oldu." (GorO§me Kaydi: 012)
" ... Bundan sonraki egitim hayatrrnda bOyOk katki saqlayacaqtru
dusunuyorurn, Ozellikle akademik ilerleme asarnalannda bana
fayda

saglayacakt1r.

Tez

asarnasrnda

bOyOk

kolaylik

saqlayacaktir." (GorO§me Kaydr: 015)
4.6.1.2. Oijital Senaryolan Ogrenme-Ogretme Aktivitelerinde Kullanmaya
Yonelik Ogrenci GorO§leri
Dijital senaryolar sayesinde derslerin hem daha eglenceli, hem daha
akrlda kahci, hem de daha kaliteli ogrenmeler saglad1gma inandiklanru
belirtrnislerdir.

ilk bakrldiqmda

sadece

alt yas

gruplarma

yonelik

gibi

gorOldOgOnOfakat kurs sayesinde boyle olrnadiqrru anladtklanru ifade ettiler.
Eger senaryolar hedef kitleye uygun hazirlarursa, her alana ve her ya§ grubuna
yonelik qerceklestirilebileceqint ifade ettiler. Bu sebeplerden dolayi ileriki egitim
ve meslek hayatlarmda dijital senaryolan ogrenme-ogretme aktivitelerinde etkin
bir sekilde kullanmak istediklerini ifade etmlslerdir. Kurs icerislnde senaryolann
gOnlOk hayatta karsilasilan veya karsilasrlabilecek olaylardan yola cikrlarak ve
ders konulanyla bire bir alakalt olarak hazrrlanmrs olmast, dijital senaryolarm
etkililigini artrrdiquu dusunduklerlnl belirtmislerdlr, Bu sekilde olduqu icin de
daha eqlenceli, kaliteli ve akict bir egitimin gerc;ekle§tigini ifade etrnislerdir.
Tablo 19. Dijital senaryolarm ogrenme-ogretme aktivitelerinde
kullanmaya yonelik ogrenci gorii§leri
Deney grubu ogrencilerin gorO~leri (n=20)

f

Eglenceli
Kaliteli ogrenme
Akrlda kahct
Senaryolann gOnlOk hayat problemlerinden olu~turulmas1

19
17
18
20

Yukandaki tabloda gorOldOgOgibi cahsrnaya katrlan dijital senaryolarla
desteklenen

deney

grubundaki

ogrencilerin

tamamma

yakrru

"Dijital

senaryolarm ogrenme-ogretme aktivitelerinde kullanmaya yonelik" olumlu gorO§
bildirmislerdir. 19 kisi eglenceli, 17 kisi kaliteli ogrenme, 18 klsi akrlda kahci
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olduqunu

ve

sorunlardan

20

kisi

olusmasi

senaryolann

olarak

gi..inluk

belirtrnistir.

hayatta

Ogrencilerin

karstlasabilecekleri

gorO§lerinden

bazilan

a§ag1da verilmistir,
" ... Elbette kullanmayi dusunuyorurn.
anlatrlrnast

(;i..inkO katrhrncrlan srkmadan

gereken konuyu daha aktif kilarak eglenceli

bir hale

getirdigini gormi..i§ oldum." (Gorusrne Kaydi: 04)
" ... Bu yontemln
sureclerine

model

olumlu

alarak

6grenme,

katkt saqlayacaqrndan

yasayarak

ve 6grenmeyi

eglenceli, zevkli ve kahci izli qerceklestireceqini
kullanabilirim."

6grenme
daha

di..i§i..indi..igi..im icin

(Gorusrne Kaydr: 016)

" ... Evet. Dusunuyorum.

Bu sayede

daha akrlda kahci 6grenme

olacaktrr." (Gorusrne Kaydi: 017)

4.6.1.3. Dijital Senaryolann Bifimse/ Ara§ttrma ve Etik Yeterligine Etkisine
Yonell« Goril§leri
Deney grubundaki 6grenciler uygulanan dijital senaryolann

verilen

bilimsel arastirma ve etik kurallara y6nelik yeterliliklerini artirmaya yardrrnct
olduqunu dusunduklerinl

ifade etmislerdlr.

ilk baslarda bu fikirden biraz

cekinselerde, dersler ilerledik sonra ve senaryolar uyqulandiktan sonra bu
cekincelerinin ge9tigini belirtmislerdir. Dijital senaryolar arac1hg1ylaen kucuk
aynntrlarm dahi zihinlerinde yer edindiqini belirtmislerdir.

Ozellikle arama

yontemlerinde

parcast

kullarnlan

simi..ilasyonun senaryonun

bir

olarak

sunulrnast bu konuda en kucuk bilgilerin daha akrlda kahci olrnastru saglad1gm1
ifade etrnislerdir. Etik ile ilgili senaryolarm daha once bir 9ogunun basindan
ge9mi§ ya da sahit oldugu olaylardan olusmasi daha 90k dikkatlerini cektiqini
belirtrnislerdir. Ozellikle Mendeley kullarurrunm 3-4 arkadas arasmdaki gi..inli..ik
konusrnalar arasmda 6gretilmeye calrstlmasmm 90k daha yararh olduqunu
belirtmislerdir.
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Tablo 20. Dijital senaryolarmbilimsel arastrrrna ve etik yeterligine
etkisine yonelik goru~leri
Deney grubu ogrencilerin gorO~leri (n=20)

f

Bilimsel arastrrma ve etik yeterliqini art1rd1g1
Dijital senaryolann etik yeterligini artird1g1
Arama ytintemlerinin simOlasyon ile artt1g1n1
Kaynakcalann mendeley sayesinde daha kolay ve kurallara uygun
hazrrlanacaqt

18

19
16
20

Yukartdaki tabloda gorOldOgOgibi calisrnaya katrlan dijital senaryolarla
desteklenen

deney

grubundaki

ogrencilerin

tamamma

yakrm

"Dijital

senaryolann bilimsel arastrrrna ve etik yeterliqine etkisine yonelik" olumlu gorO§
bildirrnislerdir. 18 ki§i bilimsel arastrrma ve etik yeterligini art1rd1g1, 19 kisi dijital
senaryolann etik yeterliqini art1rd191, 16 ki§i Arama yonternlerinin simOlasyon ile
arttrqrru ve 20 kisi Kaynakcalann mendeley sayesinde daha kolay ve kurallara
uygun haztrlanacaqtru belirtrnistir. Ogrencilerin gorO§lerinden bazrlan a§ag1da
verllmistlr.
" ... Dijital senaryolar ile ald191m egitimin bilimsel arastrrma ve
yeterliliklerimi artirmaya yardrmct olduqunu dusunuyorum, <;unku
ihtiyacun olan bir konuda internet ortammda bilimsel arastrrma ve
etik kurallanna uygun arama yapmanm bile ne kadar farklt yollan
olduqunu ogreneme frrsanm oldu. Boylelikle arama yapma
konusunda daha 90k bilgim oldu." (Gorusrne Kaydi: 05)
" ... Evet. Gorseller aracrhqryla en ufak aynntrlar dahi zihnimde yer
edindi diyebilirim." (Gortrsrne Kaydi: 03)
" ... Bu egitim sayesinde etik konusunda yeterli bilgi sahibi oldum.
Arama yonternleri sayesinde daha kolay ve zamandan tasarruf
ederek arastirmalar yapabileceqirne inaruyorurn. Ayn ca Mendeley
program,

sayesinde

kolayca

kaynakca

bolurnunu

hazirlayabileceqimi dusunuyorurn. Evet, kesinlikle bana yardtmct
olduqunu dusunuyorurn." (Gorusrne Kaydi: 06)
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4.6.1.4. Etik, intihal ve Arama Yapma Konuienrun Onemine

Yonelik

Ogrenci Gotusleri
Deney grubundaki ogrencilerin kurs oncesini ve sonrasrru goz onunde
bulundurarak
grubundaki

etik konularma onern vermeye yonelik gori.i§leride kontrol
ogrencilerin gori.i§leriyle paralellik gostermektedir.

Daha once

bildiklerini dusundukleri etik kurallarm aslmda dusunduklerinden 90k fazla
olduqunu

betirtrnislerdir, Kurs oncesinde

davraruslan

sergilediklerini,

kurs

istemeyerek

sonrasmda

daha

de olsa etik dl§I
dikkatli

olacaklanru

belirtmislerdir, Kurs sayesinde etik d1§1 davraruslara yonelik farkmdahklarmm
artt1g1rn belirtrnislerdir, Ozellikle ogrendiklerim programlann kendilerine 90k
fazla yardrrnct olacaqmi ve kaynak gostermeyle ilgili istemeden de olsa etik di§!
davrarus

sergileme

olasrltklanrun

kurs sonrasmda

oldukca

azalacaqmt

dusunduklerini belirtmislerdir, Bunun yanmda bilgi arama stratejileri konusunda
da 90k faydah bilgiler edindiklerini

ve bu

konuda da islerinin oldukca

kolaylasacaqrru ve zaman kazanacaklanru dusunduklerinl ifade etrnislerdir,
Ozellikle dijital senaryolann

icerlsine entegre edilen arama parametreleri

simi.ilasyonu sayesinde bu konularm daha aktlda kahci olduqunu belirmislerdir,
Kurs oncesinde etik ve arama yonternlerl konusunda bilgi sahibi olduklanru fakat
kurs sonrasmda bu bilgilerinin eksik ycnlerinin fazla olduqunu ve kurs sayesinde
bu eksiklikleri giderdiklerini belirtmislerdir. Uzaktan egitim ve dijital senaryolar
sayesinde ise bu bilgilerin daha kolay ogrenilebilir ve akrlda kahci olduqunu
ifade etmislerdlr,
Tablo 21. Etik, intihal ve arama yapma konularmm onernlne yonelik
ogrenci gorii§leri

Deney grubu ogrencileringor0$1eri (n=20)

f

Etik konusunda eksikliklerinigiderdi
Kaynakca kisrm daha kolay ve hatasiz hazirlanabilecek
[leride arama parametreleriile daha ozel arastirma yapilabilecek
Dijital senaryolar ile daha kolay ogrenilebilir

19
19
20
20

Yukandaki tabloda gori.ildi.igi.i gibi cahsmaya kattlan dijital senaryolarla
desteklenen deney grubundaki ogrencilerin tamamma yakrrn "Etik, intihal ve
arama yapma konularmm onernine yonellk" olumlu gori.i§ bildirmislerdir. 19 kisi
eksikliklerini

giderdigi,

19 ki§i kaynakca krsrruru daha kolay ve hatasiz
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hazrrlayabileceqinl,
yapilabileceqini

20 ileride

arama

parametreleri

ve 20 kisi Dijital senaryolar

ifade etmistir, Ogrencilerin

bilgi eksikliqinden

kaynakh

etik ve intihal konularma

fazla 6nem vermedlqimi
sonrasmda

ile daha kolay 6grenilebilir olduqunu

g6r0i;;lerinden bazilan ai;;ag1da verilrnistir.

" ... Kurs 6ncesinde
cahsmalanrnda

ile daha ozel arastirma

olarak

bilimsel

istem dl§I olsa da 90k

bu kurs sayesinde fark ettim. Ancak kurs

aktanlan dogru ve yararh bilgiler 1i;;1gmda artrk bilimsel

cahsrnalanmda
veriyorum."

etik

(Gorusrne

ve

intihal

konulanna

daha

90k

6nem

Kaydi:01)

" ... Gerek bu kurs 6ncesinde ve gerekse sonrasmda bu konularda
90k titiz olduqurnu dusunuyorurn, Bu kursun faydah olduqu nokta,
etik ihlallerin cesitlerl acrsindan farkmdalrqrrm arttrrmrs olmasidrr
diyebilirim." (Gorusme Kaydr: 012)
" ... Oncesinde

yeterince

bilgim

olmad@

19m

90k

6nem

vermiyorken, bilgi sahibi olduktan sonra gereken 6zeni ve 6nemi
g6stermeye dikkat ediyorum." (Gorusrne Kaydr: 019)

4.6.1.5.

Deney

Grubu

Ogrencilerine

Gore

Dijital

Senaryolarla

Desteklenen Derslerin Avantajlan ve S1ntrf1/1k/an
Avantajlan:

Ogrenciler dijital senaryolarla desteklenen derslerin en

6nemli avantajlannm eglenceli, merak uyandrnci, kaliteli ve daha akrlda kahci
olmasi olarak belirtmislerd!r. Senaryolarm gOnlOk yasarndan ve daha once
yasanrrus veya yasanmasi

muhtemel olaylarla ili§kilendirilmesinin

etkisinin olduqunu dusunduklerlni ifade etmislerdir,

6nemli

Bu senaryolann dijital

ortamda olmasmm bircok avantajmm belirtrnislerdir. Bunlar; Belli bir mekan ve
zamana

bagh

sar/ilerlet/oynat

kalmama,
secenekleri

istenildigi
sayesinde

kadar

tekrar

anlasrlmayan

etme,

duraklat/geri

noktalar

Ozerinde

duraklama yapma imkaru vermesi, bunun yanmda derslerin ilgi cekici olrnasi,
eglenceli olmast, daha somut, daha kahci ve daha kolay 6grenmeyi saqtarnasi
olarak belirtrnislerdir.
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Dezavantajlan:

Dezavantajlarmda ilk olarak yeni bir yontern olmasmdan

dolayi biraz daha urkek yaklastrklanrn befirtmislerdir. Teknolojiyi etkin sekilde
kullanmak gerekliligi hissine kapihp bu yonde kayqilan olduqunu, bunun
yanmda kendilerine ekstra i9 yuku blneceqini dusunduklerini ama zamanla
bunun boyle olrnadrqnu gorduklerini berlirtrnlslerdlr. Senaryolar

icerlsinde

etkilesirnin biraz daha fazla olrnasi gerektigini belirtrnislerdir. Konu iceriqinin eek
onernli oldugu ve eger zamanm biraz daha fazla olsaydi, daha iyi olabileceqi
g6ru9unu paylasrruslardrr. lnternetle ilgili yasanan sorunlan bircok kez dile
getirmi91erdir.
Tablo 22. Dijital senaryolarla desteklenen derslerin avantajlan ve suurltlrklan

'co'
,oJ

e
cc
>
~

.lo::
'i:

r::
(/)

Deney grubu ogrencilerin gtirOl?leri (n=20)

f

Eglenceli
Merak uyandmci
Akrlda kalrct
lstenildigi zaman izlenebilmesi
Yeni bir kavram olmasi
Teknolojiyi daha etkili kullanmak gerektigi
ll? yOknOn artacaqi

20
20
20
20
9
7
12

Internet baglant1 hrz: ile ilgili sorunlar

17

Tabla 22'de cahsmaya katrlan dijital senaryolarla desteklenen deney
grubundaki ogrencilerin "Dijital senaryolarla desteklenen derslerin avantajlan ve
strurlrhklanna" yonelik g6ru91erine yer verilmistir. Avantaj olarak g6ru9me
yapilan tum ogrenciler (20 ki9i) eglenceli, merak uyandmci, akrlda kahct olduqu
ve istenildigi zaman izlenebilmesini belirtrnistir. Simrhhk olarak ise, 9 kisi yeni
bir kavram olrnasrm, 7 ki§i teknolojiyi daha etkili kullanmak gerektigini, 12 ki~i i§
yukunu artiracaqrm ve 17 ki§i internet baqlann h121 ile ilgili sorunlan ifade
etrnislerdir. Ogrencilerin gorO§lerinden bazrlan a§ag1da verilrnistir.
" ... Dijital senaryolarla islenen derslerin avantajlan ortam daha
istekli ve aktif olarak bir havaya giriyordu. Boylelikle derslerin daha
kahci olmasi saqlryordu. Bana gore dijital senaryolarla islenen
derslerde herhangi bir smrrhhk yoktu." (Gorusme Kaydr: 04)
" ... Avantaj

olarak

onceden

belirttiqim

gibi

qorsellerln

kullamlmasmm 6grenme-6gretme surecinde cok olumlu katkilan
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olduqunu dusunmekteyim.
yaratma
(Gorusme

Srrurhhk olarak ise belki bu senaryolan

ve Oretmenin zaman
Kaydi:

ve emek istemesi

qosterilebllir."

08)

" ... Avantajlan daha somut, daha kahci ve daha kolay ogrenmeyi
saglamas1yd1.

Srrnrhhklan

ise,

hazirlanmasmm

zaman

alacaqmdan i§ yOkOnO artrrabileceqini dusunuvorurn." (Gorusrne
Kaydi: 015)

4.6.1.6. Kursun Avantajlan ve Dezavantajlanna Yonelik Deney Grubu
Ogrencilerin Goril§leri
Avantaj: Gene! olarak deney grubundaki ogrencilerin gorO§lerine kisaca
bakacak olursak, kurs i<;eriginin onemlnden ve bu igerigin secilmesinden
duyduklan memnuniyeti bircok kez dile qetirmislerdir. Sadece tez asarnasmda
deg ii, herhangi bir cahsrna yaprlacaqrnda ve hatta gOnlOkhayatlannda bile etkin
sekilde kullanabilecekleri bircok bilgi edindiklerinden soz etmislerdir, Ortamm
artrlanrun oldukca fazla olduqundan bahsettiler. Kontrol grubundaki ogrencilerin
gorO§lerine ek olarak dijital senaryolann

ogrenmeyi daha eglenceli hale

getirdigini, eek yarar saglad1gm1,faydall olduqunu ve akilda kahctltq: saglad1gm1
belirtmislerdir. lcerik olarak ise, bu kursun yOksek lisans dOzeyinde zorunlu bir
ders olarak verimesi gerektigini bellrtmlslerdir. Bundan sonraki egitim ve meslek
hayatlarmda kursta aldiklan bilgilerin eek fazla yarar saglayacag1 gori.i§i.inde
birlesrnislerdir.
Dezavantaj:

Dezavantaj olarak yine deney grubundaki ogrencilerin

gori.i§lerine bakacak olursak, cahsma grubunun biraz kalabahk olmasmm
dezavantaj olduqunu ifade etrnislerdir. Bunun yanmda cevrirnici derslerde
yasarulan internet sorunlarmdan bahsetmislerdir, Aynca yine dijital senaryolan
izlerken internette donmalar ve takilrnalar olduqunu belirtmislerdir.

Dijital

senaryolarla ilgili internet sorunu yasanacaqim tahmin ederek, bu sorunu
yasayabilecek

olanlan minimum seviyeye indirmek icin videolan youtube

ortamma entegre ederken farkh cozunuriukte izlenebilme ayan yaprlrrustrr.
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Tablo 23. Kursun avantajlan ve dezavantajlarma yonelik deney grubu
ogrencilerin gori.i§leri

'iii'

i:
~

Deney grubu ogrencilerin gorO§leri(n=20)

f

Bundan sonraki akademik hayatrndamendeley cok yardrmci olacak
Etik kurallara karsi daha dikkatli olacak
Teknolojiyi daha etkin kullanacak
Bundan sonraki hayatrnda kurs icerisinde edindigi bilgileri oldukca
fazla kullanacak
Cevrirniciderslerde donmalar olrnasi
Grubun kalabahk olmasi
Internet hizmdaki degi§iklikler

20
20
20

Kurs sOresininbirkac hafta daha uzatrlrnamast

15

20
13
8
17

N

~

Yukandaki tabloda cahsrnaya katrlan dijital senaryolarla desteklenen
deney grubundaki ogrencilerin "kursun avantaj ve dezavantajlarma" yonelik
qoruslerine yer verilrnistir. Avantaj olarak g6r09me yapilan tum ogrenciler (20
kisi) bundan sonraki akademik hayatmda mendeleyin 90k yardtmct olacaqr, etik
kurallara karsi daha dikkatli olacaqi, teknolojiyi daha etkin ve bundan sonraki
hayatmda

kurs icerisinde

edindiqi

bilgileri

oldukca

stk kullanacaklanru

belirtmistir, Dezavantaj olarak ise, 13 ki~i cevrimici derslerde donmalar olrnasr,
8 ki9i grubun kalabalik olrnasr, 17 kisi internet hizlanndaki farkhllklar ve 15 ki9i
kurs sOrecinin birkac hafta daha uzatrlmamasi

olarak ifade etrnislerdlr.

Ogrencilerin gor091erinden bazrlan a~ag1da verilrnistir.
" ... Kurs onceslnde de senaryolara kendimden doqaclarna bir
seyler katabiliyordum ancak kurs sonrasmda bu durumu boyle
ciddi bir egitim konusunun aktanmmda da yapabileceqimi farkma
vardrrn. Kurs oncesi bilimsel arastirma

ve etik konusunda

arastirma arama yapmada yeterli donarurna sahip deqildim bu
benim

zayif

yanlanrndandt.

Ancak

bunu

kurs

sayesinde

geli~tirdigimi dusunuyorum, Kurs, icerik ve amacma uygun olarak
hazrrlandrq: bunun icin ekstra zaman ve emek harcandtqi verilen
egitimin kalitesinden belliydi. Diger kurslara baktrquruz zaman
bilimsel arastrrma ve etik konusu gibi ciddi titiz ozveri isteyen bir
anlatrrm dijital senaryolarla aktarmak 90k orijinal ve yaratict bir
fikirdi.

Kaliteli, etkili bir kurs d090nOIOp

yaprldr. Uygulama
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konusunda 90k basanhydr, Bu konu anlatrrm icin daha once hie
boyle bir kurs duymarmstrrn. Katrlmarrus olsam boylesine bir konu
senaryolarla nasil aktanhr seklinde kafamda 90k soru isareti
kahrdi. Kursa katilarak

etik konusunun

nasil senaryolar ile

aktanlabildiqini qorrne sansiru elde ettim. Kursun zayif bir yarn
yoktu." (Gorusrne Kaydi: 010)
" ... APA formatmdaki ufak aynntrlara daha once dikkat etrnernis
olmam ve etik ihlal ve intihal cesitlerinin hepsini bilmemem zayif
yanlanmdi diyebilirim. Gi.i91i.i yarurn olarak ise APA formatma
genel hatlanyla hakim olmak ve etik konulara gereken onerni
vermek olarak belirtebilirim. Kursun gi.i9li.i yarn olarak kesinlikle bir
ogretim

yonterni

olarak

dijital

senaryo

kullarurru hakkmda

billnclendlrici olmast 90k onemliydi. Aynca konu olarak APA ve etik
kurallar secilmesi, boylesine onernli konulann farkh bir ogretim
yonteml ile irdelenmesi kursu daha da nitelikli hale qetirmlstlr.
Zayif yan olarak akhma yalruzca srrufta qerceklestlrllen derslerin
birazcik hrzh olmast geliyor, bunun da qerekcesi olarak zaten
derslerin ayrusmm dijital ortamda · isleneceqi hocarruz tarafmdan
acrk ve net bir sekilde belirtilrnisti zaten." (Gorusme Kaydr: 020)
" ... Kurs oncesi bilgi yeterslzliqlrn varken kurs sonrasi bilgi yonum
g091i.i oldu." (Gorusme Kaydi: 013)
4.6.1. 7. Kursa ili§kin Ogrenci Goril§ ve Onerileri
Kursa

ili§kin gori.i§leri kontrol

grubu

ile hemen

hemen

aynidir.

Ozetleyecek olursak, egitim ortammm ozellikle sanal struf uygulamasmm
egitime 90k fazla olumlu katki saglad1gm1 belirtrnislerdir. Cevrirnici derslerin
kaydedilerek, hem internette yasanan sorunlara hem de dersi herhangi bir
sebeple takip edemeyen ogrencilerin istedikleri zaman girip tekrar izleyebilme
sanslanrun olmasrru oldukca olumlu karsrlarmslardrr. Aynca ekran paylasrrrn
yaprlarak uygulamalann adtm adrrn gosterilip yaprlrnasrru istenmesinin de
bi.iyi.ik avantaj olduqunu ifade etrnislerdir. Dijital senaryoyu ilk duyduklannda
biraz tedirgin olduklariru belirtmlslerdir. Bunun nedenini ise ilk kez duymalanna
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baqlarruslardrr.

ilk kez dijital senaryolardan

daha cok alt yas grup ogrencilerine
dusunduklerini,

fakat

dijital

bahsedildiqinde

hitap edebilecek

senaryolan

izledik

dOzeylerine gore ve ilgi cekici olmasmdan
ifade etmislerdir.

Bunun yanmda

ilk izlenim olarak

bir yontern

sonra,

olduqunu

senaryonun

dolayr bu dusuncelerinin

sOrecin dijital senaryolarla

degi§tigini

desteklenmesinin

egitimin daha eglenceli, zevkli, akicr, ilgi cekici ve kalrct ogrenmeler
belirtrnislerdir.

lcerlk olarak ise, secilen konunun

onernli olduqunu
konusunda
bilgilere

ifade etmlslerdir,

daha onceden

kolay

da

yararlr

bilgiler

qerceklestirdiqini

etik dt§I davrarusm

eksik yonlerinln
sayesinde

yaparken,

kaynak
kaynak

deqil, gOndelik hayatlarmda

ogrencilerde

Etik

sayesinde

kurallar

uygun sekilde

aslmda bilmedikleri

bircok

bunlara daha

kurs icerisindeki
daha

dikkatli

egitimler

olacaklannr

Ozerinde durduqu bir baska icerik ise

Kurs

yazrmr asamasmda

programlar

belirtmislerdlr.

ogrendiklerini

yorumlarruslardrr.

calrsrnalannda

kolay

qordukleri

Yine aynr sekilde, etik kurallar konusunda

kullanrmrdrr.

yazmanm

yapma

aradrklarr

icerlsinde

etik kurallarm tamamma

Kursa katrlan ogrencilerin

programmm

oldukca

olduqunu,

yontem-teknik

olarak

dusunen

sonraki

Mendeley

ogrendikleri

kurs

dustmen ogrencilerin

belirtrnislerdir.

olduqunu

bundan

belirtmislerdir,

acismdan

olduqunu ve bundan sonraki cahsrnalannda

ozenli yaklasacaklanru

harcayarak

bircok

ise, bir arastrrrna yaparken

cahsrnalanru

sekilde

yeni

sagladrgrnr

bilimsel arastirma

fakat

Bunlan sadece egitim hayatlarrnda

kullanabilecekleri

konusunda

dusunduklerinl,

sayesinde

belirtrnislerdir.

Kurs oncesinde

bildikleri bircok yontern-teknlk

ulastiklarru

yontem-teknikler

kendileri

kendi

oncesinde

herhangi

bir cahsrna

eek vakit kaybettiklerini

olmadtqrru
bunun

dusunurken,

ve dogru bir

kurs

mOmkOn olablleceqlnl

sonrasmda
gordOklerini

Bu sayede cok daha kolay ve doqru bir sekilde, daha az zaman
cahsmalartrun

kaynakca

bolOmOnO

olusturablleceklerini

ifade

etmislerdir,
Gene! olarak kurs hakkmda fazla onerilerinin
yanmda,

sOrenin

daha

uzun

olrnasr,

internet

olrnadrquu
problemlerinin

senaryolar hazrrlanrrken grup icerisinden aktif katkr saqlanmasr,
dijital senaryolarm

uygulanmasr

gibi oneriler qetirmislerdir,

belirtmelerinin
giderilmesi,
farklr derslerde
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Tablo 24. Kursa lllskln ogrenci gorii~ ve onerllerl

·;:
Cl)
~

...
:o

::::i
(!)

·;:
~
·;:
Cl)

C:

:Q

Deney grubu ogrencilerin qorusleri (n=20)

f

llgi cekici olmasi
Zevkli olrnasi
Kalter ogrenmeler saglad1g1
l9erigin kendileri icin 90k yararh oldugu

17

19
19
20

18

Farkh derslerde uygulanabilir
SOresi uzatrlabilir
Ogrenciler senaryoya katki saqlayabilir
Daha etkileslrnf olabilir

12

6
9

Yukandaki tabloda cahsrnaya katilan dijital senaryolarla desteklenen
deney grubundaki ogrencilerin "kursa iliskin gorO§ ve onerilerine" ycnelik
gorO§lerine yer verilrnistlr. 17 kisi ilgi cekici, 19 kisi zevkli ve kahci ogrenmeler
saglad1g1 ve 20 ki§i ic;erigin kendileri icin 90k yararh olduqunu belirtrnislerdir.
Oneri olarak ise, 18 ki~i farkh derslerde uyqulanabileceql, 12 kisi sOresinin
uzatrlabileceqi, 6 kisi ogrencilerin de senaryolara katki saqlayabileceqlnl ve 9
ki§i de

daha

etklleslmli

olabileceqlni

ifade

etmislerdir.

Ogrencilerin

qoruslerinden bazilan asaqrda verilrnistir.
" ... Katrhrncilara, deneme cahsmasi olarak krsa da olsa senaryolar
yazdmlabilirdi." ( Gorusrne Kaydi: 011)
" ... Kursa yonelik onerirn belki etik kurallar konusunun dijital
senaryo yontemi gibi bir baska gOncel/yeni ogretim yonternl ile
islenrnesinin ogrenmedeki etkililigine baktlabitir seklinde olabilir."
(Gorusrne Kaydr: 07)
" ... Daha az sayrda gruplar olusturulrnasidrr." (Gorusme Kaydr:
016)

4. 6. 1. 8. Ogrencilerin Dijital Senaryolar Hakkmdaki DO§Onceleri
Deney grubundaki ogrencilerin dijital senaryolara karsi gene! olarak
dusunceleri, ilk baslarda biraz cekindiklerini belirtmislerdir. Nedenini ise, yeni bir
kavram olmasmdan dolayi teknolojiyi daha etkili bir sekilde kullanmalannm
qerekeceqlni,

dolayisryla

i§

yOklerinin

artacaqrru

dusunduklerini

ifade

etmislerdir. Aynca dijital senaryolan ilk duyduklannda daha alt yas grubuna
yonelik bir yontern gibi dusunduklerini fakat senaryolan izledikten sonra bu
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c;ekincelerin

yerini

eglenceli,

akrci,

alrrustrr, Bununla birlikte senaryolarm
basrna

gelmi§ ya da baskasmin

olusrnasr,

ilgiyi ve dikkati

olaylarm teknolojiyle
etki edeblleceqlni
farkh

dusunduklerini
bahsetrnislerdir.
calrsilsa

da

enqellenernemlstir.
derslerin

basma

etkili

geldigine

tekrar

izlenebiliyor

tuttuqunu

olaylardan

ifade etrnislerdir.

ne kadar hesaba
yOzOnden

izlenebilmesi

Bu

dogrudan

Farkh egitim dOzeylerinde

ilgili sorunlardan

getirilmeye

aksakhklann

olrnast

cahsrlrmstrr.

Ozellikle

dijital

olmasi bu dezavantaji

da

katihp, onlernler almmaya

bazi

ve

ve

qerceklesebileceklemi

Bunun yanmda internetle

baglant1s1

olduqu

ve daha once kendi

sahit olduqu

ogrenmelerin

Bunlara cozurn onerileri

kaydedilip

cozunurluklerde

daha

Kurs oncesinde
internet

gOnlOk olaylardan

belirtrnislerdir.

ifade etmislerdir.

izli ogrenmenin

olumlu karsrlarrus ve basanlanna

dusunduklerini
da

kahci

daha Ost seviyede

birlesrnesini

konularda

ogretici,

senaryolann

oldukca haflftetildiqini

farkh
ama

tam olarak cozum olarnadrqtru bellrtmislerdir.
Tablo 25. Ogrencilerin dijital senaryolar hakkmdaki dO§Onceleri

Deney grubu ogrencilerin gorO§leri (n=20)

f

Etkili ogrenmeler saglamas1
llgi ve dikkati Ost seviyede tutrnast
Teknolojinin etkin kullamlmasi

18
17
19

Yukandaki tabloda gorOldOgO gibi cahsrnaya katrlan dijital senaryolarla
desteklenen

deney

grubundaki

ogrencilerin

tamamma

yakmmm

"dijital

senaryolar hakkmdaki dusunceleri'olumlu yondedir. 18 ki§i etkili ogrenmeler
saglad1gm1, 17 kisi ilgi ve dikkati Ost seviyede tuttuqunu ve19 kisi teknolojinin
etkin

kullamlmasuun

onernll

olduqunu

ifade

etmislerdir.

Ogrencilerin

gorO§lerinden bazilan a§ag1da verilrnistir.
" ... Dijital senaryolar, akrct anlasrhr bir bicirnde amacma uygun
olarak

hazrrlanrrustr. Konu aktanrnlannda

etkili ve basanh

oldugunu dusunuyorurn. Her katrhmci merakla ve istekle bu
surece katki saglad1g1 gozle gorOIOr bir farktr, En onernlisi de
konularm stktci boyutundan crkrp eglenceli bir hal almasma imkan
verdigi icin daha eek kahcihk saglad1g1dusunuyorurn. Erneqinize
saghk eek gOzel, ozgOn ve basarrh senaryolar olusturmussunuz."
(Gorusme Kaydr: 03)
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" ... Gorselligi

desteklediqi

icin

etkili

bir

yontern

olduqunu

dusunuyorurn. Bircok farkh egitim ortammda ve dOzeyinde cesitli
konularm ve derslerin ogretiminde etkili olarak kullarulabileceqini
dusunuyorum." (Gorusme Kaydr: 07)
" ... Dijital senaryolar, bize konu ile ilgili bilgileri daha aktct ve zevkli
bir sekilde vermesi nedeniyle gOzeldi." (Gorusme Kaydi: 013)
4.6.2. Kontrol Grubunda Bulunan Ogrencilerin Uygulamaya Yonelik
Gori.i§leri
Bu bolumde, calrsrnaya katrlan kontrol grubu 6grencilerinin ortama ve
egitime yonelik g6r0$1eri sunulmaktadrr.
4.6.2.1.

Gercekleetirilen

Kursun,

Ogrenci/erin

Egitim

Hayatlanna

Saglad1g1Katktlara Yonelik GorO§leri
Gerceklestirilen
katkilara

yonelik

kursun,

6grencilerin

egitim

g6r0$1erine basvurulrnustur.

hayatlanna

Burada

saglad1g1

belirlenen

arnac;

ger9ekle$tirilen kursun, 6grencilerin egitim hayatlarma nasrl yansidrqnu ve ne
katkilar saglad1gm1 belirlemek, kursun bu yondeki etkisini ortaya cikarrnak ve
bu alana ne kadar etki ettiqini belirlemektir. Bu nedenle, 6grencilerle yapilan
gor0$melerden ele edilen sonuclar ve almtilar asaqrda verilrnistir.
LisansOsto ogrencilere yonelik qerceklestirilen kurs sayesinde ogrenciler
ozellikle bundan sonraki egitim hayatlannda 90k fazla katki saglayacagm1
belirtmislerdir. Genel olarak deqerlendlrmeyi iki boyutta yaprruslardir. Bunlar;
ortam ve icerik'tir. Ortam olarak, 90k etkili, kolayhklar saqlayan, ilk baslarda i$
yOkOnO artrracak gibi g6r0nse de (hem egitimci hem ogrenci bakimmdan)
zaman icerislnde 90k fazla yarar saglad1g1gor0$0ndedirler. Ozellikle sanal srruf
ortamlarmm yayqmlasmasi gerektigi Ozerinde durmuslardir. Aynca, cevrimici
derse katilamadiklan zaman tekranru izleyebilme imkanlannm olmasmm olumlu
yonde 90k onernli olduqunu vurqularmslardrr. lcerik olarak ise, bundan sonraki
egitim hayatlannda 90k fazla katki saqlayacadnu, bildiklerini sandiklan, fakat
ozellikle etik konusunda bilmedikleri bircok '§ey olduqunu bellrtmlslerdir. APA
6.0 standartlannda

doqru bir sekilde ahnti yapma ve kaynak gosterme
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konusunda

fazla

etrnislerdir.
yaparken

eksiklikleri

olduqunu,

Aynca kurs sayesinde
en kolay nerelerden

kurs sayesinde

internet uzerinden

ve nastl aradrklan

onernli katkilar saglad1gm1 belirtrnlslerdlr,

farkettiklerini

ifade

bilimsel olarak arastrrma
bilgiye

ulasrnaya

yonelik

lcerikle ilgili one crkan en onemli iki

nokta, Mendeley kullarurm ve arama parametreleridir.

APA

6.0 standartlarmda

doqru sekilde kaynakca yaztrruru dijital ortamda yapmanm kolayhg1 uzerinde
durmuslardrr, Bunun yanmda internette arama yaparken kullarnlan arama
parametrelerinin sadece egitim degil, gunluk yasarnlannda da islerine oldukca
yarayacaqrrn

ifade

etrnislerdir.

Kursa

katrlan

ogrenciler

arasmda

tez

asarnasrnda olan ogrenci sayrsmm az olrnarnast ve tez yaztm sureclnde bu
bilgilerin lslerine cok yarayacaqrru ve onlann ozellikle mendeley sayesinde
islerinin kolaylasrnarun yanmda doqruluk oranmm artacaqrru belirtmislerdir.
Tablo 26. Kontrol grubu ogrencilerin ger~ekle§tirilen kursun egitim
hayatlarma saglad1g1katk1lara yonelik goru§leri
Kontrol grubu ogrencilerin gorO§leri (n=20)

f

Egitim ortarrurun kullarush olmasi
Karma egitime yonelik olurnlu dusunce
Kaynakca yazrmmda onemli katki saglad1g1
Bilimsel ara§tirmalarda etik kurallara daha fazla dikkat edilmesi

16
17
19
20

Yukandaki tabloda goruldugu gibi cahsrnaya kattlan kontrol grubunda
ogrencilerin

tamamma

yakrru "qerceklestlrllen

saglad1g1 katkilara yonelik"

kursun egitim hayatlarma

olumlu gorO§ bildirmlslerdir. "Egitim ortammm

kullarush olduqunu" 16 kisi, "karma egitime yonelik olumlu dusunce" 17 klsi,
"kaynakca yazimmda onemli katki saglad1g1"19 ki§i ve "bilimsel arastrrmalarda
etik kurlalara daha fazla dikkat edileceqini" 20 kisi belirtrnistlr, Ogrencilerin
gorO§lerinden bazrlart asaqrda verilmistir.
" ... Bilimsel cahsrnalan okurken ve bu cahsmalardan yararlarurken
etiqe

dayali

olarak

almti

yapmada

bizlere

buyuk

katkt

saqlayacaktrr, Bilimin geli§mesi ve egitim duzeylnin artmasi lcln
buyuk katki saglad1gm1dusunuyorum, Arama yontem-tekniklerini
ogrenmemiz

eek faydah oldu. Ozellikle kaynak qostermede

Mendeley proqrarruru ogrenmemiz eek buyuk faydarruza olduqunu
soyleyebilirim." (Gorusme Kaydi:015)
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" ... Cok fazla olumlu

seyler

bircok etik dl§I davraruslar
egitim

ve

meslek

dusunuyorurn.
" ... Bu

kurs

kattrquu

ve arama yonternleri

hayatrrnda

cnemli

Ozellikle Mendeley."
sayesinde

soyleyebllirirn.

etik

noktalan tamamen ogrendigimi

Bllrnedlqirn

ogrendim.

katkrlar

saqlayacaqm:

(Gorusrne Kaydi: 07)

kurallar

cercevesinde

dusunuyorurn.

bilmediqim

Ozellikle Mendeley

proqrarruru bilgisayanma

yOkleyip nastl kullarulacaqrm

Bu

yazirrunda

sayede

kaynakc;a

dusunuyorum.
hayatimda

Arama
degil,

kullanabileceqim

4.6.2.2.

yonternleri

bundan

ileriki

isirnin

eek

konusunda

sonra

ogrendim.

kolaylastrqnu

da sadece

gOnlOk

egitim

yasarrurnda

da

yeni bilgiler edindim." (Gorusrne Kaydr: 02)

Etik, intihal ve Arama Yapma Konulannm Egitimine

Yonelik

Ogrenci Goril§leri
Cahsmaya katrlan ogrenciler oncellkle kursun baslamasryla birlikte
etkililiginin

bu kadar ileri seviyede olacaqrm tahmin etmediklerini

ifade

etmislerdir. Bunun yanmda zaman ilerledikc;e kendileri icin cok fazla onern
tasiyan bir kurs olduqunu ve daha fazla onern gosterdiklerini belirtmislerdir.
Ogrencilerin genel olarak verdikleri cevaplar, kurs onceslnde bu konularla ilgili
yeterli bilgiye sahip olduklanru dustmduklerini ama kurs konulan ilerledikce
bunun doqru olrnadiqiru anladiklarrru belirtrnislerdir. Etik konusunda genellikle
asrrma Ozerinde durulduqunu, ama bunun yanmda diger etik d1§1 davraruslar
hakkmda pek fazla bilgilerinin olmadiqim, kurs sayesinde bilgi sahibi olduklanru
belirtrnislerdir. Bundan onceki cahsrnalanru daha onceden aldiklan egitimler
dogrultusunda

yOrOtorken

bundan sonraki

cahsmalannda

bu

cahsrnayla

geli§tirdikleri bilgileri dogrultusunda cahsrnalar yapacaklanru ifade etrnlslerdlr.
Aynca,

nerelerden,

sayesinde,

nasil arama yapacaklan

bundan sonraki cahsrnalannda

konusunda

aradrklan

aldrklan egitim

bilgilere daha kisa

zamanda ulasacaklanru dusunduklerini ve bu sayede zamandan da tasarruf
edebileceklerini

dusunduklerini

belirtmlslerdlr.

Yine

czellikle

Mendeley

programmm islerini oldukca kolaylastrracaqt ve rahatlatacaqi gorO§Ondedirler.
Bunun yanmda google akademik dOgmesi sayesinde internet ortammdan
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ulastrklan kaynaklarm,
zamandan

90k fazla tasarruf edeceklerini

olsa yapttklan
yanmda

APA 6.0 standardina

hatalanru

etik ihlalleri

bu sayede daha once istemeden

azaltacaklannt

saptayan

dusunduklerini

elektronik

Oniversitenin saglad1g1 bu imkan sayesinde
ortamlar sayesinde

uyanlacak

gore otomatik olarak verilmesinin

ortamlardan

betirtmislerdir.
haberdar

gozden kacirmalan

Bunlan qoz onunde bulundurarak

Bunun

olduklanru,

durumunda

ve duzeltrne yoluna gideceklerini

de

bu

belirtmislerdir,

kursun 90k faydah ge9tigini belirtrnislerdir.

Tablo 27. Etik, intihal ve arama yapma konularmm onemine yonelik
kontrol grubu ogrencilerinin gorii~leri

Kontrol grubu ogrencilerin gorO§leri (n=20)

f

Etik konusunda eksikliklerini giderdi
Kaynakca krsrm daha kolay ve hatasiz hazrrlanabilecek
lleride arama parametreleri ile daha ozel ara§t1rma yap1labilecek

18
19
17

Yukandaki tabloda goruldugu gibi cahsrnaya katilan kontrol grubundaki
ogrencilerin tamamma yakrru "Etik, intihal ve arama yapma konularmm onemine
yonelik" olumlu gorO§ bildirmislerdir. 18 kisi eksikliklerini giderdigi, 19 kisi
kaynakca krsrruru daha kolay ve hatastz hazutayabileceqini ve 17 ki§i i"leride
arama parametreleri ile daha ozel arastrrma yaprlabileceqini" ifade etrnistir.
Ogrencilerin gorO§lerinden bazilan asaqrda verilrnistir.
" ... Kurs oncesinde herhangi bir kaynaqa ulasirken fazla zaman
harcryordurn ve yararlandrqun

zaman

kaynak

qosteriminde

zorlaruyordum, Kurs sonrasmda daha fazla kaynaqa daha krsa
surede ulasip, daha 90k etik konulara dikkat ediyorum. "(GorO§me
Kaydr: 05)
" ... Kurs oncesinde, daha once alrrus olduqurnuz derslere gore
hareket ederken kurs sayesinde bilmediqlmiz bircok §ey ogrendik.
Dogru bir sekilde atrfta bulunma, intihal yapmadan alintrlar yapma
gibi.

Ozellikle

Mendeley

proqrarruru ogrendigimiz

icin 90k

mutluyum cunku isimizi oldukca kolaylastrracaqnu dusnnnyorurn.
Bu yuzden kurs sonrasmda daha da bir onem vereceqirne
inaruyorurn. Bilmediqim arama yontemlerini ogrenerek daha ktsa
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sOrede

istediqirn

kaynaga

ulasabileceqimi

dusunuyorum"

(Gorusrne Kaydi: 08)
" ... Kurs oncesinde de bilimsel cahsrnalar

yaptrqrrn icin etik kurallar

konusunda bilgim vardr, Fakat kurs sayesinde bilrnediqirn ve eksik
olduqurn bazi etik kurallan da ogrenmi§ oldum. Kurs sonrasmda
bu kurallan da arastrrmalanrnda
kurallara

uyrnaktayrm.

yonternleri

sayesinde

harciyorurn.

Ozellikle

Aynca

kullanmakta
kursta

arastrrrnalanm
Mendeley

oldukca rahatlayacaqrrm

ogrendigimiz
icin

sayesinde

dusunuyorurn."

ve daha fazla etik

daha

arama

az

kaynakca

zaman

yazrrrunda

(Gorusrne Kaydr: 013)

4.6.2.3. Kursun Avantajlan ve Dezavantajlanna

Yonelik Ogrencilerin

Gortisten
Kursun Avantajlan: Kursa katilan ogrencilerde olusan genel karu,
kursun eek yararh ve faydah bilgiler icerdiqidlr. Avantajlan konusunuda yine iki
boyutta deqerlendirrnislerdlr. Bunlar ortam ve icerik boyutlandrr, Ortam olarak,
cok guzel, yararh, faydah ve ileriki egitim ve meslek hayatlannda kesinlikle
kullanrnayt isteyecekleri bir ortam olduqunu belirtrnlslerdir. bncelikle ortama
adapte olmanm eek kolay olmasmdan bahsetmislerdir, Kayrt yaprldiktan sonra
sistemin basit ve kolay bir arayOzO oldujiunu,

bu sayede sisteme uyum

konusunda zorlanrnadtklan ifade etrnislerdir. Materyal paylasrrm hakkmda
olumlu dusuncelerden bahsetmislerdlr, Kurs egitmeni tarafmdan paylasrlan
materyallerin kolayca ulasrhp indirilebilmesi ozelliginin onernli bir avantaj
olduqunu belirtmislerdlr. Bunun yanmda istedikleri zaman kendilerinin de
paylasrmlarda
bulunabilmelerine

bulunarak

diger

arkadaslanyla

bilgi

alrs-verisinde

olanak tarumastrun da onernli bir ozellik olduqundan

bahsetrnislerdir. En bOyOk avantaj olarak mekandan baqrmstz olarak srruf
ortarrundayrnrs gibi derslerinin

qerceklestlrilmesini

gostermi§lerdir.

Bunun

yanmda bu derslerin kaydedilerek istenildigi zaman tekrar edilebilmesinin eek
onernli ve gOzel bir uygulama olduqunu ifade etmislerdir, Aynca belirlenen
saatlerde ortam Ozerinde bulusarak mekandan bag1ms1zolarak ogretmene ve
birbirlerine sorular sorma imkanmm olmasmm cnernli bir avantaj olduqunu
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belirtrnislerdir. lcerik olarak ise, ozellikle tez asarnasmda olan ogrencilerin
Mendeley uzerinde eek fazla durduqu qozlemlenrnistir. Manuel olarak el ile APA
6.0 standartlanna uygun olarak kaynakca yazmanm eek zor olduqunu fakat kurs
sayesinde tarustrklan programlar sayesinde bunu eek daha kolay bir sekilde
gerc;ekle§tirebileceklerini ogrendiklerini belirtrnislerdir. Bu nun yanmda arasnrma
yaparken kullandiklan bazi veri tabanlari ve arama yonternleri olduqunu, fakat
kurs sayesinde bunlara yenilerinin kattldrqtru belirtmislerdlr, Bu sayede daha
kolay, guvenilir ve aradrklan doqru bilgiye daha hrzh ulasabileceklerinl
belirtrnislerdir. Etik boyutunda ise
ogrendiklerini

belirtmislerdir.

hayatlannda

kursta

bilmedikleri bircok seyi kurs sayesinde

Bundan sonraki calrsmalannda

aldiklan

egitimin

her

boyutuyla

ve meslek

lslerine

yarayrp

xolaylastrracaq: konusunda hemfikirdirler.
Kursun Dezavantajlari:

Calismaya katilan ogrencilerin ortak gorO§O, en

buyuk dezavantaj internet sorudur. Sanal srruf ortammda qerceklestirilen
cevrirnici derslerde

zaman zaman

bazi ogrencilerin

donma ve kopma

yasadrklanrn ifade etmislerdir, Kurs suresinin biraz daha uzatrlarak uygulama
imkanlarmm biraz daha fazla yaprlrnast gerektigini ve zamanm krsa olusundan
dolayi yuz yuze derslerin biraz hrzh ilerledlqini ifade etrnislerdir.
Ogrenciler bu sorunlan
sorunlarm

yasanabileceqi

dezavantaj

olarak belirtrnislerdir.

kurs oncesinde gozonunde

Bu gibi

bulundurulrnus

ve

bunlara onlem almmaya cahsrlrrustrr. Kurs oncesinde ulkedeki internet alt
yaprsrrun iyi durumda olmamasmdan
ediliyordu.

dolayi sorunlar yasanacaqr tahmin

Bu yuzden cevrimici qerceklestirilen

dersler hem ogrencilerin

istedikleri zaman tekrar edebilmeleri icin, hem de internet sorunu yuzunden
dersi verimli sekilde takip edemeyen ogrenciler ic;in dersler kaydecilmis ve
sistem icerisine entegre edilmistir. Bu kayrtlar yapihrken herhangi bir donma
veya takilrna soz konusu degildir. Ders saatlerinin krsa olrnasryla ilgili gorO§lerin
giderilebilmesi icin karma egitim yonterni tercih edilmistir, Bu sayede smrf
lcerisinde qerceklestirilen teorik dersler cevrimlci derslerde hizhca tekrar edilip,
uygulama yapilacak sekilde qerceklestirilmistir.
Ogrencilerin basta dezavantaj olarak belirttikleri sorunlara karsi alman
onlernler, ogrencilerle yapilan qorusmelerde ogrenciler tarafmdan da dile

135

getirilmi$tir.

Bu sayede dersi olumsuz

seviyeye indirgenmeye

yonde etkileyecek

durumlar

minimum

calrstlrrustrr.

Tablo 28. Kursun avantajlan ve dezavantajlarmayonelik kontrol grubu ogrencilerin
goriil}leri

Kontrol grubu ogrencileringorO§leri(n=20)

:§'
~
~
'ia'

c:n:s

~

f

Bundan sonraki akademik hayatmda mendeley cok yardtrnct olacak
20
Etik kurallara karst daha dikkatli olacak
18
Teknolojiyi daha etkin kullanacak
19
Bundansonraki hayatmdakurs icerisinde edindigi bilgileri oldukca fazla
18
kullanacak
Cevrimicl derslerde donmalar olmast
15
Grubun kalabahkolrnast
11
Internet hrzmdaki degi§iklikler
18

N

,3

Kurs sOresininbirkac hafta daha uzattlmamasi

7

Yukandaki tabloda cahsrnaya katrlan kontrol grubundaki ogrencilerin
"kursun avantaj ve dezavantajlarma" yonelik g6r0$1erine yer verilmistir. Avantaj
olarak gor0$me yaprlan ogrenciler, 20 ki$i bundan sonraki akademik hayatmda
mendeleyin 90k yardrrnci olacaqrru, 18 ki$i etik kurallara karsi daha dikkatli
olacaqiru, 19 kisi teknolojiyi daha etkin ve 18 kisi bundan sonraki hayatmda kurs
icerisinde edindigi bilgileri oldukca sik kullanacaklanrn belirtrnistir. Dezavantaj
olarak ise, 15 ki$i cevrimici derslerde donmalar olrnasr, 11 ki$i grubun kalabahk
olmasr, 18 ki$i internet htzlanndaki farkhhklar ve 7 ki$i kurs sOrecinin birkac hafta
daha uzatrlrnamasi olarak ifade etrnislerdir. Ogrencilerin qoruslerinden baztlan
8$ag1da verilmistir.
" ... Kurs

oncesinde

bilimsel

cahsrnalara

ulasrnada

sikmn

cekiyordurn. Kaynak qosterme, intihal gibi konulara pek hakim
degildim. Kurs sonrasmda bu alanlarda APA formatmda kaynak
gosterme ve bu kaynaklan kullanma konusunda daha fazla
g09lendim. Kursun zayif yanlan pek fazla dikkatimi cekmernistir.
Genellikle dersler akrct ve dikkat ceklciydi. Anlatrrn ve olaylama iyi
hazirlanrmstr." (Gorusrne Kaydi: 01)
" ... G09IO yanlanm internette arama yapma konusunda iyiyim.
Fakat kurs sayesinde farkh arama yonternleri de ogrendim bu 90k
iyi oldu. Etik kurallar konusunda biraz eksikliklerim olduqunu
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farkettim ve kurs sayesinde bunu giderdigimi dusunuyorurn.
Zaman olarak bence daha uzun olabilirdi. Bu sayede daha fazla
uygulama yaptlabilirdi ve daha iyi olurdu diye dusunuyorurn, Bir de
online derslerdeki sorunlar. Gerci yaprlan derslerin kaydedilerek
daha sonra izlenebilmesi bu sorunu biraz olsun onernsizlestirse de
biraz can sikrc: bir durum olduqunu soyleyebilirim. lcerik ve konu
anlatirru ise kursun gOc;IO yarn olarak gosterilebilir." (Gorusrne
Kaydi: 018)
" ... ilk olarak kendimden bahsetmek istiyorum. Bilimsel arastrrma
yaparken

vakit en

bOyOk problemimdi.

Ozellikle

kaynakca

yazurunda ve arama yapma konusunda bOyOk zaman harcardrrn.
Ogrendigim programlar sayesinde kaynakca yazirrundaki zaman
kaybrru, arama yonternleri sayesinde de arastrrrna yapmadaki
zaman kaybrrru minimum seviyeye indirdim. Kursun gOc;IO ve zayif
yanlarmdan bahsedecek olursam, gOc;IO ycnlerinin daha fazla
olduqunu vurgulamamda fayda var. Ozellikle mendeleyin ve etik
kurallarm anlatrlmasi ve tamamen

ogretilmesi,

ki boyle bir

eksikliqin var olduqu bir gerc;ekti. Kesinlikle faydah olmustur. Zayrf
yonu ise, online derslerde yasanan bazi internet baqlann hatalan
olabilir. " (Gorusme Kaydi: 011)
4. 6.2.4. Kursa ili§kin Ogrenci Goril§leri ve Onerileri
Cahsrnaya katilan ogrencilerin kursa iliskin qoruslerinin olumlu olduqunu
bellrtrnlslerdlr. Hem ortamm web ile desteklenmesinin 6nemli olduqunu, hem de
icerik olan secilen etik kurallar ve APA 6.0 standartlannm
egitim

ve meslek

hayatlarmda

kendilerine

oldukca

§LI

andaki ve ilerideki

yardunci

olacaqrna

inandiklanru vurqularruslardrr. Ozellikle mendeley programmm kullarulmastru
ogrenmelerinin, bundan sonra yapacaklan calisrnalarda daha doqru almtilar
yaprnalanru

ve

kaynak

qosterrnelerini

saqlayacaqma

inandrklanru

belirtrnislerdir. Aynca etik konusunda aldiklan egitim sayesinde bundan sonra
yapacaklan calismalarda daha dikkatli olacaklanrn ifade etrnislerdir. Bilimsel
arastirmaya yonelik nerelerden nasrl arama yaprlacaqt konusunda da kursun
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getirisinin

6nemli

olduqunu

belirtrnislerdir.

nerelerden ve nasrl yapilacaqma
sayesinde

kurs

6ncesinde

de

ararnarun

dair fikirleri olduqunu fakat kursta 6grendikleri

hem daha fazla kaynaga daha 6nemlisi doqrudan istedikleri kaynaqa

ulasabileceklerini

6grendiklerini

Ogrencilerin

belirtmislerdir,

kursa yonelik

6nerileri

ise genellikle

zaman

konusunda

olmustur. lcerlk olarak eek 6nemli konular oldugu bu yuzden biraz daha zamana
yayrlrrus

olabileceqini

kullarulabileceqlnl

belirtmislerdir.

Kullarulan

ortamm

farkh dersler

icin

belirtrnislerdir.
Tablo 29. Kursa ili$kin ogrenci gorii$ ve onerllerl

·.:::Ql
(hi

...

::::s

:o

C)

Kontrol grubu ogrencilerin gor091eri (n=20)

f

Internet htzlanndaki sorun
lstenildigi zaman tekrar edilebilmesi
Kalrci ogrenmeler saglad1g1
l9erigin kendileri icin eek yararh oldugu

17
19
18
20

Farkh derslerde uygulanabilir
SOresi uzatilabilir
Internet problemi giderilebilir
Cevrimici derslerde kamera gorOntoleri olabilir

·.:::
.!!!
·.:::

Ql

C:

:Q

16
14
7
3

Yukandaki tabloda cahsrnaya katrlan kontrol grubundaki ogrencilerin
"kursa iliskin gorU§ ve onerilerine" yonelik gorO§lerine yer verilrnlstir, 17 ki§i
internet hrzlanndaki farkhhqa, 19 ki§i istenildigi zaman tekrar edilebilmesine, 18
ki§i kahct 6grenmeler saglad1gma ve 20 ki§i ic;erigin kendileri icin eek yararh
olduqunu

belirtrnislerdir.

Oneri

olarak

ise,

16

ki§i

farkh

derslerde

uyqulanabileceqi, 14 ki§i suresinin uzatrlabileceqi, 7 kisi internet probleminin
qiderilebileceqi

ve 3 kisi de cevrirnici

derslerde

kamera goruntolerinin

olabileceqini ifade etrnislerdir. Ogrencilerin gorU§lerinden bazrlan asaqrda
verilmistlr.
" ... Etik konusunda uygulamalar geli§tirilip daha kolay 6gretim
yaprlabilir. Akrlh tahtalar kullaruhp detaylandmlabilir." (Gorusme
Kaydr 020)
" ... Cok fazla oneriye gerek olrnadrqrru dusunuyorurn, Sadece
zaman ve daha fazla uygulama olabilir diye dusunuyorurn. Aynca
online derslerdeki sorunlara bir cozurn getirilirse daha iyi olacaqtru
dusunuyorurn." (Gorusme Kaydr: 014)
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" ... Online

derslerde

yasadrqmuz

internet

problemlerinin

dOzeltilmeye cahsrlrnasi olabilir. Bir diger onerirn ise uygulamaya
agirlik verilebilmesi

icin kurs sOresinin uzatrlmasrm

(Gorusrne Kaydi: 010)

onerebillrim."

BOLOMV
SONUCLAR
Bu bolumde,

arastirma

dayah sonuclar belirtilmekte

VE ONERiLER

si.irecinden

saqlanan

bulgular

ve yorumlara

ve bu sonuclara dayah onerilere yer verilmektedir.

5.1. Sonuc;lar
Arastrrrnadan elde edilen sonuclar, alt arnac ve bulgularla tutarh olacak
sekilde srrasryla acrklanrrustrr.
Deney ve

kontrol grubu ogrencilerinin

calisma

sonunda

bilimsel

arastirma ve etik basanlanrun artt1g1 ancak dijital senaryolarla desteklenen
deney grubu lehine anlamh bir farkhhk olduqu saptanrmstrr. Eide edilen bu
sonuca gore, her iki grubun bilimsel arastrrma ve etik basan di.izeyi artarken,
dijital senaryolarla desteklenen egitimin basanya daha olumlu etkisi olduqunu
soyleyebiliriz. Ogrenciler dijital senaryolarm karma egitime destek olarak
kullamlabileceqini, qerceklestirilen egitimin daha eglenceli, kaliteli ve daha kahci
izli ogrenmeler saqlanabileceqini ifade etmislerdlr.
Eide edilen sonuclara gore, her iki grubun arastrrma raporu son-test
performans puanlannda artrs oldugu ancak dijital senaryolarla desteklenen
deney grubu lehine anlarnh bir farkhhk olduqu qozlemlenmistir. Bu sonuca gore,
dijital senaryolarla desteklenen bilimsel arastirrna ve etik kursunun, arastrrma
raporu yazma performanslanru daha olumlu yonde etkilediqini soyleyebiliriz. Bu
baqlarnda, ogrencilerin bilgiye ulasrrn kaynaklan, bilgiyi arama yontern ve
teknikleri, intihal yapmama ve metin icerisinde ve kaynakca krsrrunda dogru
kaynak gosterme performanslarmm, dijital senaryolarla desteklenen karma
egitim yontemlyle egitim goren deney grubunun, karma egitim yontemiyle egitim
qoren kontrol grubuna gore daha cok artt191 gori.ilmektedir.
Her iki gruptaki ogrencilerin cevrirn ic;i arama yaparken kendilerini
kaybolrnus hissetmelerine yonelik kayg1 di.izeylerinin di.i§togO, ancak iki grup
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arasmda

anlamh bir farklrhk olmadiqr sonucuna

ulasrlrrustrr. Ogrenciler

i<;i arama yaparken karsuastrklan

bilgileri degerlendirme

art1rd1g1

dijital

saptanrrustrr,

deqerlendirme

Aynca

yeterliklerinin

cevrim

acrsindan yeterliklerini

senaryolarla

desteklenen

daha 90k artt1g1 belirlenrnlstir.

grubun

Calismadan

elde

edilen bir diger sonuc ise, cahsma sonunda her iki gruptaki ogrencilerin cevrirnici
arastrrrna yaparken arnach dusunebilrne
senaryolarla

desteklenen

yeterliklerinin

artt1g1, buna karsm dijital

gruptakilerin

bu yeteneklerinin

desteklenen

gruptaki

daha Ost seviyelere

91kt1g1 gorOlmO§tor.
Dijital senaryolarla
yaparken,

ogrencilerin

cevrlrn i9i arama

deneme yarulrna yoluyla bilgiye ulasabilrne yeterliklerinin

artt1g1 tespit edilmistir,

Her iki gruptaki ogrencilerin

temel fikirleri ayrrt edebilme yeterlikleri,
senaryolarla

desteklenen

edebilme yeterliklerinin
Cahsma

dijital

senaryolarla

cevrirn i<;i arama yaparken,

grubundaki

ogrencilere

desteklenen

deney

problemleri

grubundaki

kontrol edebilme yeterliklerinin

gore daha iyi oldugu saptanrnrstrr.

Aynca,

cozebilme

konusundaki

kontrol

cevrirn i9i

ogrencilerin,

yeterliklerini

daha

90k

Cevrim i<;i arama stratejileri ile ilgili sonuclan ozetlernek

her iki gruptaki

belirlenmistir,

ise, temel fikirleri ayrrt

ile ilgili bir diger sonuc ise, deney grubundaki

artrrdrklan qorulmustur.
gerekirse,

6grencilerin

daha yOksek oldugu sonucuna ulastlrrustrr.

ogrencilerin

karsrlastrklan

cevrim i9i arama yaparken

calisrna sonunda artrs qosterrnis.dljta!

deney grubundaki

sonunda,

arama stratejileri

daha fazla

ogrencilerin

Dijital senaryolarla

yeterliklerinin

desteklenen

olumlu

yonde

deney grubundaki

artt1g1

ogrencilerin

ise, cevrirn lei arama yeterlikleri daha fazla yukselmistir.
Deney
arastrrmaya

yonelik

senaryolarla
kontrol

ve kontrol

deney

grubu

uygulama

sonunda

oldugu

saptanrmstir.

azalma

ogrencilerinin
dOzeyline

kayg1

kayg1

sonucuna

ulasitrrustrr.

Bu sonuca gore, dijital senaryolarla

ogrencilerin

arastrrrnaya

yonelik

kayqrlanru

gore

daha

azaltmaya

bilimsel
Dijital

ortalarnasrnm,

ogrencilerin

gosterdigi
egitimin,

ogrencilerinin

kayg1 dOzeylerinde

desteklenen

grubundaki

grubu

fazla

dO§O§
verilen

olumlu etkisi

olduqunu soyleyebiliriz.
Kurs
incelendiqinde

sonunda

arastrrrnacrlara

her iki gruptaki

yardtmci

ogrencilerin

olmaya

isteksizlik

de tutumlannm

tutumlan

olumlu

yonde
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geli§tigi, ancak dijital senaryolarla desteklenen deney grubun, kontrol grubuna
gore daha olumlu tutumlara sahip olduqu belirlenmistir,
Cahsmadan elde edilen bir diger sonuc ise, kurs sonunda arastrrrnalara
yonelik olumsuz tutumlann her iki grupta da dO~O~ gosterdigidir. Eide edilen bu
sonuca gore, dijital senaryolarla desteklenen egitimin de, karma yonternle
sOrdOrOlenkontrol grubunun da arasnrrnalara yonelik tutumlarmm olumlu yonde
geli§tigi, ancak dijital senaryolarla desteklenen deney grubuna yonelik anlamh
bir farkhhk oldugu

belirlenmistir.

Arastrrrnalara

yonelik

olumlu

tutumlar

incelendiqi zaman, her iki gruptaki ogrencilerde cahsrna sonunda olumlu yonde
ilerleme olduqu, ancak dijital senaryolarla desteklenen deney grubuna yonelik
anlamh bir farkhhk olduqu belirlenrnistir. Cahsma sonrasmda arastrrrnacrlara
yonelik olumlu tutumlar incelendlqinde,

her iki gruptaki

ogrencilerin

de

tutumlarmm olumlu yonde arttiqrnr, ancak dijital senaryolarla desteklenen
grubun, kontrol grubuna gore daha pozitif oldugu belirlenmistir. Ogrencilerin
arastirmalara ve arasnrmacilara yonelik tuturnlanru krsaca ozetlernek gerekirse,
cahsrna oncesinda daha olumsuz tutumlara sahip olan ogrencilerin, calisma
sonunda arastrrmalara ve arastrrrnacrlara yonelik daha olumlu tutumlara sahip
oldugu belirlenrnistir.
Dijital

senaryolarla

desteklenen

deney

grubu

ve

kontrol

grubu

ogrencilerinin kat1ld1g1 bilimsel arasnrrna ve etik kursuna yonelik gorO§lerin
genel anlamda olumlu oldugu saptanrmstrr. Kontrol grubu ogrencilerinin ortak
qoruslerinden hareketle, hem kullarulan web ortamr, hem de lcerik olarak 90k
onernli bilgiler edindikleri ortaya crkrrustrr. Ortam olarak, karma egitim ycntemi
uygulanmasmdan delay, hem yOz yOze, hem de internet ortammdan derslerini
qerceklestirmelerlnln kendileri acismdan 90k gOzel olduqunu belirtrnislerdir. YOz
yOze egitimde lslenen konularm internet ortammda tekrar edilip, uygulamaya
yonelik cahsrnalar yaprlabilrnesinin

olumlu olduqu ve internet Ozerinden

cevrimicl olarak qerceklestirilen derslerde ogretmenin beyaz tahta kullanmasi,
dosya paylasrrm ve ekran paylasirm ozelliklerinin etkilesiml arttrrdrq: sonucuna
ulasrlrmsnr.
Bunun yanmda, cahsmadan elde edilen bir diger sonuc ise, ogrencilerin
internet hizmdan kaynaklanan sorunlardtr. Cahsmadan elde edilen diger bir
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onernli sonuc da sudur: Ogrencilerin kazandiklan bilgi ve yeterlikleri ileriki egitim
ve meslek hayatlannm yarunda gOnlOk hayatlannda da kullanabileceklerini
sOrekli dile getirmeleridir.
Aynca, cevrirnici arama stratejileri sayesinde daha spesifik arasttrrnalar
yaparak kisa zamanda ararulan bilgiye ulasabildikleri, etik kurallar konusunda
ise, daha onceden bu konuya hakim olduklanrn sandrklanru, fakat kurs
sayesinde bunun boyle olmadiqrm ve eksiklerini bu sekilde tamarnladrklanru,
kaynakca yazimmda

daha az zaman

harcayarak

daha dogru blcirnde

hazrrlayabilecekleri saptanrrustrr,
Deney grubu ogrencilerinin qoruserlerinden elde edilen sonuclara gore,
kontrol grubundaki ogrencilerle benzer sonuclara ulasrlrmstrr. Ortamm zengin
olmasmdan dolayi, egitimin daha aktif ve kahci olduqu, bunun yanmda yeni
teknolojilere olan on yarqrlanrun azalmasmt saglad191ortaya crkrrustrr, Kontrol
grubundan farkh olarak, dijital senaryolar hakkmda da olumlu gorO§lere sahip
olduklan saptanrmstrr. Dijital senaryolarm daha once baslanndan gec;mi§ veya
gec;tigine sahit olduklan gOnlOkyasarn olaylarmdan olusmasrrun daha dikkat ve
ilgi cekici olduqu, derslerin daha eglenceli, akrlda kalrci ve daha kaliteli
ogrenmeler saglad1gma inandrklart ortaya crkrrusttr.

5.1. Oneriler
Bu bolumde arastrrrna sonuclanndan yola cikarak oneriler qelistirilmistir.
Cahsrnaya katrlan ogrencilerin bilimsel arastrrma ve etik basanlanndaki
artrs qoz onunde bulunduralarak, lisansOstO egitimde bilimsel arastrrmalarda
etik zorunlu ders olarak acrlmas: ve dijital senaryolarla desteklenen karma
egitime gore modellenmesi onerilmektedir, Aynca, lisansustu ogrencilerin etik
ve intihal konulanna hakim olabilmeleri icin gerekli programlara yonellk secmeli
dersler

eklenmesi

veya seminerler

dOzenlenmesi onerilrnektedir.

Bunun

yanmda lisans dOzeyine de secmeli dersler eklenerek hem etik konusunda hem
de cevrimci arastirma yapma konusunda farkmdahk yaratrlabilir.
Gerceklestirilen calismanm sonuclan goz onunde bulundurularak, karma
egitime destek olarak kullarulan dijital senaryolarm farkh ya§ gruplarmda ve
derslerde kullarularak yayqrnlastmlmast gerektigi onerilrnektedir.
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Ogrencilerin

cevrirnici

arama

yapma

konusunda

qelistirebllrnetert

ve daha fazla uygulama

yapabilmeleri

acilarak,

senaryolarla

karma

dijital

cnerilmektedir.

desteklenen

Bunun yanmda web ortammda

akademik olarak yaziya dokuleceqlne
Arastrrmadan

kat1ld191

egitim

qorulrnektedir.

qerceklestirilrnesi

gorOldOgO gibi, arastrrmaya yonelik

desteklenen

karma egitim grubunda daha
hem dijital senaryolar

uyguland191 dersler eklenerek

dOzenlenerek bu kaygmm dusurulmesi
Cahsrnaya

egitimle

bulunan verilerin nasil derlenip

dO§Ok dOzeyde olduqu ve bu nedenle, programlara
de cevrirnici arama yonternlerin

icin secrneli dersler

yonelik egitimler verilebilir.

elde edilen sonuclarda

kayg1 dOzeylerinin dijital senaryolarla

fakOltesindeki
bunun

kendilerini

nedeni

hem

veya cahstaylar

qerceklestlrllebillr.
lisansOstO
olarak

egitim

ogrencilerin
fakOltesi

yogunlukla

drsmda kalan

programlann yabanc: dil ile egitim verilmesinden dolayi oldugu dusunulebilir. Bu
nedenle

qerceklestirilen

kursun

diger

programlardaki

ogrencilerin

yararlanabilmesi icin yabanci dil (ingilizce) ile tekrarlanmast onerilmektedir.
Aynca cahsrna sonrasmda, dijital senaryolann herders ve ya§ grubu icin
uygun olabileceqi dusunulerek derslerin bu yonternle desteklenmesi, dijital
senaryo hazirlarna asamalanru iceren seminerler dOzenlenmesi, daha gagda§
egitim ortamlarmda derslerin qerceklestirilebilmesi icin KKTC'deki internet alt
yaprsuun iyilestirllmesi icln cahsma yapmaya tesvik edilmesi onerilerilebillr.
Bu cahsrna, lisansOstOogrencilerine yonelik ve bilimsel arastrrma ve etik
konulart ile srrurhdrr. Benzer cahsmalann farkh ders ve dOzeylerde uyqulanmasi
faydah olacaktrr.
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EKLER
Ek1. Basan Testi
Rumuz:

_

Degerli Ogrenciler,
A9ag1da bilimsel arastrrrna ve etik kurallar ile ilgili yeterliliginizi belirlemek amach
sorular sorulmustur, Dikkatlicecevaplayrruz.
1.

2.

Bilimsel cahsma icerisinde genel bir
referans soz konusuysa ve metnin
bOtonOne qonderme
yapihyorsa
a9ag1dakilerden hangisinde dogru
sekilde g6sterilmi9tir?(Yazar Adi:
Tahir Tavukcu)
a) (Tavukcu,2013)
b) (Tahir, 2013)
c) (Tavukcu,2013, S.10)
d) (Tavukcu,2013b)
Belirli bir sayfadan ahntt yapilrms ya
da ilgili fikirler belirli bir krsimdan
ahnrrussa kaynak a9ag1dakilerden
hangisi gibi gosterilmelidir?
(Yazar Adi: Tahir Tavukcu)
a) (Tavukcu , 2013)
b) (Tavukcuvd., 2013)
c) (Tavukcu,2013, S.10)
d) (Tavukcu,2013b)
3. Bir yazann ayru tarihli birden fazla
eseri
varsa
kaynak
a9ag1dakilerden hangisi
gibi
gosterilmelidir?
(Yazar Adi: Tahir Tavukcu)
a) (Tavukcu, "Mobil Egitim",
2013) ve (Tavukcu, "Karma
Egitim", 2013)
b) (Tahir, 2013) ve (Tahir, 2013)
c) (Tavukcu, 2013, S.10) ve
(Tavukcu,2013, S.15)
d) (Tavukcu,2013a)ve(Tavukcu,
2013b)

4.

Yazar sayrst Oc;: ile bes arasrndaise
metin icinde ilk gosterimde nasil
yazilmahdrr?
(Yazarlann
lsimleri:Hafize Keser, HOseyin
Uzunboylu, Fezile Ozdarnh ve
Tahir Tavukcu)
a) (Keser, Uzunboylu,Ozdarnhve
Tavukcu, 2013)
b) (Keser vd., 2013)
c) (Keser & Uzunboyluvd., 2013)
d) (Keser, 2013)
5. Yazar sayrst uc ile bes arasinda ise
metin icinde ilk gqsterimden
sonraki
gosterimlerde
nasil
yazrlmahdrr?
(Yazarlann
lsimleri:Hafize Keser, HOseyin
Uzunboylu, Fezile Ozdarnlt ve
Tahir Tavukcu)
a) (Keser, Uzunboylu,Ozdarnhve
Tavukcu, 2013)
b) (Keser vd., 2013)
c) (Keser & Uzunboyluvd., 2013)
d) (Keser, 2013)
6. Yazar sayrsi alt1 veya daha fazla
ise metin lcinde ilk gosterimde nasrl
yazilrnahdrr?
(Yazarlann
lsimleri:Hafize Keser, HOseyin
Uzunboylu,
Fezile
Ozdamh,
<;igdem HOsen, HOseyin Bicen ve
Tahir Tavukcu)
a) (Keser, Uzunboylu, Ozdarnh,
HOrsen, Bicen, ve Tavukcu,
2013)
b) (Keser & Uzunboyluvd., 2013)
c) (Keservd., 2013)
d) (Keser, 2013)
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7.

Metin
Icerisinde
ikincil
kaynaklardan
ahntt yapan bir
kaynaqa
referans
verilecekse
a§ag1dakilerden
hangisi
gibi
olmahdrr?
(Yazarlann lsimleri:Hafize Keser
ve Tahir Tavukcu)
a)

8.

(Keser'den aktaran Tavukcu,
2013)
b) (Keser' den alnt. Tavukcu,
2013)
c) (Keser' den ref. Tavukcu,
2013)
d) (Keser'den atif Tavukcu, 2013)
Metin icindeki diger krsa ve
dogrudan
almtilar
191n
a§ag1dakilerden hangisi kullaruhr?
a) < >
b) ()
c) {}

d)
9.

Teknik bir terim sunuluyorsa ilk kez
kullarulryorsa
a§ag1dakilerden
hangisinde
dogru
olarak
gosterilmi§tir?
a) MET A ANALIZ (hepsi bOyOk
harf)
b) meta analiz (alt, clzili ve kahn)
c) meta analiz (italik)
d) meta analiz (normal)
10. "Kisaltmalar metinde ilk kez
sunulurken
icerisinde
verilir, sonraki kullarurmnda
gerekmez." Bo§luga
a§ag1dakilerden hangisi
gelmelidir?
a) K6§eli parantez
b) Parantez

12. Tek yazarh kitaplar kaynakcada
gosterilirken kitabin ad: a§ag1daki
format
tOrlerinden hangisi
ile
yazrlrr?
a) Normal
b) Kalin
c) ltalik
d) Alti <;izili
13. Elektronik dergilerden ah nan
makaleler kaynakcada
gosterilirken makale ad: ve dergi
adt a§ag1daki format tOrlerinden
hangisi ile yazihr?
a) ltalik - Normal
b) Kahn - ltalik
c) ltalik - ltalik
d) Normal - ltalik
14. A!}ag1dakilerden hangisi bilimsel
cahsrna icerisinde intihale yol
acmayacak
sekilde
ahntrya
ornektir?
(Yazar
Adi:
Tahir
Tavukcu)
a) Tavukcu
(2012),
yapt191
cahsmasmdaki verilere gore
karma egitim goren 1:igrencilerin
gorO§leri, e-ogrenme yontemiyle
ogrenim goren ogrencilere gore
daha
olurnlu
oldugunu
savunrnaktadrr,

b)

c)

11.

savunmaktadir (S.7).
Tavukcu "yapt191 cahsmasrndakl

verilere gore karma egitim goren
6grencilerin gorO§leri, e-ogrenme
yontemiyle
ogrenim
goren
ogrencilere gore daha olumlu

c) Tirnak
d) T ek t1 rnak
"Metin icerisinde harflerle ifade
edilen istatistiksel
semboller
olarak verilir."
Bo§luga a§ag1dakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Normal
b) Kahn
c) Alt, <;izili
d) ltalik

Tavukcu
(2012),
"yapt191
cahsmasmdaki verilere gore
karma egitim goren ogrencilerin
gorO§leri, e-ogrenme yonterniyle
ogrenim goren ogrencilere gore
daha
olumlu
olduqunu"

olduqunu savunmaktadrr, "

d)

Yaptlg1m bu cahsrnadaki verilere
gore

karma

egitim

goren

ogrencilerin gorO§leri, e-ogrenme
yontemiyle

ogrenim

goren

ogrencilere gore daha olumlu
oldugu sonucu gorOlmektedir.
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15. "Baskasina
ait
bilimsel
bir
cahsmayi
yapmadan
kullanmak etik d1§1 bir davrarustrr."
Bos yere a§ag1dakilerden hangisi
gelmelidir?
a) lntihal
b) Dilimleme
c) Atlf

d) Hicbiri
16. "Arastirmaya dayanmayan veriler
Oretmek" hangi etik d1s1 eylemlere
ornektir?
a) lntihal
b) Sahtecilik
c) Carprtma
d) Tekrar yaym
17. "Aktif katkrst olmayan
kisileri
yazarlar arasina dahil etmek" hangi
etik di§I eylemlere ornektir?
a) Carprtma
b)

Sahtecilik

c)

Dilimleme

d)

Haksiz Yazarhk

18. "Arastrrma kayitlan ve elde edilen
verileri tahrif etmek" hangi etik di§I
eylemlere ornektir?
a) Tekrar yaym
b)

Carpttma

c)

Dilimleme

d)

Haksrz Yazarhk

19. Sunulan veya yaymlanan

eseri
gerc;ek
olmayan
verilere
dayandrrarak dOzenlemek veya
degi§tirmek"
hangi
etik
d191
eylemlere ornektir?
a) Tekrar yaym

21. "Destek ahnan ki9i ve kuruluslann
crkarlan dogrultusunda arastrrma
sonuclanru
degi§tirmek
veya
sekillendirmek" hangi etik d1s1
eylemlere ornektlr?
a)
lntihal

b)

Carpitrna

c)

Dilimleme

d)

Haksiz yazarhk

22. "Arastrrrna
hipotezine
uygun
olmayan verileri deqerlendirmeye
almamak" hangi etik d1s1 eylemlere
ornektir?
a) Tekrar yayirn
b)

Carpitma

c)

Sahtecilik

d)

Haksiz yazarhk

23. "Bir

arastrrrnarun
sonuclanru
arastrrmarun bOtunlOgOnO bozacak
sekilde, uygun olrnayan bicirnde
parcalara ayrrarak ve blrbirine atrf
yapmadan
cok
sayrda
yaym
yaparak
docentlik
srnavi
degerlendirmelerinde ve akademik
terfilerde
ayn
eserler
olarak
sunmak" hangi etik d191 eylemlere
ornektir?
a) Tekrar yayirn
b)

Dilimleme

c)

Sahtecilik

d)

Haksiz yazarhk

24. "Yazar stralamasrru gerekc;esiz ve
uygun
olmayan
bir
bicimde
degi9tirmek"
hangi
etik
di§I
eylemlere ornektir?
a) Tekrar yayrrn

b)

<;arp1tma

b)

Dilimleme

c)

Sahtecilik

c)

Sahtecilik

d)

intihal

d)

Haksiz yazarhk

20. "Aktif katkrst olan kislleri yazarlar
arasma dahil etmemek" hangi etik
d191 eylemlere ornektir?
a)
lntihal

25. "llgili

b)

Carprtrna

teori veya varsayrrnlara
uydurmak lcin veriler ve/veya
sonuclarla oynamak" hangi etik d191
eylemlere ornektir?
a)
Carprtma

c)

Dilimleme

b)

lntihal

d)

Haksiz yazarhk

c)

Sahtecilik

d)

Tekrar yaytrn
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26. "Baskalanrun

fikirlerini,

verilerini,
yazrlanru,

uygulamalanrn,
sekillerini

sahiplerine
blcirnde

veya eserlerini

bilimsel kurallara
atrf

yapmadan

veya tamamen
sunmak"

rnetotlanru,

uygun
kismen

kendi eserlyrnis

hangi etik d191

gibi

eylemlere

ornektir?
a)
Carprtma
b)

lntihal

c)

Sahtecilik

d)

Haksiz yazarhk

27. "Aktif
katkrsi
olmad@
halde
nufuzunu kullanarak ismini yazarlar
arasina dahil ettirmek" hangi etik
d191 eylemlere ornektir?
a)
Carprtma
b)

lntihal

c)

Sahtecilik

d)

Haksiz yazarhk

28. "Yaprtrnarrns

bir
arastrrmayr
yapilrrus gibi gostermek" hangi etik
d191 eylemlere ornektlr?
a)
Carprtrna
b)

lntihal

c)

Sahtecilik

d)

Haksiz yazarhk

29. "Aktif katkrsi olanlann isimlerini
yayrrn sirasmda veya sonraki
baskrlarda
eserden
crkarmak"
hangi etik d191 eylemlere ornektir?
a)
Carpitma
b)

lntihal

c)

Sahtecilik

d)

Haksrz yazarhk

30. "Bir arastrrmarun ayru sonuclanru
iceren birden fazla eseri docentlik
smavt degerlendirmelerinde
ve
akademik terfilerde ayn eserler
olarak sunmak" hangi etik d191
eylemlere ornektir?
a)
Tekrar yayirn
b)

Dilimleme

c)

Sahtecilik

d)

Haksiz yazarhk

31. "Arastrrmada
kullarnlmayan
yontem, cihaz ve materyalleri
kullarulrrus gibi gostermek" hangi
etik d191 eylemlere ornektir?
a)
Tekrar yayirn

b)

Carpitma

c)

Sahtecilik

d)

Dilimleme

32. A9ag1dakilerden
hangisi
etige
aykrn davraruslardan degildir?
a) Asrlsiz veya dayanaksiz olarak
etik ihlal iddiasmda bulunmak
b) Kurumca saqlanan kaynaklan
usulOne ve arnacma aykm bir
bicirnde kullanmak
c) Hakem,
darusman,
editor,
panelist, moderator, izleyici,
raportor ve benzeri gorevleri
kotuye kullanmak
d) Kendi cahsrnasmdan usulOne
uygun
olarak
kaynak
gostererek almtt yapmak
33. "Yapilan arasttrmasonucunda elde
edilen
bulgulann
bazrlanrun,
ozellikle
de
arastrrmacrrun
beklentileri
doqrultusunda
c1kmayan
bulgulann
rapor
edilmemesidir''
a9ag1dakilerden
hangi bilimsel saptirma grubuna
ornektir?
a) lntihal
b) Carprtma
c) Gizleme
d) Uydurma
34. A9ag1dakilerden hangisi bilimsel
etik
d191
arastrrmalarda
yonlendiren
davraruslara
nedenlerden deqildir?
a) Bilimsel arastirma egitiminin ve
disiplininin verilmemesi
b) Bilimsel
arastrrma
etiginin
ogretilmemesi
c) Htzh yaym yapma arzusu
d) Literature faydah arasttrmalar
sunma
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35. Yazrlan tezlerden farkh bircok
makale
hazirlarnak
a!]agrdakilerden hangi etik dl!]I
davrarusa ornektir?
a) lntihal
b) Dilimleme
c) Carprtma
d) Tekrar yaym
36. Metin icinde 40 sozcukten uzun
ahntrlar iceriden, tek veya srk satrr
arahgr vererek, ana metinden daha
kucuk bir puntoyla (10 veya 11
punto), italik olmadan, trrnaksiz

yazihr,
a) Dogru
b) Yanhs
37. Tarih, yas, evren ve orneklernle
ilgili sayrlar, deneklerle ilgili sayilar,
olcek
puanlan
ve
olcek
puanlamasmda kullanrlan birimler,
parasal
degerler
rakamlarla
yazrlmaz.
a) Dogru
b) Yanhs
38. Tarih bir kez verildigi zaman aynr
paragrafta ikinci kez yazrlmaz (Or.
Tavukcu (2013) e ogrenme ile
karma
egitimi
kar!]1la!]t1rd191
cahsrnada.
Tavukcu'
nun
cahsmasi ... ).

a) Dogru
b) Yanhs
39. lki yazarh bir bilimsel cahsrnayt
kaynak gosterirken her zaman her
iki yazann da ismi verilir.

a) Dogru
b) Yanhs
40. Aynr soyadh yazarlardan, yaymr
daha eski tarihli olan kaynakc;:ada
once belirtilir.
a)

Dogru

b) Yanhs
41. Aynr soyadh yazarlardan, yayrnr
daha eski tarihli olsa bile adrrun ilk
harfi alfabetik olarak once gelen
kaynakc;:adaonce belirtilir.
a) Dogru
b) Yanhs

42. Or. Yazar soyadr, Yazar adrrun ilk
harfi (yaym yrh), Makale adr.
Yeytmlener. dergi ad,, Cilt Sayist,
sayfasr(s.12
gibi).
Web:
http://ahnanadres.com adresinden
1 Ocak 2013 tarihinde elde

edilmistir,
Yukarrdaki
veritabanrndan

ornek

elektronik

ahnan bir kaynak

icin dogru sekilde yazrlrrusrmdrr?
a) Evet
b) Hayrr
43. Tarudrqrrruz
bir
kisiye
ait
lnternetten bulunan herhangi bir
sekil veya tabloyu kullandrqrrruzda
kaynak
gostermemize
gerek
yoktur.
a) Dogru
b) Yanh!]
44. c;ok yakrn bir arkadasrrmzm yapt191
bilirnsel bir c;:ah!]rnayr ondan izin
almadan kullanmak etikkurallarrna
aykrn bir dcivranr!] degildir.
a) Dogru
b) Yanlrs
45. Bir baskastrun c;:ah!]ma9u1daki
dO!]Once ve de gorO!]lerin dilsel ve
yaprsal

anlatirruru

degi!]tirerek

kullanmak asrrmayadntihal) neden
olmaz.
a) Dogru
b) Yanhs
46.Kasrtlr olarak yaprlmayan hatalar
da etik dl$1 davrarus olarak kabul
edilir.
a) Dogru

b) Yanhs
47. Tavukcu (2010) yrhnda yaprms
oldugu
calisrnasmda
sonucuna varrmstrr. Yukandaki
ornekte etik dl$1 davrarus soz
konusumudur?
a) Evet
b) Hayrr
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48. Bilimsel arastrrmalarda etik
dl§I davraruslan saptamada
kullarulan bircok elektronik
ta ram a
yap ma
araclan
bulunmaktadi r.
a) Dogru
b) Yanlrs
49. Okulumuzun
Oye
oldugu
herhangi bir etik di§I davramsi
saptamaya yardrrnct elektronik
tarama
araci
bulunmarnaktadrr.
a) Dogru
b) Yanhs
50. Bilimsel arastrrmalarda yapilan
etik d1§1 davraruslann yaptmrru
yoktur.
a) Dogru
b) Yanhs
51. Ozdarnlt 2012 yrhnda yaprrus
oldugu cahsmasmda "rnobil
egitimin .... sonucuna
varrmstrr".
Yukandaki ornekte etik di§I
davrams soz konusumudur?
a) Evet
b) Hayrr
52. Arastirma sonucunda ortaya
crkan veriler Ozerinde kucuk
degi§iklikler yapma etik dt§I
davrarustrr.
a) Dogru
b) Yanhs
53. Kapsamh bir sekilde yapilan
arastrrmarun sonuclanru
birden fazla cahsma yapilrms
gibi qostererek farkh yaymlar
yapma etik di!;ll davrarus
degildir.
a) Dogru
b) Yanhs
54. Arastrrma
yaprhrken
aktif
olarak hit; rol almayan bir
arkadasrmtzrn
ismini
yapt1g1m1z cahsmaya eklemek
haksiz yazarhk saglamaktadir.
a) Dogru
b) Yanhs

55.

Arastirma yaprhrken aktif sekilde rol
alan yazarlann stralartru qerekcesiz
degi§tirmek
etik
di§I
davrarus
degildir.
a) Dogru
b) Yanhs

56.A§agidakilerden

hangisi

bilimsel

arastrrma yaparken kullarulacak web
adreslerindendir?
a)scholar.google.com
b)google.com
c)ithenticate.com
d) plagiarism.erg
57. Web sitelerinden tarama yaparken
kullarulan " " parametresi ne lse
yarar?
a) Bir bOton halinde tarama yapma.
b) Dosya tOrOne gore tarama yapma.
c)Taranacak

kelimeleri

ekleyerek

tarama yapma.
d)Dosya boyutuna gore tarama yapma.
58. Web sitelerinden tarama yaparken
kullarulan + parametresi ne lse yarar?
a) Bir bOtOn halinde tarama yapma.
b) Dosya tOrOne gore tarama yapma.
c)Taranacak

kelimeleri

ekleyerek

tarama yapma.
d)Taranacak kelimeleri

cikartarak

tarama yapma.
59. Web sitelerinden tarama yaparken
kullarulan - parametresi ne ise yarar?
a) Bir bOtOn halinde tarama yapma.
b) Dosya tOrOne gore tarama yapma.
c)Taranacak

kelimeleri

ekleyerek

kelimeleri

cikartarak

tararna yapma.
d) Taranacak
tarama yapma.
60. Web sitelerinden tarama yaparken
dosya tOrOne tarama yapmak icin
a§ag1dakilerden hangisi
kullarulmahdtr?
a) filetype:
b) Site:
c) Uri:
d) Doc/Pdf
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Ek 2. Arastrrrna Raporu Dereceli Puanlama Anahtan (Rubrik)

Degerli uzmanlar,
A~ag1da doktora tez cahsmarn kapsammda yapt1g1m"Bilimsel Arastirma ve Etik
Kura liar Egitimi" ile ilgili cahsrna oncesi ve sonrasmda ogrenciler tarafmdan hazirlanan
arastirma raporlartru dereceli puanlama olc;egi (rubrik) ile deqerlendiriniz.
Yardirnlanmz icin sirndiden eek tesekkur ederim.
Doc, Dr. Fezile Ozdarnh
Uz. Tahir Tavukcu
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Ek

3a.

6rnek

Ogrenci

Arastrrrna

Raporu Dereceli

Puanlarna

Anahtan (Rubrik) Degerlendirmesi (Turnitin - <;all§ma 6ncesi)

dtn;,yimklri lackl1d,r. 6u (j{;rer,c1lcrm. ai'Jld&mik ve

olabllrne!o1i ~in bufunduklan
g/,r'tll<metwdir.

a.,

kPl«)re v,; ya..,m bi,;,mi

¢{jrencilerin ya.oor,c, bit 9!Weyu

u.vu:

IJl,,'!Oldari. So$yal ve lithlal<i del,)etlotdeki ,at1fmslar; .,;,;,gyal. iii~
yaban::1 hissetrne, yeni eg,tim sistemine uyum ""'9i•m•. bu ogre
baz!land11 • Su imde~l<i, yabarv.:, 6grer,cirn,

probleml•rd•n

duygusal, sosyaL akademik problemler\e yuzyuz" gelmekledirler.
fltik:..il '1lhstsizlikl~m da yakalanmaJmid,rlor.
Yeni bir kOl!Uren-urnua;,klamak i,;in crtay• ~ulmn; bim
g6t\ltl!>rvardor. ~banet 6grencileri11 durumuyla

%9
katalog.t.acettepe.edu. tr
lnt~metk?/GE;}t

%7

Hi\i$itiik, yaln1:il1l<; · kayg,,. karma~k duygtilat ~inde olma ve. hi
glbl durum!at on:iva ~lkabilmal:Uldir!
Ly. tgaard ise. yabanc, bi, lo.i1!il. 'rde Y"l"f3. n Ogren. "'. leriri. o ull;eyo
·ya!da~1m1 i!e a91klamaya <;all!;rm~llr . !!'j!fumw, b&lilli 09

%7

5

%5

01k&ye gel;/1!\!en $0!lfa geyen !hYllk !);( ~~)'i 11.\p~mak!ad)r,

ve o¢qcll a~ma ise/18. liydan, o Olk~d~n
kapsama~tad1r. Hot a'3ma. o Olk.,ye uy~11lu
boyµr,ea, 6giencil~r.o rn,eye uyum taer(lt,,,i;,,

%3

rahlil c!,M~mli ballrtmek\edirlar. lklnci ~~m.ayij l<rll :inµma~T d(I

a~mada, <>~re'1dler rwgaGf<i/l~n,;a!e, i,<!ii,;irl!.iedir.. K¢nd~~r1niuy
rniMU:thltiselm<,ldciiin;,t, Sor, a~ma •it.,,'. ti!< a~mada c!dugu gibi
~nomi ot:a,,i: pozitil ~i>.lamdad1i
~ulun atmos(er(ve l«llfJrel lari<l1hga l<.lrs, W11l davrani,;iar, toplu/

7

viv.tv~.r,hi.steroskopi,net

8

www . poputerbiltm.com.tr
lntewnt::t k1:.;.)nw;1

%3
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Ek 3b. brnek

Ogrenci Arastrrrna

Raporu Dereceli Puanlama

Anahtan (Rubrik) Degerlendirmesi (Turnitin - Cah§ma Sonras1)
ogrenci1

l'n>J<l'r(l/i:<, toplonra, 1npfumun hi:ht1i bfr 1-.(::,;imini;

\'l!YQ

b11 kttfUti)~

%8

{t~d.:h~i i;idcnnd:. (Cleland. 1999_} y.1 <l'<l b11~1 h>ym;~l; bir )'t!tidlk
belnlcnen hir ~m: :tA1rfo~b. ilyruit1h bir

14r.a.i'ln<bn .. bk hiitrc temebndc,

!;c,,cl.:(i hc<lt:llcd ulan. dt~i)lm yat::it.tc.il t)ir ",'d:11 -gdlfJl)C~t ameclaaan bir

%2

K~\1trKt JOO~).

ProJ~ \'lln<tlmi

anatoilajoumal.com

Ar.t~!lrmJtl ftt"de.Utf(!, ufa~hjlmck Svi11 hc:r ad1rmn d()£.ru u1;Jui~~,

f'.r£Jn.Bi,;(1

%2

~kip t.1mfni:dun.l)Urt".llill.¢iw~i111: ;~1,1: htl -:lib, yif~i<h:1a:k bir yt\1u;1i•dyt: Jc
prnjenln <.lofrn p?1mlam.bgmdm1 heJdli.:rinc 11.cdqtiriimc~inc,

y6nctimi,
Vt

tk,:!Jrn be ..;..1pfonm:~~uulu:1

:d1!~1k:.

-edrmlera. k<)oniiu,1-...ynndim kcntrole

%2

k~hldi bir 'i'lkt1)~ d1'»'1U~hilmc~i1l<lefl M.'lrumludur.Ht, nedeutc ifo.
-ybnct~ccSi prrfrc clemude l.1.itw $du!~ ve !idc,hl;

t·.1.1:\J'J

l:.1j1y!ln. modern

tie:t1im:,:icmi~ hfr h~i olreasr g<:rekli<lir tEce t·~Kcvanra, 10(4 },

~.umM)

%1

f'ro,k. ,·011dimiutn Tantt t~trdtri
i1tnj¢ Y<mt?tim rxn~cJi'ni11 1'2014) l:.;hd
Ia; :rfanlAtm1. ¢riotlcm(. ve l(tHlfnlJllr
Pl1mliutt;L<),~hitk'unde dr:gind,g.1 glbi (199(,). projcc, yt>n,ticisi

knHtc, ve k;1yu:)t: pH~ rrop:.nio h:a~ny~ uht¥1rnsm~t~ tuy~1i orem
tuumlauwbr )~iJntml1d1r
Oq;(itkmtt<::
l)l)'l'!;:lkJ~Ul

0

[hmµ,iir: t p,.N~ (2(M)i}), •~~11ili:a'1M:t1nwi;tt,

mmv•~et'~. donnuun.

JC!irmc~1 ~c:r~ltn~ytc-nfir.

,ll~~hilmi.::k

-1i:\hit.u1 \"C mekumn Mganil..t -cd1hnc-~ y
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Ek 4. Cevrimit;i Bilgi Arama Stratejileri Envanteri ve lzln Yazist
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1

2

lnternette arama yaparken ne yapacaqrrru bilmiyorum.

lnternette arama yaparken her zaman kaybolrnusurn hissine
kapihnrri.

3

Bir veri tabanmdan aradtqtrn bilgiyi bularnadiqrrn zaman diger veri
tabanlanru denerim.

4 Belli bir web sitesine onun URL'siyle nasrl baqlanacaqrmt bilirim.
Web'ten bulduqurn bilgiler arasmdaki iliskileri sOrekli

5 deqerlendirlrim

Internet Explorer veya Netscape gibi bir web tarayrcrsrru

6 kullanrnayi bilirim
7

Farkh web sitelerinden topladrqrrn bilgileri karsrlastmnrn.

8

Arama yaparken ortaya cikan problemler beni hayal k1r1kl191na
ugratt191 zaman yeni cozumler dO§OnOrOm.

9 Cevrirnici aramaya baslarnadan once hedeflerimi belirlerim.
10 <:;evrimi<;:i aramarun arnacrru sOrekli kendime hatrrlatmm.
Bazen aramaya ara verip, hangi bilgilerin hala eksik olduqunu

11 dusunururn

Bir Web sitesindeki bilginin referans gostermeye degip

12 degmedigine karar veririm.

13 Aramam basanh olmaymca baska arama rnotorlanru denerim.
14 lnternetten arama yaparken her zaman tedirgin hissederim.
Yeterli bilgiye ulasarnadrqtrnda, bana referans olabilecek ve

15 bilgiye ulastrrabilecek baska web sitelerini denerim.

Genellikle kullanabileceqirn anahtar kelimeleri onceden

16 dO§OnOrOm.
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Ek 4'un devarru
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I Elimden geldigince her web sitesinde sag la nan ana dusunceleri
17 secrneye cahsmm,
bash bilgiyi yakalamak icln Web sayfalanndaki
18 1selli
basliklara ve baqlantilara bakanm
motorlan tarafmdan saglanan geli§mi§ arama

19 1Arama
seceneklerini nasil kullanacaqrrm bilirim.

20 [Cevrimicl olarak aramama nasrl baslayacaqrrru bilmiyorum.
21

I Bir web sayfasmdaki ana fikirleri yakalayabilmek icin bashklara ve
baqlantrlarma bakanm.

22 IWeb'ten bulduqum verileri nasil derleyip sunacaqtrru dO§OnOrOm
sirasrnda olusan herhangi bir sorunu cozrnek i9in
23 1Arama
elimden qeleni vapanrn

24 IArad1g1m bilgiden nasil yararlanacaqtrru dusunururn.
25 1c;ozemedigim
birakmrn.

sorunlarla karsilastrqunda genellikle, ararnayi

0/gek lzin Yezts!

Say1n Do;.Dr. Fezile 02dami1,

"~evrimi~i bilgiyi arama envanterini" doktora ogrenciniz Tahir Tavukrn'nun tezmde kullanmarnz uygundur.
!yi ~;;h?malar di!eklerimle,
Prof, DL Petek A~kar

TGrk~e'ye uyar!Jd191111z "i;evrirn i;i bilgiyi arama ervanterinizi" doktora ogrendmiz Tahir Tavukfnun tez ~alt}masmda
kullanmanm i;in izninize ihtiyae1m1z vsrdu.
·

Kendiniz iyi babrnz hocam, gcrilj,mek dilajiyle

Fezi!e Ozdamlt
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Ek 5. Arastrrmaya Yonellk Kayg1 Oh;egi ve lzln Yazrsi
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1

Mecbur kalmadikca, arastirrna vaomak istemem

2

Arastrrrna vaparken kendimi aenellikle rahat hissederim

0
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ro

E
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3 Arastrrma vapmaktan buvuk zevk duvanm
4
5

6
7
8

Arastrrma vaornak bende rahatsizhqa vol acmaz
Arastirrna yapmam gerektiginde icimin s1k1ld1gm1 hissederim
Arastirma sozci.igi.i bile, beni huzursuz etmeye yetiyor
Arastrrrna yapmak dusuncesi bile beni tedirgin eder
Arastrrma yapmak, benim icin eglendirici bir ugra9tir

9 Arastirma yaparken kendimi genellikle huzursuz hissederim
10 Arastrrrna yaparken krsa zamanda brkanrn
11

Arastrrma yaparken ortaya crkabilecek problemler bende onernli
bir endise varatmaz

12 Arastrrma yapmak konusunda kendime

gi.ivenim yoktur

Ol~ek lzin Yezts)
Hocrun merhaba,

Senar Buyu'kozturk
t;e'fftlert1H<lt-:i•in

Ben, KKTC Yakiu Dcg11 Oniwrsitesi, Atatilrk Egirim Fakultesi,BOIE doh1oraogieiu::isiTahir Tavukcu. Gelii~.nnit
01d1>gmmz"ARA$T1RMA YA W>NELiK KA YGJ" ol,egini doktoro t<i ,;ah1rnam ilnhi.limkkurallara uy~, ~eki!dentifra
bulunarak ve kaynak gOstererckkullanmnk i1ym izniuizi isuyoruru.

Gorii}!l1ekiizcre Hccam.
Tahir' TAVU.RCU-1 Msc

teeeerer,

Department. of Compn.te.rEducat.ion. & Ins.tTnati.onal. Tec..hnology

Nki.\r East

Univenrity

lUco.eia
CYPRUS

Sener Buyukoz.turk

Ol;ejimlzitl.:1kmab!lirsiniz.
!yi Gal; ~m.ila1
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Ek 6. Bilimsel Arasnrmaya Yonellk Tutum Ol~egi ve izin Yazrst
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Madde

1

Veri toplama araclarmda gereksiz sorulara yer verildiqinden
bilimsel arastrrrnalara yardtrnci olmak istemem

2

Goruslerimlzin dikkate ahnmad1g1dusunceslyle bilimsel
arastirmalara katki saqlamak istemem

3

Arastrrmacilann nazik olmayan davraruslarindan dolayi
bilimsel arastrrmalara katki sunmak istemem

4

Genellikle unvan almak icin yap1ld1g1 dusunceslnden dolayi,
bilimsel arastirmacrlara yardrrnci olmak istemem

5

Cok ciddiye almmadrq: dusuncesiyle bilimsel arastrrrnalara
katki sunmak istemem

6

Zaman kaybt olarak gordOgOm icin bilimsel arastirrnalara
yardrrnct olmak istemem

7

Amacma ulasmayacaqi cusunceslyle bilimsel arastrrrnalara
katki saqlarnak istemem

8
9
10
11
12
13

Veri toplama uygulamalanyla 90k sik kar§1la§t1g1micln,
bikkmhk hissediyorum
Bilgilerin dar bir alanda toplanmasi nedeniyle arastrrrna
sonuclanrn gOvenilmez bulurum
so run
olduqunu
Verilerin
toplandiqt
kaynaklarda
dO§OndOgOm i9in, bilimsel arastirma sonuclanna pek
ouvenrnem
Gercekci bulrnadrqtm icin bilimsel arasturnalar ilgimi
cekrnez
Her torlO problemin 9620mO ge9mi§ uygulamalarda zaten
vardir. Gecrnisi bilmek yeterlidir. Yeni bir arastirma yapmaya
lhtlvac yoktur
Veriler sirurh kaynaklardan derlendiqi i9in arasturna
sonuclanru gOvenilmez buluyorum
fen

bilimlerine

ozqudur,

sosyal

14

Bilimsel arastirmalar
bilimlerde olamaz

15

Gelisim ve degi§im otomatik olarak gerc;ekle§ir. Bu nedenle
bilimsel arasnrmalara gerek yoktur

16

Cabuk sonuclandmlrnayan arastirmalar gereksiz
arastrrmalardir

17

Arastrrrna sonuclan beni genellikle kayqilandmyor
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Ek G'nm devarru
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18 Arastrrmalar ilgi alaruma girer
19 Bilimsel arastrrma yapmaktan zevk ahnrn
20 Arastirma raporlanru okumaktan hoslarunrn
Sorunlanrm

bilimsel

arastrrrna

yonternlerlnl

kullanarak

21 cozmeve cahsmm
22 Bilimsel arastirmalan onernserirn
23 Frrsat verilirse bilimsel arastirmalar yapmak isterim
24 Bilimsel arastirma yapanlara yardtmci olmaktan hoslanmm

Bilim insaru durust, bilgili, Oretken, acrk sozlu, diger bilim

25 insanlanna savqih kisidir

Bilim insaru, evrensel dusunen, objektif, aydrn ve ahlak1

26 sorumluluqu yi.iksek olan kisidlr
27 Bilim insam ongori.isi.i gi.ic;IO kisidir

Bilim lnsaru, si.irekli olarak geli§meye ve kendini qelistlrmeye

28 acik olan kisidir

Bilim insaru, her ne sebeple olursa olsun etik kurallara aykm

29 davranmaz

Bilim insaru evrenin

0

~

rnuhtesem

30 acrklarnaya cahsan sayqm kimsedir

srrlanru

anlamaya
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Ol~ek izin Yezts)
Hccam merhaba.

Ben, KKTC Yakm DoguUniversiresi, Aramrk Egitim Fakaltesi, BOTE<loktorn ogrencisi Tahir Tavukcu, Geli}tirmif
oldugmmz "Bilinisel Arn~tmnaya Youelik Turum Ol~egi" iii doktora tezcalismam dahilinde kurallara uygun sekilde anfta
buluuarak Ye kaynak gostererek kullaumak icin iznnuzi isnyorum.
$imdide11 ilginiz ifiu te~dd.'iir eder, iyi gi:1uler dilerim...

Goru~mek nzere Hocam.
TaMr TAWKCU,Msc
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Ek 7.

Uygulanan

Silrecine Yonellk

Egitim-Ogretim

Goru~me

Form Ian
Deney Grubu Goru~me Formu Sorulan
1. Duzenlenen bu kursun, bundan sonraki egitim hayatrruzda size ne tor
katkilar saqlayacaquu dusunuyorsunuz?

2. Dijital

senaryolan

6grenme-6gretme

aktivitelerinde

kullanrnayi

dusunuyormusunuz?

3. Dijital senaryolar
yeterliliklerinizi

ile ald1gm12

artirmaya

egitimin

yardrmci

bilimsel

arastrrrna ve etik

olduqunu dusunuyor

musunuz?

Acrklayrrnz.

4. Kurs oncesinde ve sonrasmda bilimsel cahsrnalanruzda etik ve intihal
konularma ne kadar onern veriyorsunuz?
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5. Dijital senaryolarla islenen derslerin avantajlan ve strurlrhklan neydi?

6. Kurs oncesi ve sonrasmt goz onunde bulundurarak;

a) Sizin g09IO ve zayif yanlanruz nelerdir?
b) Kursun gO<_;:IO ve zayif yanlan nelerdir?

7. Kursa yonelik onerileriniz nelerdir?

8. Dijital senaryolar hakkmda ne dusunuyorsunuz?
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Kontrol GorO§me Formu Sorulan
1. DOzenlenen bu kursun, bundan sonraki egitim hayatrmzda size ne
tor katkrlar saqlayacaquu dusunuyorsunuz?

2. Kurs oncesinde ve sonrasmda bilimsel cahsmalanruzda etik ve
intihal konularma ne kadar onern veriyorsunuz?

3. Kurs oncesi ve sonrasim qoz onunde bulundurarak;

a. Sizin gO<;IO ve zayrf yanlanruz nelerdir?
b. Kursun gO<;IO ve zayif yanlan nelerdir?

4. Kursa yonelik onerileriniz nelerdir?
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Ek 8. Ornek Gi.inli.ik Ders Plam
Ders
: Bilimsel arastrrmalarda etik kurallar
Konu
: Bilimsel Arastirrnalarda Tarama Yontemleri
Si.ire
: 40'+40'+40'
Yontem ve teknlkler: DOz anlatim, beyin trrtmasr, tartrsrna, i§birligine dayall
ogrenme
Arac; gerec;
: Bilgisayar, Powerpoint sunusu, SimOlasyon, 3G
internet baqlanttsr, Projeksiyon cihazi
Kazammlar:
./
KOtophane bilgi sistemine giri§ yapar .
./
KOtOphane sisteminde nerelerden arastrrma yapabileceqini
kavrar .
./
Arastrrma yontern ve tekniklerini kavrar .
./
KOtophane bilgi sisteminde arastrrma yapar .
./
Yak tez merkezinde arastrrrna yapar.
./
Google ve scholargoole da arastrrrna yapar.
Ogretme-Ogrenme

Dikkati Cekrne

Etkinlikleri

"KOtOphane sistemine kaydi clan varmr?" ve" Scholar
google' 1 daha once duyan var rru?" sorularmm sorularak

dikkatin konuya cekilmesi.

Hedeften
Haberdar Etme

GOdOleme

Bu dersin sonunda kOtophane sistemi Ozerinden abone
olunan veri tabanlarmda tarama yapma, yak tez
merkezinden ve google/scholargoogle' dan daha kapsarnh
tarama yaQ_abileceksinizdenmesi
Bu derste tarama yapilacak veri tabanlanru kavrayacak ve
ileri tarama yonternleriyle istediqinlz bilgilere daha erken
ulasarak zaman kazanabileceksiniz.

Anahtar kelimelerin onerninin natrrlatrlrnasi
Onkosul
Ogrenmeleri
Hatrrlarna

>,KOtOphanebilgi sistemine kaydi olan olup
olmadtqrmn sorulmast ve daha once sistem
Ozerinden tarama yaprhp yapilrnadtqnun sorulmasi
>,Scholar google' 1 daha once kullanan olup
olmadrqmm sorulmasi
>,Daha onceden hazirlanan videonun bir
krsrrurun qosterilmesl
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Sonuc;
etkinlikleri
(performanst
degerlendirme
ve donut
verme)

)"'
Sonrasmda daha onceden hazrrlanan
senaryonun srruf icerisinde secilen ogrenciler
arasmda canlandmlmas:
)"'
Senaryonun bir krsrm canlandinldtktan sonra
"siz olsaydtruz nasil yaparstruz?" sorusunun strufa
sorulmasi
)"'
Daha sonra senaryoyu canlandiran
oarencilerin kendi ekledikleri bolOmO canlandirrnast
Konunun krsaca ozetlenmesi,
Krsa bir deqerlendirmenin
yapilmast: siz olsaydrnrz nasil
yaparsrruz? Sorusunun tekrar edilerek donutler ahnrnasr.
Ogrenme eksiklikleri varsa bunlann giderilmesi.
internet
adresi
tekrar
hatrrlatrlrp
ve sirnulasyonun
izlenmesi.
Bir sonraki konunun hatrrlatrlrnast,

