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ÖN SÖZ 

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde “2. 

ICOLDE 2022 International Congress on Open Learning and Distance Education 2022” 

gerçekleştirilmiştir. Kongrenin teması "sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarında açık ve uzaktan 

öğretim uygulamaları" olarak belirlenmiştir. Kongremiz, tüm aşağıdaki konu başlıklarını ve bu 

konuyla ilişkili alt başlıkları ele almak, gündeme getirmek ve tartışmak üzere birçok üniversiteden 

güzide bilim insanlarını, çeşitli kurum ve kuruluşlardan araştırmacı ve alan uzmanlarını bir araya 

getirmiştir. Kongrede çağrılı konuşmacıların konuşmaları ve bildiri sunumları online 3 boyutlu ortamda 

yapılmıştır.  

Kongrede bilim insanları aşağıdaki başlıklar çerçevesinde özgün çalışmalar sunmuştur. 

Ders Tasarımı 

İçerik Tasarımı 

Yöntem ve Teknikler 

Geliştirme Araçları ve Uygulamaları 

İletişim Araçları ve Uygulamaları 

Etkileşim Araçları ve Uygulamaları 

Sistem Araçları ve Uygulamaları 

Ölçme ve Değerlendirme 

Destek Hizmetleri 

Kalite ve Akreditasyon 

Dijital Dönüşüm  

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler 

Açık Eğitim Kaynakları 

Mobil Öğrenme 

Uyarlanabilir Eğitim Ortamları 

3 Boyutlu Sanal Dünyalar 

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 

Veri Madenciliği 

Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka 

Öğrenme Analitikleri 

 

Açık öğrenme ve uzaktan eğitim konusunu çalışmalarına konu edinen ve günümüze değin bu alanda 

yaşanan dönüşümleri tartışmayı amaçlayan bilim insanlarını kongremize katılım sağladığı için 

teşekkür ederiz. 

 

KONGRE KURUCU BAŞKANI  

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞİSTAN 

Atatürk Üniversitesi 

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı 
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PREFACE 

 

“2nd ICOLDE 2022 International Congress on Open Learning and Distance Education 2022” was held 

by Atatürk University Open and Distance Education Faculty on 29-30 November 2022. The theme of 

the congress was determined as " open and distance education applications in social, health, natural 

and applied sciences". The congress brought together distinguished scientists from many universities, 

researchers and field experts from various institutions and organizations to discuss all the following 

topics and related sub-topics. Keynote speakers and paper presentations were made online 3D 

environments at the congress.  

At the congress, scientists presented original studies within the framework of the following titles. 

Course Design 

Content Design 

Methods and Techniques 

Development Tools and Applications 

Communication Tools and Applications 

Interaction Tools and Applications  

Measurement and Evaluation 

Support Services 

Quality and Accreditation 

Digital Transformation  

Massive Open Online Courses (MOOC) 

Open Educational Resources 

Mobil Learning 

Adaptive Learning Environments 

3D Virtual Worlds 

Augmented Reality Applications 

Data Mining 

Machine Learning and Artifical Intelligence 

Learning Analitycs  

We would like to thank the scientists who have focused on the subject of open learning and distance 

education and aimed to discuss the transformations in this field until today for their participation in our 

congress. 

  

CONGRESS GENERAL CHAIR 

  Prof. Dr. Erdem KOCADAĞİSTAN 

Atatürk University 

Open and Distance Education Faculty Dean 
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Matematik derslerinde teknolojinin entegrasyonu günümüz sorunlarından biridir. 

Entegrasyon sorularından en önemlilerinden olanı ise, entegrasyonu sağlamak için sınıf içi akıllı 

tahta kullanımı, interneti etkin olarak kullanım, öğrenciyi derse katacak güncel etkinlikler, 

öğrenciyle etkileşim halinde bulunma, anında dönüt alma oldukça önemlidir. Akıllı tahta 

kullanımı öğrenciyle etkileşim olduğunda öğrenciyi araştırmaya sevk eden önemli bir ders 

aracıdır. Bu çalışma ortaöğretim matematik dersinde kullanılan akıllı tahtanın derslerde 

kullanımını artırmak öğrencilerin bu konuda olumsuz duygularını değiştirmek amacıyla 

yapılmıştır. Uygulama süresince Eğitim Bilişim Ağı‟nın ders içi durumu ortaya işe 

koşulmuştur. Araştırma için ulaşılabilir olması için kolay örneklem seçilmiştir. Ankara ilinde 

Çankaya İlçesinde bulunan bir ortaokulda 5.sınıf öğrencilerinden oluşan 10 kişilik çalışma 

grubunu oluşturmuştur. Bu çalışmada nitel veriler toplanmış ve sonuç hakkında yorum yapılmış, 

önerilerde bulunulmuştur. Problem durumunun belirlenmesinde başarı testi, öğretmen gözlem 

formları, öğretmen görüşleri ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya 

yön vermesi açısından pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma doğrultusunda çalışma 

tasarlanmış ve hazırlanan her webquest sonrasında mini sınav uygulanmış, uygulama sonrasında 

gerekli görüldüğünde bir sonraki webquest revize edilmiştir. Çalışma sonunda öğrencilerin 

motor becerilerini de geliştirmek amacıyla öğrendikleri konuyla ilgili maket tasarımlar 

yaptırılmıştır. Son olarak öğrencilere başarı sınavı uygulanmış ve tekrar yarı yapılandırılmış 

görüşme formu uygulanarak öğrencilerin bilişsel duyuşsal açıdan değişimleri kaydedilmiştir. 

Görüşme formundan elde edilen verileriçerik analiziyle kodlara ayrılmıştır. Araştırma 

sonucunda 5. Sınıf öğrencilerine matematik uygulama dersinde uygulanan harmanlanmış 

öğrenme ortamında işlenmesinin etkili olduğu görülmüştür. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde 

derslerin harmanlanmış ortama göre tasarlanmasının, teknolojiyi daha etkin kullanmasının 

sağladığı, dersin etkili olmasını sağladığı, matematik dersinin daha eğlenceli ve kalıcı hale 

getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  Yapılacak araştırmalarda, ortaokulun diğer kademelerinde 

öğrenim gören diğer öğrencilere de uygulanabileceği, örneklemin daha da artırılarak uygulama 

yapılabileceği önerilmiştir. 

 

Amaç 

Bu çalışma ders ortamında harmanlanmış öğretim kullanarak ortaöğretim 

matematik dersinde kullanılan akıllı tahtanın derslerde kullanımını artırmak, öğrencilerin bu 

konuda olumsuz duygularını değiştirmek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma betimsel tarama modelinde bir araştırmadır. Betimsel araştırmalar; 

olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu 

betimlemeye, açıklamaya çalışır. Çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır. 2021-2022 yılları arasında öğrenim gören 5. Sınıf öğrencileriyle 
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yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik 

analizi tekniğinden faydalanılmıştır.  

 

Bulgular 

Öğrencilerin geneli matematik dersinde işlenen tüm konuların günlük hayatta 

kullanılabileceğini düşünmektedir. Akıllı tahta uygulamaları, webquestte kendi hızlarına göre 

ilerlemeleri, akıllı tahtada kullanabilmeleri sayesinde matematik problemlerini daha kolay 

çözebileceklerini ifade etmişlerdir. Online olarak değerlendirme yapılmasının ayrıca 

öğrendikleri bu konularla ilgili proje tasarlayıp ortaya koyabilmelerini sevdiklerini diğer 

derslerde de böyle bir not verme sisteminin olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Derse olan 

başarının dersin ilgileri çekmesinin öğrenmenin ders içeriğini kullanım şeklinin başarıyı 

artırdığı belirtmişlerdir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Sınıfta akıllı tahta üzerinden yapılan uygulamayla öğrencilere anlatılan derste 

webquest tanıtıldı. Araştırma uygulayıcısı, nasıl kullandığını ve ne işe yaradığını anlattı 

öğrencilerinde bu uygulamayı denemeleri istenerek öğrencilere bu bilgi sağlanmış oldu. 

Webquest uygulamasının her aşamasında değerlendirme yapılmıştır. Her aşamada 

değerlendirme yapılması öğrencinin yanlış yaptığı anda dönüt verilmesi ADDIE öğretim tasarımı 

modeline uygundur ve her aşamada gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma sonucunda, öğrencinin web uygulamalarına, bilgisayar ve etkileşimli 

uygulamalara karşı ön yargısı, korkusu ve çekinmesi varsa belirlenerek bu durumun giderilmesi 

ile ilgili çalışmalar yapılması gerçekleştirilebilir, yapılan çalışa diğer çğretim kademelerinde de 

gerçekleştilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Matematik Uygulamaları dersi, Teknoloji kullanımı, ADDIE, 

EBA, Harmanlanmış Öğrenme 

 

PROCESSING THE MATHEMATICS APPLICATIONS COURSE IN A COLLECTED 

LEARNING ENVIRONMENT: 5th GRADE EXAMPLE 

The integration of technology in mathematics lessons is one of today's problems. 

One of the most important integration questions is the use of smart boards in the classroom, 

effective use of the internet, current activities that will add the student to the lesson, interacting 

with the student, and getting immediate feedback to ensure integration. The use of smart boards 

is an important lesson tool that prompts the student to research when interacting with the 

student. This study was carried out in order to increase the use of the smart board used in the 

secondary school mathematics course in the lessons and to change the negative feelings of the 

students in this regard. During the implementation, the in-class situation of the Education 

Information Network was put to work. An easy sample was chosen for the research to be 

accessible. He formed a study group of 10 students consisting of 5th grade students in a 

secondary school in the Çankaya District of Ankara. In this study, qualitative data were 

collected, comments were made about the result, and suggestions were made. Achievement test, 

teacher observation forms, teacher opinions and semi-structured interview form were used to 
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determine the problem situation. A pilot study was conducted to guide the study. The study was 

designed in line with the pilot study, a mini-exam was applied after each prepared webquest, 

and the next webquest was revised when deemed necessary after the application. At the end of 

the study, model designs related to the subject they learned were made in order to improve the 

motor skills of the students. Finally, an achievement test was applied to the students, and the 

students' cognitive and affective changes were recorded by applying the semi-structured 

interview form again. The data obtained from the interview form were divided into codes by 

content analysis. As a result of the research, it was seen that the teaching of the 5th grade 

students in the blended learning environment applied in the mathematics application course was 

effective. In the interviews made with the students, it was concluded that designing the lessons 

according to a blended environment enables them to use technology more effectively, ensures 

the lesson to be effective, and makes the mathematics lesson more fun and permanent. In future 

studies, it has been suggested that it can be applied to other students studying at other levels of 

secondary school, and the application can be made by further increasing the sample. 

 

Purpose 

This study was carried out in order to increase the use of the smart board, which is 

used in the secondary school mathematics course, in the lessons by using blended teaching in 

the classroom environment and to change the negative feelings of the students in this regard. 

 

Method 

This research is a descriptive survey model. descriptive research; tries to describe 

and explain what events, objects, entities, institutions, groups and various fields are. In the 

study, content analysis technique was used in the evaluation of the obtained data. Content 

analysis technique was used in the evaluation of the data obtained with the semi-structured 

interview form made with the 5th grade students studying between 2021-2022. 

 

Results 

Most of the students think that all the subjects covered in the mathematics lesson 

can be used in daily life. They stated that they can solve math problems more easily thanks to 

smart board applications, progress at their own pace in webquest, and being able to use smart 

boards. They also stated that they like the online assessment to be able to design and present 

projects related to the subjects they have learned, and that they want such a grading system to be 

in place in other courses. They stated that the success in the course attracts the attention of the 

course and the way the learning uses the course content increases the success. 

 

Conclusion and Suggestions 

Webquest was introduced in the lesson, which was explained to the students with the 

application made on the smart board in the classroom. The research practitioner explained how 

he used it and what it did. Students were asked to try this application and this information was 

provided to the students. 
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BİLDİRİ ID: 195: WEBQUEST TEMELLİ 5E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİ-

İÇERİK ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Sibel BOZDEMİR, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 

s_b_8_1990@hotmail.com:, ORCID ID: 0000-0002-2223-6837  

 

Çalışmada, 7. Sınıf Matematik Uygulamaları dersinde “Çember ve Daire” 

ünitesinin “M.7.3.3.3. Dairenin ve Daire Diliminin Alanı” kazanımının öğretiminde, Webquest 

temelli 5E öğrenme modeli kullanılmıştır. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, amacı, 

önemi, varsayımları ve sınırlılıklarına ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmekte ve araştırma ile ilgili 

olarak ulaşılan kaynaklar ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler açıklanmakta ve 

yorumlanmaktadır. İlgili alanyazın incelendiğinde yapılan araştırmalarda tasarlanan 

webquestlerin öğrencilerin genelde bilgi boyutunu ölçtüğü, etkileşimli olarak hazırlanmadığı, 

öğrencilerin içerikle ve birbirleriyle iletişiminin yeterince desteklenmediği, dönütün yeterince 

verilmediği ve öğrenci görüşünün yeterince alınmadığı görülmüştür. Bu amaçla çalışmada, 

öğrencilerin her aşamada görüşlerinin alındığı, birbirleriyle iletişim kurabildikleri, içerikle 

etkileşim kurabildikleri webquest tasarlanmıştır.  Tasarlanan webquest  “jotform” sitesinden 

öğrencilere link olarak verilmiştir. Hazırlanan webquest, öğrencilerin matematiksel becerilerini 

incelemek amacıyla 5E öğrenme modeline göre tasarlanmıştır. Çalışmada tasarlanan webquest, 

uzmanların görüşü alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmada, Webquest temelli 5E 

öğrenme modelinin öğrenci-içerik etkileşimi bağlamında etkileşimli incelenmiştir. Çalışma, 

2021-2022 eğitim öğretim yılında grubu Ankara ilinin Çankaya ilçesinde bulunan kırsal 

kesimde yer alan devlet okulunda yürütülmüştür. Çalışma grubu,21 kişi olup 7. Sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. 1 öğrenci çalışmaya katıldığı halde uygulama yapamamıştır.  

Araştırma için; kırsal kesimde bulunan bir devlet ortaokulu seçilmiştir. Veri toplama aracı 

olarak, uzman görüş formu(checklist ve rubrik) ve webquest kullanılmıştır. Uygulama 

yapmadan önce öğrencilerle bir ders saati boyunca bilgilendirme toplantısı yapılmış, uygulama 

süresinde anında dönüt alabilecekleri bir sosyal platform kurulmuştur. Bir hafta boyunca, 

öğrenciler webquest çalışmasını yapmış, bu çalışmayla ilgili görüşlerini webquestte oluşturulan 

bölümde ses kaydı ile belirtmiş ayrıca, oluşturulan forumda akranlarıyla iletişim kurması 

desteklenmiştir. Öğrencilerin çoğunun açıklama (süreç) aşamasında kaldığı, derinleştirme 

aşamasında erişemediği görülmüştür. Ayrıca öğrenci dönütlerinde, bakış açılarını değiştirdiğini, 

kendilerine katkılarının olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmada elde edilen veriler ışığında; 

çalışma sonucunda, Webquest temelli 5E öğrenme modelinin öğrenci-içerik etkileşiminde etkili 

olduğu görülmüştür. 

 

Amaç 

Ülkemizde Webquestlerin matematik eğitiminde kullanımı üzerine yapılan 

çalışmalar oldukça sınırlı olup genelde öğretmen adaylarına odaklanılmıştır. Webquestleri sınıf 

içi uygulamalarına yönelik sınırlı sayıda araştırma mevcuttur. İlgili alanyazın incelendiğinde 

yapılan araştırmalarda tasarlanan webquestlerin öğrencilerin genelde bilgi boyutunu ölçtüğü, 

etkileşimli olarak hazırlanmadığı, öğrencilerin içerikle ve birbirleriyle iletişiminin yeterince 

desteklenmediği, dönütün yeterince verilmediği ve öğrenci görüşünün yeterince alınmadığı 

görülmüştür. Bu amaçla çalışmada, öğrencilerin her aşamada görüşlerinin alındığı, birbirleriyle 

iletişim kurabildikleri, içerikle etkileşim kurabildikleri webquest tasarlanmıştır.  Tasarlanan 
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webquest  “jotform” sitesinden öğrencilere link olarak verilmiştir. Hazırlanan webquest, 

öğrencilerin matematiksel becerilerini incelemek amacıyla 5E öğrenme modeline göre 

tasarlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, durum çalışması bu araştırmanın hedefini 

gerçekleştirmede uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Bu araştırmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu çalışma matematik uygulamaları ders kapsamında 20 tane 7. Sınıf öğrencisiyle 

yürütülmüştür ancak 2 adet öğrenciden veri alınamamıştır. Bu sebeple bu bölümde yapılan 

analiz, elde edilen veriler 18 öğrenciden sağlanan verilerle yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya 

katılan öğrenciler, Ö1,Ö2,Ö3,…,Ö18 şeklinde kodlanmıştır. Olumlu görüş bildiren 

öğrencilerden toplanan verilere göre, öğrenmeye katkı sağladığı, bakış açısını geliştirdiği, 

kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırdığı, farklı bilgi ve kaynaklara ulaştırmaya yardımcı olduğu, 

tasarlanan blog’un iletişimi artırdığı, dersin verimli ve eğlenceli hale geldiği, araştırma 

kabiliyetini artırdığını, yüz yüze eğitimin çevrimiçinden daha faydalı olduğu, yüzyüze eğitim 

çevrimiçiyle desteklenmesi gerektiği bulgularına ulaşılmıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma bulgularına dayalı olarak, öğrencilerin çevrimiçi etkinliklere katılımları 

ve etkileşimleri konusunda çeşitli sorunlar yaşanmıştır.  Öğrenci-içerik etkileşimleri, akademik 

başarıları ve öğrenme düzeylerinin uygulama sürecinde gelişme gösterdiği ve öğrencilerin derse 

katılımları arttıkça etkileşimlerinin de arttığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, bu araştırmada 

gerçekleştirilen uygulamanın, öğrencilerin etkileşimlerinin ve öğrenme düzeylerinin artmasında 

oldukça etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin öğrenme özellikleri ile birlikte 

başka bireysel farklılıklarını da dikkate alan öğrenci-içerik etkileşimi gerçekleştirilebilir. 

Öğrencilerin öğrenme stilleri ile birlikte öğrenme düzeyleri, ilgileri, çoklu zekâ alanları gibi 

değişik bireysel farklılıkları da dikkate alınabilir. Öğrencilerin öğrenme tercihleri uygulama 

aşaması öncesi planlanıp, sürece dahil edilebilir. Öğrencilere kendi ürünlerini oluşturması için 

çalışma yapılabilir. Yüz yüze eğitim ile çalışma desteklenebilir. Öğrenci-içerik etkileşimi, diğer 

etkileşim türleri ile daha çok desteklenerek çalışma geliştirilebilir. Yapılan çalışmada uygulanan 

yaş grupları artırılarak ve merkez okullar da dahil edilerek genişletilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Etkileşim türleri, Öğrenci-içerik etkileşimi, 5E öğrenme 

modeli, Webquest, Matematik eğitimi 

 

INVESTIGATION OF WEBQUEST BASED 5E LEARNING MODEL IN 

CONTEXT OF STUDENT-CONTENT INTERACTION 

In the study, "Circle and Circle" unit "M.7.3.3.3. The Webquest-based 5E learning 

model was used in the teaching of the "Area of a Circle and a Circle Slice" outcome. In this 

section, explanatory information about the problem situation, purpose, importance, assumptions 
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and limitations of the research is given, and the sources reached and the  information obtained 

from the researches are explained and interpreted. When the relevant literature is examined, it has 

been seen that the webquests designed in the researches generally measure the knowledge 

dimension of the students, they are not prepared interactively, the communication of the students 

with the content and with each other is not adequately supported, the feedback is not given enough 

and the student's opinion is not taken enough. For this purpose, a webquest was designed in the 

study, where students' opinions are taken at every stage, they can communicate with each other 

and interact with the content. The designed webquest "jotform" site was given to the students as 

a link. The prepared webquest was designed according to the 5E learning model in order to 

examine students' mathematical skills. The webquest designed in the study was rearranged by 

taking the opinions of the experts. In this study, the Webquest-based 5E learning model was 

examined interactively in the context of student-content interaction. The study was carried out in 

a public school located in the rural area in the Çankaya district of Ankara province in the 2021-

2022 academic year. The study group consists of 21 people and consists of 7th grade students. 

Although 1 student participated in the study, he could not practice. For research; A public 

secondary school located in a rural area was selected. Expert opinion form (checklist and rubric) 

and webquest were used as data collection tools. For research; A public secondary school located 

in a rural area was selected. Expert opinion form (checklist and rubric) and webquest were used 

as data collection tools. Before the application, an information meeting was held with the students 

for one lesson, and a social platform was established where they could receive instant feedback 

during the application period. During a week, the students did the webquest work, expressed their 

opinions about this work with an audio recording in the section created in the webquest, and they 

were supported to communicate with their peers in the created forum. It was observed that most 

of the students remained in the explanation (process) stage and could not reach the deepening 

stage. In addition, in the feedbacks of the students, they stated that they changed their perspectives 

and contributed to them. In the light of the data obtained in this research; As a result of the study, 

it was seen that the Webquest-based 5E learning model was effective in student-content 

interaction. 

 

Purpose 

Studies on the use of Webquests in mathematics education in our country are very 

limited and generally focused on teacher candidates. There is limited research on the classroom 

applications of Webquests. When the relevant literature is examined, it has been seen that the 

webquests designed in the researches generally measure the knowledge dimension of the 

students, they are not prepared interactively, the communication of the students with the content 

and with each other is not adequately supported, the feedback is not given enough and the 

student's opinion is not taken enough. For this purpose, in the study, the students' views were 

taken at every stage, they could communicate with each other, interact with the content. 

 

Method 

In line with the purpose of the research, case study is seen as an appropriate 

method to achieve the aim of this research. In this study, content analysis method, one of the 

qualitative research methods, was used. 
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Results 

This study was conducted with 20 7th grade students within the scope of the 

mathematics applications course, but data could not be obtained from 2 students. For this 

reason, the analysis made in this section was tried to be made with the data obtained from 18 

students. The students participating in the study were coded as Ö1, Ö2, Ö3, Ö18. According to 

the data collected from the students who gave positive opinions, it is seen that the blog 

contributes to learning, improves the point of view, facilitates access to resources, helps to reach 

different information and resources, the designed blog increases communication, the lesson 

becomes efficient and fun, increases research ability, and that face-to-face education is better 

than online. It has been found that it is more beneficial and that face-to-face education should be 

supported by online. 

 

Conclusion and Suggestions 

Based on the research findings, various problems have been experienced regarding 

the participation and interaction of students in online activities. It was determined that student-

content interactions, academic achievements and learning levels improved during the 

application process and as students' participation in the course increased, their interactions also 

increased. In this context, it has been concluded that the application carried out in this research 

can be quite effective in increasing the interaction and learning levels of the students. Student-

content interaction can be realized, which takes into account other individual differences along 

with the learning characteristics of the students. Along with the learning styles of the students, 

different individual differences such as learning levels, interests, multiple intelligence areas can 

also be taken into account. Students' learning preferences can be planned before the 

implementation phase and included in the process. Students can be made to create their own 

products. Working with face-to-face training can be supported. The study can be improved by 

supporting student-content interaction more with other types of interaction. It can be expanded 

by increasing the age groups applied in the study and by including central schools. 

 

Key words: Interaction types, Student-content interaction, 5E learning model, 

Webquest, Mathematics education 
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Amaç 

Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitimin kalite standartlarına uygunluğunu 

belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. 

 

Yöntem 

Bu araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evreni 2020-2021 

öğretim yılında Kırklareli Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerden 

oluşmaktadır. Uzaktan Eğitimde Kalite Standartları Ölçeğinin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizlerini gerçekleştirmek için iki farklı örneklem grubu seçilmiştir. Araştırmanın Açımlayıcı 

Faktör Analizi (AFA) için veriler 352 lisans öğrencisinden toplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör 

Analizi (DFA) ise 269 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Uzaktan Eğitimde Kalite 

Standartları Ölçeğini geliştirme sürecinde önce kapsamlı bir literatür incelemesi yapılmış,  

madde havuzu oluşturulmuş ve maddelerin dil ve kapsama geçerliği için uzman görüşleri 

alınmıştır. Ham ölçeğin madde geçerliğini sağlamak için pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama öncesinde gerekli etik kurul izinleri alınmıştır. Pilot uygulama sonucunda, 5’li Likert 

tipinde 25 maddeden oluşan taslak ölçek geliştirilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada öncelikle yapı geçerliği sınanmıştır. Bu amaçla Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Bartlett Sphericity test değerleri bulunmuştur. Daha sonra Varimax yöntemi 

kullanılarak ölçeğin alt faktörleri, faktör yükleri ve açıkladıkları varyans yüzdeleri bulunmuştur. 

Aynı zamanda yığılma grafiği çizilmiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucunda ölçeğin 

4 faktörlü bir yapıda olduğu belirlenmiştir. Varimax döndürme tekniği ve temel bileşenler 

analizi ile ölçek maddelerinin faktör yükleri belirlenmiş ve maddelerin birden fazla faktörü 

açıklayıp açıklamadıkları analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 4 faktör ve 21 

sorudan oluştuğu tespit edilmiştir. Birinci alt boyut 10, ikinci alt boyut 5, üçüncü ve dördüncü 

alt boyutlar ise 3’er maddeden oluşmaktadır. Madde içerikleri incelendikten sonra birinci alt 

boyuta “sistem yeterliği”, ikinci alt boyuta “öğrenci merkezlilik”, üçüncü alt boyuta “alt yapı 

yeterliği” ve dördüncü alt boyuta “etik yeterlik” adı verilmiştir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda geliştirilen 4 faktörlü ve 21 sorudan 

oluşan “Uzaktan Eğitim Kalite Standartları Ölçeği” tüm öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin 

kalite standartlarını belirlemek için kullanılabilir. Farklı kurumlarda uzaktan eğitim sisteminin 

yeterliği, öğrenci merkezliliği, altyapı yeterliği ve etik yeterlik bakımından incelenebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Kalite, Kalite Standartları, Kalite Standartları Ölçeği, 

Uzaktan Eğitim 

 

DISTANCE EDUCATION QUALITY STANDARDS SCALE: A VALIDITY AND 

RELIABILITY STUDY 

 

Purpose 

The purpose of this research is to develop a scale to determine the compliance of 

distance education with quality standards. 

 

Method 

The research was carried out in the survey model. The universe of the research 

consists of undergraduate students at Kırklareli University and Ordu University in the 2020-

2021 academic year. Two different sample groups were selected to perform the exploratory and 

confirmatory factor analyses of the Quality Standards in Distance Education Scale. Data for the 

Exploratory Factor Analysis (EFA) of the study were collected from 352 undergraduate 

students. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was conducted with 269 undergraduate students. 

In the process of developing the Quality Standards in Distance Education Scale, first a 

comprehensive literature review was made, an item pool was created, and expert opinions were 

obtained for the language and content validity of the items. A pilot application was carried out 

to ensure the item validity of the raw scale. Required ethics committee permissions were 

obtained before the application. As a result of the pilot application, a 5-point Likert-type draft 

scale consisting of 25 items was developed. 

 

Results 

In the study, first of all, the construct validity was tested. For this purpose, Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Sphericity test values were found. Then, using the Varimax 

method, the sub-factors, factor loads and percentages of variance they explained were found. At 

the same time, the accumulation graph was drawn. As a result of Exploratory Factor Analysis 

(EFA), a scale structure including 4-factors was determined. The factor loadings of the scale 

items were determined by Varimax rotation technique and principal component analysis, and it 

was analysed whether the items explained more than one factor. The first sub-dimension 

consists of 10 items, the second sub-dimension consists of 5 items, and the third and fourth sub-

dimensions each consist of 3 items. After examining the item contents, the first sub-dimension 

was called “system competence”, the second sub-dimension “student-centeredness”, the third 

sub-dimension “infrastructure competence” and the fourth sub-dimension “ethical competence”. 

 

Conclusion and Suggestions 

The “Distance Education Quality Standards Scale” consisting of 4 factors and 21 

questions developed as a result of validity and reliability analyses can be used to determine the 

quality standards of distance education in all educational institutions. The adequacy of the 
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distance education system in different institutions can be examined in terms of student-

centeredness, infrastructure competence and ethical competence. 

 

Key words: Quality, Quality Standards, Quality Standards Scale, Distance 

Education 
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Özet 

Amaç: Günümüzde hem öğrencilerin özellikle de fen bilimleri alanlarındaki 

derslerin öğreniminde hem de kimi işletmelerde çalışanların oryantasyon eğitimlerinde sanal 

sınıfların, sanal laboratuvarların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sanal laboratuvar, gerçek 

bir laboratuvarın benzerinin oluşturulduğu, kullanıcıya gerçek ortamdan daha çok sayıda 

uygulama yapma ayrıntılı analiz yapma olanağı veren, gerçek hayatta çıplak gözle görülme 

olasılığı bulunmayan molekül ve molekülün farklı durumlarındaki reaksiyonlarının 

incelenebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu laboratuvarlarda çalışmalar sırasında İş Sağlığı ve 

Güvenliği açısından güvenliğin sağlanması gerekmektedir. Güvenliğin tesisi sırasında bireylerin 

tehlike ve riskleri görebilmesi açısından talimatlar oldukça önemlidir. Bu çalışma ile 

kimyasallar ile yapılacak çalışmalarda malzeme güvenlik bilgi formu etiketlerinin sanal 

ortamlarda da hazırlanmasının gerekliliği ele alınmıştır. 

Yöntem: Bir kimya laboratuvarında gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında 

tehlikeli kimyasallar bireye zarar verebilecek durumlar oluşturabilmektedir. Laboratuvarda 

güvenli bir çalışma ortamının tesisi için kullanılan kimyasallarla çalışmalar sırasında, 

depolanmasında karşılaşılabilecek tehlikelerin bertarafı veya engellenmesi için kimyasalın 

bulunduğu alanında yakınına kimyasala ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) 

konulmalıdır. 

Bulgular: Eğitim, araştırma ve geliştirme vb. faaliyetler sırasında kullanılacak olan 

kimyasalın uygulamada karşılaşılabilecek olan tehlikelerin, risklerin ve önlemlerinin yer aldığı 

MGBF çalışma ortamında bulundurulmalıdır. MGBF,  “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin 

Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkçe olmalıdır. MGBF 

içeriğinde bulunan en elzem tedbirleri görselliği fazla olan talimatlara dönüştürmek daha efektif 

olabilecektir. Bunun için çalışma ortamındaki kimyasalların her biri için ayrı ayrı olmak üzere 

MGBF etiketleri hazırlanmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler: Gerçek hayattakine benzer şekilde kimyasallarla 

gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında çalışma alanlarına kimyasallara ait MGBF etiketleri sanal 

ortamlarda da oluşturularak bireyin farkındalık düzeyini arttırabilecektir. Bu durum sayesinde 

İSG’ye ait tehlikeler ve riskler ile ilgili olarak bireylerin farkındalık seviyeleri daha zinde 

tutulabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: MGBF, iş sağlığı ve güvenliği, sanal laboratuvar, aktif 

öğrenme  

VIRTUAL APPLICABILITY OF MATERIAL SAFETY DATA SHEET IN 

LABORATORY ENVIRONMENTS 

Abstract 

mailto:fmehmetates@bayburt.edu.tr
mailto:mevlutalbayrak@atauni.edu.tr
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Purpose: Nowadays, the use of virtual classrooms and virtual laboratories is 

becoming increasingly common, both in the learning of courses in the fields of science, 

especially in the fields of science, and in the orientation training of employees in some 

enterprises. The virtual laboratory provides the opportunity to examine the reactions of 

molecules and molecules in different states, which are not possible to be seen with the naked 

eye in real life, where a real laboratory is created, giving the user the opportunity to make more 

applications than the real environment, and to carry out detailed analysis. During the work in 

these laboratories, it is necessary to ensure safety in terms of Occupational Health and Safety. 

During the establishment of security, instructions are very important for individuals to see the 

dangers and risks. In this study, the necessity of preparing material safety data sheet labels in 

virtual environments in studies with chemicals is discussed. 

Method: During the studies to be carried out in a chemistry laboratory, dangerous 

chemicals can create situations that can harm the individual. In order to eliminate or prevent the 

dangers that may be encountered during storage while working with chemicals used to establish 

a safe working environment in the laboratory, a Material Safety Data Sheet (MSDS) of the 

chemical should be placed near the area where the chemical is located. 

Results: Education, research and development etc. The MSDS, which includes the 

hazards, risks and precautions that may be encountered in the application of the chemical to be 

used during the activities, should be kept in the working environment. MSDS must be in 

Turkish within the scope of "Regulation on Safety Data Sheets Regarding Hazardous 

Substances and Mixtures". It would be more effective to transform the most essential measures 

in the content of the MSDS into highly visual instructions. For this, MSDS labels should be 

prepared separately for each of the chemicals in the working environment. 

Conclusion and Suggestions: During the studies to be carried out with chemicals, 

similar to the real life, MSDS labels of the chemicals in the working areas will be created in 

virtual environments, thus increasing the awareness level of the individual. Thanks to this 

situation, the awareness levels of individuals regarding the dangers and risks of OHS will be 

kept more vigorous. 

 

Key words: MSDS, occupational health and safety, virtual laboratory, active 

learning 

 

GİRİŞ  

Bilgi ve teknolojinin baş döndürücü şekilde değiştiği, dönüştüğü, hızla eskidiği bir 

çağda yaşıyoruz. Çağın şahitleri olan öğrenciler, çalışanlarda bu değişime ayak uydurabilecek 

kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi içinde öğrenme ve öğretme 

tekniklerinin de bir revizyona uğraması gerekmektedir. Artık eski ezberci öğrenme 

yöntemlerinin yerine aktif öğrenme tekniklerine bir geçişin gerekliliğinin fark edilmesi 

gerekmektedir. Öğrenen bireyin öğrenme periyodunda kendi öğrenme sorumluluğunu 

üstlenebildiği, öğrenen bireye öğrenme periyodunun çeşitli bölümleriyle ilgili karar alabilme ve 

kişisel düzenleme imkânının verildiği ve kompleks öğretim faaliyetleriyle öğrenen bireyin, 

öğrenme esnasında zihinsel kabiliyetlerini kullanma ihtiyacı hissedebildiği öğrenme süreci aktif 

öğrenme olarak adlandırılabilmektedir (Fleming, 2000, Bonwell and Eison, 1991).  
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Aktif öğrenme; problem oluşturma,  oluşturmacılık, öğrenmeyi keşfetme ve sosyal 

öğrenme olmak üzere dört farklı düşünce modeliyle tanımlanabilmektedir. Problem oluşturma; 

sınıfın hayatı araştırma ve problem çözmede laboratuvar, okulun ise toplumun yansıması 

olmasının gerekliliğini ifade etmektedir (Dewey, 1983). Oluşturmacılık; bireyin sosyal 

çevresine uyumuna yardımcı olan öğretmen eğitimde çocuğun kalıtımla getirdiğini bilişsel 

gelişimine uygun etkinliklerle desteklenmesini ifade etmektedir (Senemoğlu, 2001). Öğrenmeyi 

keşfetme; eğitimde öğrencinin aktif rol alması gerekliliği, öğrenmeden öğrencinin sorumlu 

olduğu ve anlamlı bir öğrenmenin yalnızca bireyin öz gayretiyle gerçekleşebileceğini ifade 

etmektedir (Bruner, 1962). Sosyal öğrenme ise; etkili bir fen bilimi eğitiminde, sınıfta sosyal bir 

çevre oluşturulmasının, öğrencilerin ortak çalışmasının ve kavramların tartışılabildiği ortamların 

tesisinin gerekliliğini ifade etmektedir (Howe, 1996). 

Aktif öğrenme modellerinin uygulanmasında; bir sorunun ya da iddianın karşısında 

ortaya konulan mantık süreçlerinin düzenlenerek kabul edilebilir bir cevap veya çözüm önerisi 

üretme çabası olan argümantasyondan faydalanılmaktadır (Miller, 1987). Argümanın yapısını; 

iddia, veri, iddia ve veri arasındaki mantıksal bağlantı ve destek bilgi olmak üzere dört öğe 

oluşturmaktadır. Fen bilimleri eğitiminde etkili olması sebebiyle argümantasyon yöntemi çok 

fazla kullanım imkânı bulmuştur (Erduran ve Osborne, 2006). Öğrencinin çoklu gösterimler 

aracılığıyla bilgisayar destekli öğrenme modelleri öğrenim görmesi kazanım sağlaması 

beklenilen bilginin daha kolay ve kalıcı olarak anlaşılabildiğini göstermiştir (Jaber ve 

BouJaoude, 2012). 

Farklı bilim dallarına ait bilginin öğrenilmesinde kavramların, olayların ve 

olguların; makroskobik, mikroskobik ve sembolik düzeyde öğretilmesi bilgideki kalıcılığı 

arttırmaktadır. Bu kapsamda makroskobik düzeydeki olaylar ve olgular gözlemlenebilen, somut 

ve günlük yaşamda veya laboratuvar koşullarında deneyimleyebildiğimiz durumları işaret 

etmektedir. Mikroskobik düzeydeki olaylar ve olgular; maddeyi atom, iyon ve molekül vb. 

parçacık seviyesinde veya maddenin yapısının açıklanmasını işaret etmektedir. Sembolik 

düzeydeki olaylar ve olgular ise; gösterimler ise bir kavramı, bir fikri kimyasal ve matematiksel 

sembollerle gösterimini ifade etmektedir (Johnstone, 1982). 

Günümüzde hem öğrencilerin özellikle de fen bilimleri alanlarındaki derslerin 

öğreniminde hem de kimi işletmelerde çalışanların oryantasyon eğitimlerinde sanal sınıfların, 

sanal laboratuvarların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sanal laboratuvar, gerçek bir 

laboratuvarın benzerinin oluşturulduğu, kullanıcıya gerçek ortamdan daha çok sayıda uygulama 

yapma ayrıntılı analiz yapma olanağı veren, gerçek hayatta çıplak gözle görülme olasılığı 

bulunmayan molekül ve molekülün farklı durumlarındaki reaksiyonlarının incelenebilmesine 

olanak sağlamaktadır (Tatlı ve Ayas, 2013).  

 

YÖNTEM  

Öğrencilerin eğitimleri sırasında ve çalışanların işyerlerindeki faaliyetleri sırasında 

öğrenmesi gereken bilgilerin taraflara aktarılması için pek çok yöntem bulunması rağmen ilgili 

eğitimlerde bilginin kalıcı ve uygulanabilir olması amacıyla argümantasyon yöntemlerinin 

tercih edilmesi başarıyı arttırabilmektedir. Okullarda ve işyerlerinde eğitim materyallerinin 

hazırlanmasında sanal laboratuvarlardan faydalanmak bireyin hem öğrenmesine katkı 

sağlayabilecek hem de yeni uygulamaların keşfine olanak sağlayabilecektir.  
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Tıpkı bir kimya laboratuvarında farklı etkilere sahip kimyasallar, makine ve 

ekipmanlar bulunduğu gibi bu laboratuvarın sanal halinde de bu materyaller bulunacaktır. Bir 

kimya laboratuvarında gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli 

ortamlar sebebiyle bireye zarar verebilecek durumlar oluşabilmektedir. Laboratuvarda güvenli 

bir çalışma ortamının tesisi için kullanılan makine ve ekipmanlar için çalışma bölgesinin 

yakınına İSG talimatları hazırlanarak asılmalıdır. Tabii ki de makine ve ekipmanların yanında 

kullanılan kimyasalların çalışmalar sırasında, depolanmasında da karşılaşılabilecek tehlikelerin 

bertarafı veya engellenmesi için kimyasalın bulunduğu alanında yakınına kimyasala ait 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) konulmalıdır.  

 

BULGULAR  

Eğitim, araştırma ve geliştirme vb. faaliyetler sırasında kullanılacak olan 

kimyasalın uygulamada karşılaşılabilecek olan tehlikelerin, risklerin ve önlemlerinin yer aldığı 

MGBF çalışma ortamında bulundurulmalıdır. MGBF,  “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin 

Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkçe olmalıdır. Bir MGBF 

asgari en az aşağıdaki verileri barındırmalıdır: 

• Maddenin, şirketin kimliği, 

• Zararlılık açıklaması, 

• Bileşim bilgisi, 

• İlk yardım tedbirleri, 

• Yangın tedbirleri, 

• Kaza tedbirleri, 

• Elleçleme, depolama, 

• Maruziyet kontrolü ve kişisel korunma, 

• Fiziksel, kimyasal nitelikler, 

• Kararlılık, tepkime, 

• Toksikoloji bilgisi, 

• Ekoloji bilgisi, 

• Bertaraf bilgisi, 

• Taşıma bilgisi, 

• Mevzuat bilgisi, 

•  Diğer bilgiler ( Zararlı Maddeler, 2014). 

Bir kimyasal ile çalışılan bütün alanlarda yukarıda maddeler halinde verilen 

kimyasala ait bilgiler çalışma alanlarda bulundurulması mevzuat gereği zorunludur. Elbette 

yapılan çalışmalar sırasında tek bir kimyasal ile çalışmak olası değildir. Herhangi basit bir 

reaksiyon için bile çok çeşitli kimyasal kullanılabilmektedir. Alanda ne kadar kimyasal 

kullanılıyorsa hepsinin MGBF burada bulundurulmalıdır. Kimyasalın niteliğine bağlı olarak 

MGBF onlarca sayfadan oluşabilmektedir. Çalışma ortamında karşılaşılabilecek bir iş 

kazasında, ramak kala olayda veya çalışanı meslek hastalığına götürebilecek durumda olayın 

vahameti ile bu sayfalarca MGBF içeriklerine bakıp gerekli acil önlemi almak zor olacaktır. Bu 

durumun bertaraf edilebilmesi için var olan kimyasalların MGBF içeriğinde bulunan en elzem 

tedbirleri görselliği fazla olan talimatlara dönüştürmek daha efektif olabilecektir. Bunun için 
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çalışma ortamındaki kimyasalların her biri için ayrı ayrı olmak üzere Şekil 1’de aseton örneği 

görülen MGBF etiketleri hazırlanabilir. Bu sayede aseton ile çalışma yapılırken 

karşılaşılabilecek riskli haller, alınması gereken önlemler ve kullanılması gereken kişisel 

koruyucu donanımlar tek bir sayfada gösterilebilir hale gelmiş olacaktır. 

 

Şekil 1. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) Etiketi (Albayrak, 2019). 

Tıpkı gerçek bir laboratuvarda olduğu gibi eğitimlerdeki verimin daha da 

arttırılabilmesi adına oluşturulacak sanal laboratuvarlarda da bireyin ilgili eğitimi alırken İSG 
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açısından da güvenli çalışmayı öğrenebilmesi için yukarıda bahsedilen MGBF etiketlerini sanal 

laboratuvarlarda da hazırlamak pozitif güvenlik kültürünün oluşumuna katkı sağlayabilecektir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bireylerin, okullarda ve iş yerlerinde aktif öğrenme tekniklerinin kullanılarak 

eğitimlerinin gerçekleştirilebilmesi bireylerin eğitimini aldıkları alanlardaki bilgiye daha fazla 

hâkim olmasına yardımcı olabilecektir. Görsel öğelerin bulunduğu öğrenme içeriklerinin varlığı 

bilginin algılanıp hafızadaki kaydedilmesinde kullanılan şemaların kolay oluşturulmasına 

yardımcı olabilmektedir. Aktif öğrenme; tüm eğitim alanlarına önemli katkı sağlanmasına 

karşın özellikle fen bilimleri eğitiminde ve endüstriyel çalışmaların yürütüldüğü işyerlerinde 

eğitimi bir adım daha ileriye taşıyabilecektir. Bu alanlarda oluşturulabilecek sanal uygulama 

alanları ve sanal laboratuvarlar bireyin eğitimi sırasında karşılaşabileceği İSG güvenlik 

sorunlarının minimuma düşürülmesine yardımcı olabilecektir. Gerçek hayattakine benzer 

şekilde kimyasallarla gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında çalışma alanlarına kimyasallara ait 

MGBF etiketleri sanal ortamlarda da oluşturularak bireyin farkındalık düzeyini arttırabilecektir. 

Günümüz görsel işitsel teknikler yardımıyla sanal ortamlarda oluşturulabilecek MGBF etiketleri 

bireylerin ilgisini belki de gerçek hayattakinden daha fazla çekebilecektir. Bu durum sayesinde 

İSG’ye ait tehlikeler ve riskler ile ilgili olarak bireylerin farkındalık seviyeleri daha zinde 

tutulabilecektir. 
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Bildiri ID:176: UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ 

Ertuğ CAN, Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, e-posta: ertugcan@gmail.com,  

ORCID ID: 0000-0002-0885-9042  

Şenol SEZER, Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-posta: senolsezer.28@gmail.com,  

ORCID ID: 0000-0001-8800-6017  

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitimde öğretimin 

yönetimine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir.  

 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma deseninde ve durum çalışması modelinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme 

tekniğiyle belirlenen 36 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 

görüşmelerle toplanmıştır. Katılımcılara uzaktan eğitimde öğretimin yönetiminde karşılaşılan 

güçlükler, bu güçlüklerle baş etmede başvurulan yöntemler ile çözüm önerilerine yönelik 

sorular yöneltilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler kategorik içerik analizi ile 

değerlendirilmiştir. Kategorik içerik analizi sonucunda elde edilen kodlardan (1) derslere erişim 

sorunu, (2) derslere katılım sorunu, (3) sınıf yönetimi sorunu, (4) öğrenmeyi gerçekleştirme, (5) 

katılımı sağlama, (6) destek sağlama ve (7) öneriler olmak üzere yedi ana kategori 

belirlenmiştir.  

 

Bulgular 

Araştırma bulgularına göre, öğretmenler uzaktan eğitimde öğretimin yönetiminde 

derslere erişim, derslere katılım ve sınıf yönetiminde sorunlarla karşılaşmışlardır. Derslere 

erişim sürecinde kaynak yetersizliği ve teknik yetersizlik, derslere katılımda ise derslere 

devamsızlık ve motivasyon eksikliği yaşanmıştır. Sınıf yönetimi boyutunda etkinliklerin 

yönetimi ile zaman yetersizliğine bağlı sorunlar yaşanmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitime 

erişim ve derslere katılımında ise teknik ve altyapı yetersizliği, araç-gereç eksikliği ve maddî 

yetersizlik gibi faktörler etkili olmuştur. Öğretmenler, karşılaştıkları güçlüklerle baş etmek için 

farklı yöntem, teknik ve ders materyalleri kullanmışlar; iletişim, işbirliği, motivasyon sağlama 

konusunda çaba harcamışlardır. Ayrıca öğrencilere ve velilere destek olmuşlar ve gerekli 

yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Öğretmenlere göre uzaktan eğitimde öğretimin etkili 

yönetimi için öğrencilere internete erişim desteği ve teknik destek sağlanmalı, işbirliği ve 

motivasyon sağlanmalı, derse katılımları kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca uzaktan öğretime yönelik 

dijital ders materyalleri hazırlanması, farklı ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması, 

derse katılımın zorunlu yapılması, derslerin sürelerinin yeniden planlanması önerilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonucuna göre uzaktan eğitimde karşılaşılan güçlükler öğretmenlerin 

uzaktan eğitimde öğretim yönetimini olumsuz etkilemektedir. Özellikle teknik ve altyapıya 

bağlı sorunların giderilmesi, araç-gereç ihtiyacının karşılanması, öğretmen, veli ve öğrencilerin 

mailto:senolsezer.28@gmail.com
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desteklenmesi ve bilgilendirilmesi uzaktan eğitimde öğretimin yönetimine olumlu katkılar 

sağlayabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretim, Uzaktan Eğitim, Uzaktan Öğretimin Yönetimi 

 

MANAGEMENT OF INSTRUCTION IN DISTANCE EDUCATION 

 

Purpose 

The purpose of this research is to determine the views of teachers on the 

management of teaching in distance education during the COVID-19 pandemic process. 

 

Method 

The research was carried out in qualitative research design and case study model. 

The study group of this research consists of 36 teachers determined by the maximum variation 

sampling technique, one of the purposive sampling methods. The data of the research were 

collected through semi-structured interviews. The participants were asked questions about the 

difficulties encountered in the management of teaching in distance education, the methods used 

to cope with these difficulties, and the suggestions for solutions. The data were evaluated by 

categorical content analysis. Seven main categories were identified from the codes obtained as a 

result of categorical content analysis such as (1) problem of accessing lessons, (2) problem of 

participation in classes, (3) problem of classroom management, (4) performing learning, (5) 

ensuring participation, (6) providing support, and (7) suggestions.  

 

Results 

According to the research findings, teachers encountered problems in accessing 

lessons, attending classes and classroom management in the management of teaching in distance 

education. There were lack of resources and technical inadequacy in the process of accessing 

the courses, and absenteeism and lack of motivation in attendance to the courses. Factors such 

as technical and infrastructure inadequacy, lack of equipment and financial inadequacy were 

effective in students’ access to distance education and participation in classes. Teachers used 

different methods, techniques and course materials to cope with the difficulties they faced; they 

tried to provide communication, cooperation and motivation. In addition, they supported 

students and parents, and provided necessary guidance. According to the teachers, for the 

effective management of teaching in distance education, internet access support and technical 

support should be provided to students, cooperation and motivation should be provided, and 

their participation in the course should be facilitated. In addition, it is recommended to prepare 

digital course materials for distance education, to use different measurement and evaluation 

tools, to make attendance compulsory and to reschedule the duration of the courses. 

 

Conclusion and Suggestions 

According to the results of the research, the difficulties encountered in distance 

education negatively affect the teaching management of teachers in distance education. In 

particular, eliminating technical and infrastructure-related problems, meeting the need for tools 
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and equipment, supporting and informing teachers, parents and students can make positive 

contributions to the management of teaching in distance education. 

 

Key words: Instruction, Distance Education, Management of Distance Education 



34 

 

Bildiri ID:181: ACİL UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARINDA DİJİTAL 

ARAÇLARIN KULLANIMI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

DENEYİMLERİ 

Fatma BOLATTAŞ GÜRBÜZ, Yozgat Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

fatma.bolattas@yobu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5893-9035  

 

Amaç 

Çalışmanın amacı pandemi sürecinde yürütülen acil uzaktan öğretim 

uygulamalarında okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında yer 

alan uygulamaları sürecinde dijital araçları kullanma deneyimlerini incelemektir. Bu bağlamda, 

okul öncesi öğretmen adaylarının ne tür dijital araçlar kullandığı, bunları öğrenme sürecinde 

nasıl ve hangi amaçla kullandıkları ve bu araçları kullanarak gerçekleştirdikleri öğrenme 

süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. 

 

Yöntem 

Araştırma temel nitel araştırma desenine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. 

Buna göre öğretmenlik uygulaması dersine devam eden ve uygulaması kapsamında uzaktan 

eğitime dahil olan ve gönüllü katılım gösteren okul öncesi öğretmen adayları araştırmanın 

çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu öğretmen adaylarına online ortamda uygulanmıştır. Aynı zamanda öğretmen 

adaylarından 8 haftalık etkinlik planları talep edilmiş ve araştırmacı tarafından incelenmiştir. 

Veri analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler kategorilere ayrılarak 

tablolaştırılmıştır.  Bulguların açık ve anlaşılır olması amacı ile doğrudan alıntılar sunulmuştur.  

 

Bulgular 

Okul öncesi öğretmen adayları öğrenme süreçlerinde en çok Youtube ve Google 

araçlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının dijital araçları kullanma amaçları 

kavram kazanımı ve kazanımların pekiştirilmesi olarak iki ayrı kategoride yer almıştır. 

Öğretmen adaylarının bakış açısına göre dijital araçların güçlü yönleri çocukların dikkatini 

çekmesi, aktif katılım sağlaması ve öğrenme sürecini eğlenceli kılması olarak belirtilirken, zayıf 

yönleri olarak dokunsal duyulara hitap edememesi, gerçek ve somut yaşantı sağlayamaması 

şeklinde ortaya çıkmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak öğretmen adayları pandemi döneminde işe koşulan acil uzaktan 

öğretim uygulamalarında bazı dijital araçları kullanmak için çaba sarfetmiş ve bu süreci en etkili 

şekilde yürütmeye çalışmıştır. Genel olarak dijital araçlara yönelik teknolojik bilgi ve uygulama 

açısından öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerinin sınırlı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 

öğretmen adaylarının ileride olası durumlarda bilinçli, yeterli ve daha çeşitli şekilde dijital 

araçları kullanabilmeleri açısından lisans düzeyinde desteklenmesi olası olumsuzlukların önüne 

geçmek açısından faydalı olacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Acil uzaktan öğretim, Okul öncesi öğretmen adayları, Dijital 

araçlar. 

USING DIGITAL TOOLS IN EMERGENCY REMOTE TEACHING PRACTICES: 

EXPERIENCES OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES 

 

Purpose 

The aim of the study is to examine the experiences of pre-school teacher candidates 

in using digital tools during their practices within the scope of teaching practice in emergency 

remote teaching practices carried out during the pandemic process. In this context, the sub-

objectives of the research are the evaluations of what kind of digital tools pre-school teacher 

candidates use, how and for what purpose they use them in the learning process, and the 

learning processes they use using these tools. 

Method 

The research was carried out based on the basic qualitative research design. The 

study group of the research was determined by criterion sampling, one of the purposeful 

sampling methods. Accordingly, pre-school teacher candidates who attend the teaching practice 

course and participate in distance education within the scope of its practice and participate 

voluntarily constitute the study group of the research. The semi-structured interview form 

prepared by the researcher was applied to the teacher candidates online. At the same time, 8-

week activity plans were requested from teacher candidates and examined by the researcher. 

Content analysis was used for data analysis. The data obtained were divided into categories and 

tabulated. In order to make the findings clear and understandable, direct quotations are 

presented. 

Results 

Pre-school teacher candidates stated that they mostly use Youtube and Google 

tools in their learning processes. The aims of pre-service teachers to use digital tools were in 

two separate categories as concept acquisition and reinforcement of acquisitions. From the 

perspective of the pre-service teachers, the strengths of digital tools were stated as attracting 

children's attention, providing active participation and making the learning process fun, while 

the weaknesses emerged as not being able to appeal to the tactile senses and providing a real 

and concrete experience. 

Conclusion and Suggestions 

As a result, pre-service teachers made an effort to use some digital tools in the 

emergency distance education applications that were employed during the pandemic period and 

tried to carry out this process in the most effective way. In general, it can be said that the 

knowledge and skills of pre-service teachers are limited in terms of digital tools through 

technological knowledge and application of. In this context, it will be beneficial to support 

teacher candidates at the undergraduate level in order to be able to use digital tools consciously, 

adequately and in a more diverse way in possible situations in the future. 

 

Key words: Emergency remote teaching, Pre-school teacher candidates, Digital 

tools. 
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Bildiri ID:184: SOSYAL HİZMETİN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM 

UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ DURUMUNA İLİŞKİN SWOT ANALİZİ 

Zilan UĞURLU, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, e-

posta: zilanugurlu@baskent.edu.tr, ORCID ID: 0000 0002 3740 3191  

 

Amaç 

Araştırmada Türkiye'deki açık ve uzaktan öğretim veren fakültelerdeki sosyal 

hizmet eğitiminin SWOT analizi tekniği ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Açık ve 

uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajlarının sosyal hizmetin kendine özgü teorik ve 

uygulamayı birlikte sunan doğasına uygunluğu değerlendirilecektir. 

 

Yöntem 

Bir uygulamanın güçlü yönleri (strength), zayıf yönleri (weakness), fırsatları 

(opportunity) ve tehditleri (threat) ile birlikte bir bütün olarak ele alındığı değerlendirme 

yöntemine SWOT analizi denir. Bu yöntem mevcut durumun gözler önüne serilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır.  Bu çalışmada sosyal hizmet eğitiminin açık ve uzaktan öğretim 

uygulamalarının SWOT analizi yapılacaktır. 

 

Bulgular 

Güçlü yönler: Teknolojik gelişmeler nedeniyle büyük kitleler tarafından erişilebilir 

olması; engelliler, kronik hastalığı olanlar, çalışanlar, çocuk, hasta, yaşlı ve benzerine yönelik 

bakım verenler, örgün üniversitelere erişiminde mesafe veya başka sosyoekonomik 

dezavantajları olan kişilerin öğretime erişebiliyor olması; dijital ortamda kitap, makale, görseller 

gibi eğitim materyallerine erişimin kolay olması güçlü ve üstün olan yönleridir. 

Zayıf yönler: Sosyal hizmet uygulamaya dayalı bir bölümdür. Teorik dersler ile 

birlikte uygulamaya dönük beceri geliştirmek amacıyla eğitsel süpervizyon altında belirli saatlik 

uygulamayı tamamlanmalıdır. Açık ve uzaktan eğitim ile öğrenciler uygulama yapamadıkları 

gibi, programında uygulama olanlarda uygulama süresi yetersizdir ve süpervizyon altında 

alınmamaktadır. Kitleler halindeki açık ve uzaktan ögretim öğrencilerinin ihtiyacını 

karşılayabilecek sayıda sosyal hizmet akademisyeni mevcut değildir. Uygulamayı çevrimiçi 

ortamda taklit edecek ve beceri gelişiminde etkililiği ölçülmüş bir simülasyon mevcut değildir. 

Öğrenci ve akademisyenin birlikte çalışıp öğrenme imkanını ortadan kaldırdığı için 

akademisyeni rol model alma ve bir meslek kültürünün aktarılmasına imkan vermemesi zayıf ve 

güçsüz olan yönleridir. 

Fırsatlar: Eğitime yönelik teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlar ve teknolojik 

yatırımlar; yeni öğretim modellerine imkan vermesi; pandemi, afet gibi hallerde de erişilebilir 

olması fırsat ve imkanlarıdır. 

Tehditler: Daha düşük yerleştirme puanlarıyla öğrencilerin aynı bölümü okuma ve 

diplomasını alması nedeniyle alan gaspının ortaya çıkabilmesi; yetersiz uygulama ve 

süpervizyon nedeniyle yetkinsiz meslek elemanlarının sahada gerek müracaatçıya gerekse 

mesleğin itibarina zarar vermesi ihtimali; etik ihlallerin ortaya çıkabilmesi riski; ölçme ve 

değerlendirme süreçlerinin şeffaflığı ile ilgili riskler tehdit ve tehlikeleridir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Sosyal hizmet eğitimi uygulama ağırlıklı olması nedeniyle doğası gereği tümüyle 

açık ve uzaktan öğretime uygun değildir. Çağın gerekleri, dezavantajlı grupların eğitim hakkına 

erişiminin önündeki engelleri kaldırma ve afet ve salgın gibi durumlarda açık ve uzaktan 

eğitimin fırsatlarından sosyal hizmet de faydalanabilir. Ancak eğitimin tümüyle bu şekilde 

kurgulanmış olması mesleğin geleceği ve müracaatçıların ehil olmayan meslek elemanlarından 

hak ihlalleri yaşayabilmeleri yönünde büyük risk taşımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, Açık ve uzaktan eğitim, SWOT analizi.  

 

SWOT ANALYSIS OF THE STATUS OF SOCIAL WORK OPEN AND DISTANCE 

EDUCATION PRACTICE IN TURKEY 

 

Purpose 

In the research, it is aimed to evaluate the social work education in faculties 

providing open and distance education in Turkey with the SWOT analysis technique. The 

suitability of the advantages and disadvantages of open and distance education to the unique 

theoretical and practical nature of social work will be evaluated. 

 

Method 

The evaluation method in which an application is considered as a whole with its 

strengths, weaknesses, opportunities and threats is called SWOT analysis. This method is used 

to reveal the current situation. In this study, SWOT analysis of open and distance education 

applications of social work education will be made. 

 

Results 

Strengths: Accessibility to large audiences due to technological developments; 

access to education for the disabled, those with chronic diseases, employees, caregivers of 

children, the sick, the elderly and the like, distance from formal universities or other 

socioeconomic disadvantages; easy access to educational materials such as books, articles and 

visuals in the digital environment are its strengths and advantages. 

Weaknesses: Social work is a practice-based department. In order to develop 

practical skills along with theoretical lessons, a certain hour of practice should be completed 

under educational supervision. With open and distance education, students cannot practice, and 

those who have practice in their program do not have enough time to practice and are not 

supervised. There are not enough social work academics to meet the needs of mass open and 

distance education students. There is no simulation that will simulate the practice online and 

whose effectiveness in skill development has been measured. Its weak and weak aspects are that 

it does not allow the academician to be a role model and to transfer a professional culture, as it 

eliminates the opportunity for students and academics to work and learn together.  

Opportunities: Opportunities offered by technological developments in education 

and technological investments; enabling new teaching models; It is the opportunity and 

possibilities to be accessible in cases such as pandemics and disasters. 
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Threats: Space usurpation may occur as students with lower placement scores 

study the same department and receive their diploma; the possibility that incompetent 

professional staff will damage both the client and the profession's reputation in the field due to 

inadequate practice and supervision; the risk of ethical violations occurring; The risks associated 

with the transparency of measurement and evaluation processes are threats and dangers. 

 

Conclusion and Suggestions 

Since social work education is practice-oriented, it is not entirely suitable for open 

and distance education due to its nature. Social work can also benefit from the opportunities of 

open and distance education in cases such as disasters and epidemics and the necessities of the 

age, removing the barriers to the access of disadvantaged groups to the right to education. 

However, the fact that education is completely structured in this way carries a great risk for the 

future of the profession and for the applicants to experience rights violations from unqualified 

professionals. 

 

Keywords: Social work, Open and distance education, SWOT analysis. 
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Bildiri ID:189: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

PANDEMİ SÜRECİNDE ALDIKLARI MATEMATİK ALAN DERSLERİNE YÖNELİK 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Özlem ELMALI ERDEM, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine MYO, e-posta: 

ozlemelmali@comu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-3948-9857  

Güney HACIÖMEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-posta: 
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Amaç 

Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programında 

öğrenim gören öğretmen adaylarının pandemi sürecinde aldıkları matematik alan derslerine 

yönelik görüşlerinin incelenmesidir.  

Yöntem  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır. 

Bu yaklaşım pandemi döneminde adayların almış oldukları matematik alan derslerine yönelik 

görüşlerinin derinlemesine incelenmesi için seçilmiştir. Bu çalışmaya gönüllülük esasına göre 

45 öğretmen adayı katılmıştır. Adaylara açık uçlu sorular çevrimiçi form aracılığıyla 

yöneltilmiştir.   

Bulgular 

Elde edilen bulgular, pandemi sürecinde aldıkları matematik alan derslerini 

anlamaya ve çalışmaya yönelik öğretmen adaylarının güçlük çektiklerini ortaya koymuştur. Bu 

derslerle ilgili sınavların çevrimiçi oluşunun sistem sorunlarıyla beraber internete bağlantı 

problemleri sebebiyle adayların üzerinde strese yol açtığı belirlenmiştir. Uzaktan ve yüz yüze 

derslerin yürütüldüğü geçen bir yıllık süreçte ise sınavların yüz yüze yapılmasının derslerde 

başarılı olmakla ilgili streslerinin ciddi oranda artırdığı belirlenmiştir. Diğer taraftan öğretmen 

adaylarının bir kısmı pandemi döneminde çalışarak ailelerine maddi yönden destek oldukları 

için derslere canlı katılmayıp sonradan izlemelerinin yeterli olmadığını belirtmiştir. Ders 

sorumlusu ve sınıf arkadaşları ile yüz yüze derslerde olduğu etkileşimin olmamasının öğretmen 

adaylarının motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen sonuçlar, ilköğretim öğretmen adaylarının pandemi sürecinde uzaktan 

ve daha sonrasında uzaktan ve yüz yüzenin beraber yürütüldüğü karma eğitim sistemlerinde 

özellikle matematik alan derslerinde öğrenme düzeylerinin beklentilerinin altında kaldığını 

vurgulamıştır. Bu durumun mesleki gelişimlerini olumsuz yönde etkilerken son sınıfa 

geldiklerinde atanabilmek için çalışmaları gereken alan dersleri açısından kendilerini baskı ve 

stres altında hissettikleri görülmektedir. Bu durum ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 

pandemi döneminde kendilerini eksik hissettikleri alanlara yönelik alternatif derslerin seçmeli 

olarak açılması gerektiğine işaret etmektedir. Matematik seferberliğinin sadece öğretmen ve 

öğrencilere yönelik değil öğretmen yetiştirme programlarında öğrenim gören öğretmen 

adaylarına yönelik de düşünülmesi ve bu kapsamda çeşitli uygulamaların tasarlanması ihtiyacını 

ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, matematik, öğretmen adayı, alan, ders. 
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EXAMINING THE MIDDLE SCHOOL PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ 

VIEWS ON THE MATHEMATICS AREA COURSES TAKEN DURING THE 

PANDEMIC  

 

Purpose 

Purpose of this study is to examine middle school pre-service mathematics 

teachers’ views on mathematics area courses taken during the pandemic. 

Method 

In this study, qualitative research design was utilized.  open-ended question 

technique, one of the qualitative research methods, was used to examine middle school pre-

service mathematics teachers’ views on mathematics area courses taken during the pandemic. 

Open-ended question technique was selected to examine participants' views  in-depth. 45 pre-

service mathematics teachers who were volunteered to participate in this study. Open-ended 

questions were asked to the participants via the online form. 

Results 

The findings revealed that pre-service teachers had difficulties in understanding 

and studying the mathematics courses taken during the pandemic. It has been determined that 

the online exams related to these courses cause stress on the pre-service teachers due to system 

and internet problems. In the past year, when distance and face-to-face courses were conducted, 

it was determined that face-to-face exams significantly increased the stress of being successful 

in the courses. On the other hand, some of the pre-service teachers stated that they were unable 

to attend the classes online. They were able to watch the recorded lessons since they had to 

work and support their family financially. They stated it was not to learn the course material by 

just watching the lessons without having an interaction with both classmates and instructor. It 

was determined that lack of communication as well as interactions with their peers negatively 

affected the motivation of the pre-service teachers.  

Conclusion and Suggestions 

The results of the study revealed that some of the pre-service teachers felt that the 

learning in mathematics area courses remained below their expectations, specifically for the 

mathematics courses both in distance and mixed education approach where  distance and face-

to-face are carried out together. While this situation negatively affects their professional 

development, it is seen that they feel under pressure and stress in terms of the area courses that 

they need to study in their senior year in order to be appointed as a middle school mathematics 

teacher. This situation indicates that alternative courses should be offered as an elective for the 

areas that middle school pre-service mathematics teachers feel they are lacking during the 

pandemic. This also brings the need for designing programs for mathematics mobilization not 

only for teachers and students, but also for the pre-service teachers who are enrolled in teacher 

education programs. 

 

Key words: Middle school, mathematics, pre-service, area, course.  
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GELİŞTİRME SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Mehmet Ali PINAR, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen 

Bilgisi Eğitimi ABD, Doktora Programı, e-posta: malipinar82@hotmail.com, ORCID ID: 0000-
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Güldem DÖNEL AKGÜL, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen 

Bilgisi Eğitimi ABD, e-posta: gdonel@erzincan.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-4853-0855  

 

Amaç 

Dijital teknolojilerin bu denli hayatımıza girift olduğu bir dönemde eğitim 

sisteminin de bundan pay alması kaçınılmazdır. Bu çalışmada eğitim sisteminin paydaşlarından 

biri olan öğretmenlerin eğitsel dijital içerik geliştirme sürecine yönelik görüşleri incelenmiştir. 

 

Yöntem 

Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitsel dijital içerik geliştirme sürecine ilişkin 

görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim 

(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışmada ülkenin farklı illerinde görev yapan 20 fen 

bilimleri öğretmenine ulaşılmıştır. Öğretmenlere açık uçlu sorulardan oluşan yarı 

yapılandırılmış mülakat formu çevrimiçi (online) olarak paylaşılmıştır. Öğretmenlerden gelen 

yanıtlar içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. 

 

Bulgular 

Öğretmenlerin verdikleri yanıtların analizi sonucunda beş ana temaya ulaşılmıştır. 

Birinci temada öğretmenlerin dijital içerik oluşturmalarına ilişkin yeterlik durumları, ikinci 

temada dijital içerik geliştirmeye yönelik programlar, üçüncü temada dijital içerik 

oluşturulurken dikkat edilecek hususlar, dördüncü temada derste dijital içerik geliştirmenin 

avantajları ve dezavantajları, son temada ise dijital içerik geliştirme sürecinde yaşanılan sorunlar 

ve çözüm önerileri şeklinde bulgulara ulaşılmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında, öğretmenlerin genel anlamda dijital 

içerik oluşturma konusunda kendilerini yeterli görmedikleri ve bu konuda eğitim almak 

istedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak yine de derslerde dijital içeriklerin kullanılması; soyut olan 

kavramların somutlaştırılması, öğrencilerin derse ilgisinin artırılması ve bilgi kalıcılığının 

sağlanması bağlamında faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin dijital içerik 

hazırlamanın olumsuz yönlerini ise; dijital içerik hazırlamanın fazla zaman alması ve 

öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine engel teşkil etmesi şeklinde ifadeleri vardır. Bu 

nedenle fen derslerinde dijital içerik oluştururken konu ile ilgili kazanımlara ve öğrenci 

seviyelerine uygun olmasına dikkat çekilmiştir. Çalışma sonucunda sürecin daha sağlıklı 

ilerlemesi adına araştırmacılara ve ilgili paydaşlara önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital içerik, fen bilimleri öğretmeni, nitel araştırma 

yöntemi, olgubilim deseni, teknoloji kullanımı.  
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SCIENCE TEACHERS' OPINIONS ON THE EDUCATIONAL DIGITAL CONTENT 

DEVELOPMENT PROCESS 

 

Purpose 

In a period when digital technologies are so intricate in our lives, it is inevitable for 

the education system to take a share of this. In this study, the views of teachers, who are one of 

the stakeholders of the education system, about the educational digital content development 

process were examined. 

 

Method 

In this study, in which the views of science teachers about the educational digital 

content development process were tried to be determined, the phenomenology design, one of the 

qualitative research methods, was used. In the study, 20 science teachers working in different 

provinces of the country were reached. A semi-structured interview form consisting of open-

ended questions was shared with the teachers online. The answers from the teachers were 

analyzed with the content analysis technique. 

 

Results 

As a result of the analysis of the answers given by the teachers, five main themes 

were reached. In the first theme, the proficiency levels of teachers in creating digital content, the 

programs for developing digital content in the second theme, the points to be considered while 

creating digital content in the third theme, the advantages and disadvantages of developing 

digital content in the course in the fourth theme, the problems and solution suggestions in the 

digital content development process in the last theme findings have been reached. 

 

Conclusion and Suggestions 

In light of the findings obtained from the study, it has been revealed that teachers 

do not consider themselves sufficient in creating digital content in general and they want to 

receive training on this subject. However, the use of digital content in the lessons; stated that it 

is beneficial in the context of concretizing abstract concepts, increasing students' interest in the 

lesson, and ensuring knowledge retention. The negative aspects of teachers' digital content 

preparation are; There are statements that it takes too much time to prepare digital content and 

prevents students from learning by doing and experiencing. For this reason, while creating 

digital content in science lessons, attention was paid to the acquisitions related to the subject 

and the level of students. As a result of the study, suggestions were made to researchers and 

related stakeholders to progress the process healthier. 

 

Key words: Dijital içerik, fen bilimleri öğretmeni, nitel araştırma yöntemi, 

olgubilim deseni, teknoloji kullanımı. 
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Bildiri ID: 191: A SYSTEMATIC REVIEW OF LEADER ROLES IN CREATING 

AND/OR MAINTAINING ONLINE LEARNING COMMUNITIES 

Ali BOSTANCIOGLU, Iskenderun Technical University, School of Foreign Language, e-mail: 

ali.bostancioglu@iste.edu.tr , ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3901-857X  

 

Purpose 

Technological developments and the recent global pandemic increased the 

utilization of online platforms for educational purposes. Indisputably, the most significant 

affordance that technology provides is the removal of time and space barriers in connecting 

individuals, thus, educators started creating online learning communities (OLC) to benefit from 

such affordances. Most research studies focusing on creating and/or maintaining OLCs note the 

role of a leader/facilitator in the success of the community. The present study aimed to review 

the literature in an effort to find leader characteristics shared across different OLCs. 

 

Method 

A systematic review covering the period of 2006 and 2022 was employed using the 

following keywords and their thesaurus equivalents: online community, learner, leader, create, 

and sustain. After a number of test run and modifications, the search syntax was optimized to 

ensure that related literature was included in the search results (i.e. the term “foster” was added 

to the syntax as a synonym of “maintain”). The search yielded 41 studies that (in)directly 

highlights leader roles in OLCs.  

 

Results 

Preliminary results showed an influx of research in OLCs from 2020 onwards 

which is parallel to the period of time when educational institutions were closed as a result of 

physical distancing measures during the COVID-19 pandemic. In line with this, most studies 

were conducted in higher education (HE) settings where OLCs were formed (top-down) for 

students (as members) and led by teachers (as leaders). A number of studies, nevertheless, 

focused on communities created by teachers and for teachers (bottom-up) in their pursuit of 

professional development and camaraderie. Most studies underlined leaders’ altruistic behaviors 

(i.e. dedicating their time to help members without expecting anything in return) as enablers of 

success in creating/maintaining the community.  

 

Conclusion and Suggestions 

The results suggest OLCs created in a top-down fashion could be a viable option to 

support classroom teaching. However, once the course ends, the community is likely to enter the 

phase of disengaging since members have reached their goals (i.e. completion of the course). In 

addition, “build it and they will come” (a top-down strategy) does not seem to work for teacher 

communities and maintaining such communities seems to require sacrifices by the leaders. 

Since such leaders exert their efforts altruistically, stakeholders should strive to find ways to 

support and encourage the leaders of successful teacher OLCs in their efforts to cultivate their 

communities (i.e. providing technical support and/or officially acknowledging their efforts).  

 

mailto:ali.bostancioglu@iste.edu.tr
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Amaç 

Yükseköğretimin önemli bir bileşeni haline gelen çevrimiçi öğrenme, öğrencilerin 

zorunlu durumlarda başvurdukları bir seçenek olmaktan çıkmıştır. Çevrimiçi öğrenmenin önem 

kazanmasıyla birlikte, çevrimiçi öğrenmenin kalitesine ilişkin öğrenci algısı da araştırmacıların 

dikkatini çeken başlıca konular arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, öğrencinin kalite 

algısına olumlu ya da olumsuz yönde etki edebilecek çeşitli faktörler de bulunmaktadır. 

Öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye ilişkin algılarına olumlu veya olumsuz yönde katkıda 

bulunan faktörleri anlamak, çevrimiçi öğrenme sistemlerinde ve uygulamalarında iyileştirmelere 

imkân sağlayacaktır. Bu nitel, tekli betimleyici durum çalışmasında lisansüstü öğrencilerin 

çevrimiçi öğrenmede kaliteyi nasıl algıladıkları ve bu algıların deneyimlerini nasıl etkilediğinin 

ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 

 

Yöntem 

Veriler, çevrimiçi bir anket ve yarı yapılandırılmış bir görüşme kullanılarak 

toplanmıştır. Anketten elde edilen nicel Likert verilerini analiz etmek ve frekansı belirlemek 

için kodlama yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden toplanan nitel veriler 

ise ek temalar veya eğilimler belirlenerek manuel olarak analiz edilmiştir. Veri toplama süreci 

tamamlandıktan sonra tematik analiz yöntemi kullanılarak veri analizi yapılmıştır.  Katılımcılar 

özel bir üniversitede öğrenim gören lisansüstü öğrencileridir. Uygunluk kriterlerini karşılayan 

toplam 34 (n = 34) öğrenci ankete katılmıştır. Ancak, yarı yapılandırılmış görüşmeye gönüllü 

olan 13 (n = 13) öğrenci katılmıştır. İdeal örneklem büyüklüğünü elde etmek için amaçlı 

örnekleme tekniği kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Bu çalışma, lisansüstü öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmenin kalitesini artırmak için 

gerekli olan önemli faktörlere yönelik algılarını yansıtmaktadır. Katılımcıların çoğu, çevrimiçi 

öğrenmeyi geliştirebilecek öğretim stratejilerinde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. 

Bunun yanı sıra, katılımcılar, öğrencilerin birbiri ile irtibat halinde olmasının çevrimiçi 

programlarda soyutlanma hissini azaltmak için önemli olduğunu belirtmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma yoluyla elde edilen bulgular, lisansüstü eğitim fakültesi öğrencilerinin 

çevrimiçi öğrenmede kaliteyi nasıl algıladıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulguların, çevrimiçi 

öğrenmede öğrenci algılarının kalıcılığı nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamak için yol 

gösterici olabileceği düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Öğrenme, Uzaktan Öğrenme, Öğrenci Algısı, 

Yükseköğretim, Yetişkin Öğrenimi. 

 

GRADUATE STUDENTS' QUALITY PERCEPTION OF ONLINE LEARNING 

 

Purpose 

Online learning, which has become an important component of higher education, 

has ceased to be an option that students apply in compulsory situations. Along with the 

importance of online learning, student perception of the quality of online learning is among the 

main issues that attract the attention of researchers. However, there are various factors that can 

affect the student's perception of quality in a positive or negative way. Understanding the factors 

that contribute positively or negatively to students' perceptions of online learning will enable 

improvements in online learning systems and practices. In this qualitative, single descriptive 

case study, it is aimed to reveal how graduate students perceive quality in online learning and 

how these perceptions affect their experiences. 

 

Method 

Data were collected using an online questionnaire and a semi-structured interview. 

The coding method was used to analyze the quantitative Likert data obtained from the 

questionnaire and to determine the frequency. Qualitative data collected from semi-structured 

interviews were analyzed manually by identifying additional themes or trends. After the data 

collection process was completed, data analysis was carried out using thematic analysis method. 

Participants are graduate students studying at a private university. A total of 34 (n = 34) students 

who met the eligibility criteria participated in the survey. However, 13 (n = 13) students 

volunteered for the semi-structured interview. Purposive sampling technique was used to obtain 

the ideal sample size. 

 

Results 

This study reflects graduate students' perceptions of the important factors necessary 

to improve the quality of online learning. Most of the participants stated that there is a need for 

improvement in teaching strategies that can improve online learning. In addition, the 

participants stated that it is important for students to be in contact with each other in order to 

reduce the feeling of isolation in online programs. 

 

Conclusion and Suggestions 

The findings obtained through this study revealed how graduate students perceive 

quality in online learning. It is thought that these findings can be a guide to better understand 

how student perceptions can affect permanence in online learning. 

 

Key words: Online Learning, Distance Learning, Student Perception, Higher 

Education, Adult Learning. 
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Amaç 

Çevrim içi eğitimde ders veren öğretim üyelerine yönelik yürütülen mentörlük 

sürecinin kişisel, mesleki katkıları ile öğrenci deneyimleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak 

ve bunun sonucunda mentörlük sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair öneriler getirmektir. 

 

Yöntem 

Nitel araştırma yöntemlerinden çoklu durum çalışması kullanılan bu çalışmada, 

katılımcıları beş öğretim üyesi ve on beş öğrenci oluşturmaktadır. Çevrim içi eğitim 

ortamlarında yaşanan sorunlardan hareketle durumlar belirlenmiştir. Durumların tespiti ve 

problemin açığa çıkarılması için mentörlük yönteminden yararlanılmıştır. Beş hafta boyunca beş 

öğretim üyesi için derslerine yönelik mentörlük uygulanmıştır. Durumların derinlemesine 

incelemesi için öğretim üyeleriyle ilk görüşme ve son görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Mentörlüğün öğrenciler üzerindeki deneyimlerini açıklamak için her dersten üçer öğrenci olmak 

üzere on beş öğrenci ile görüşülmüştür. Ayrıca mentörlük süreci boyunca araştırma günlükleri 

ve gözlem notları tutularak çalışmaya dâhil edilmiştir. Görüşmeler ve araştırma günlüğü nitel 

veri analiz yöntemlerinden yararlanılarak öncelikle transkript edilip daha sonra temalara 

ayrılmıştır. 

 

Bulgular 

Çevrim içi eğitim ortamlarında öğretim üyelerinin deneyimleri mentörlük öncesi ve 

sonrasına göre temalandırılmıştır. Mentörlük öncesi çevrim içi eğitime yönelik olumsuz tutuma 

sahip öğretim üyelerinin mentörlük sonrasında tutumlarındaki değişim tespit edilmiştir. Ayrıca 

öğretim üyelerinin çevrim içi öğrenme ortamlarında yaşadıkları sorunlar ve çevrim içi 

eğitimden beklentileri tespit edilmiştir. Mentörlük sonrasında öğretim üyelerinin diğer derslere 

kıyasla nasıl bir deneyim yaşadıkları, mentörlüğe olan bakış açıları, sürecin kendilerine 

sağladığı katkılar ele alınmıştır. Aynı zamanda mentörlük sonrası öğrencileri ile yapılan 

görüşmelerde öğrencilerin ne tür deneyimler kazandığına dair bulgular elde edilmiştir. Tüm 

veriler dikkate alınarak çevrim içi eğitimde mentörlük sürecinin nasıl olması gerektiğine dair 

bulgular sunulmuştur.  

 

Sonuçlar 

Öğretim üyelerinin çevrim içi eğitim ortamlarda; teknoloji ile ilişkileri, çevrim içi 

eğitime yönelik algıları, çevrim içi eğitime dair beklentileri, derslerde öğrenci deneyimlerine 

ilişkin durumlar ve öğretim yöntem ve yaklaşımların kullanımları deneyimlerini açıklamaktadır. 

Öğretim üyeleri gözünden mentörlük süreci öğrencileri, ders verme deneyimlerini ve mesleki 
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gelişimlerini etkilemiştir. Mentörlük öğrencilere olumlu ve olumsuz deneyimler kazandırmıştır. 

Çevrim içi derse karşı tutumları olumlu yönde değişen öğrencilerin uygulamalara devam etme 

isteği, dersin daha planlı ilerlemesi ve öğrenme ortamlarının daha aktif kullanılması ile 

ilişkilidir. Teknik sorunlara bağlı derse katılım sağlayamayan öğrenciler için destek hizmetleri 

ve alt yapı güçlendirilmelidir. Öğrencilerin teknoloji okuryazarlığının artırılması için eğitimler 

düzenlenerek çevrim içi eğitimlerde öğrencilerin olumsuz deneyimleri azaltılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevrim içi eğitim, mentörlük, öğretim üyelerinin 

deneyimleri, öğrenci deneyimleri 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE MENTORING PROCESS 

ON THE EXPERIENCES OF THE FACULTY AND STUDENT FOR TRAINERS 

TAKING ONLINE COURSES 

 

Purpose 

The aim of the study is to reveal the effects of the mentoring process carried out for 

the lecturers in online education on their personal and professional contributions and student 

experiences, and as a result, to make suggestions on how the mentoring process should be 

carried out. 

 

Method 

In this study, which uses multiple case studies, one of the qualitative research 

methods, five faculty members and fifteen students are the participants. Situations were 

determined based on the problems experienced in online education environments. The 

mentoring method was used to identify the situations and reveal the problem. For five weeks, 

five faculty members were mentored for their lessons. In order to examine the situations in-

depth, the first and final interviews were held with the faculty members. Fifteen students, three 

from each course, were interviewed to explain the experiences of mentoring on students. In 

addition, research diaries and observation notes were kept throughout the mentoring process and 

included in the study. The interviews and the research diary were first transcribed and then 

divided into themes by using qualitative data analysis methods. 

 

Findings 

The experiences of faculty members in online education environments are themed 

according to before and after mentoring. The change in the attitudes of faculty members who 

had a negative attitude towards online education before mentoring was determined after 

mentoring. In addition, the problems experienced by faculty members in online learning 

environments and their expectations from online education were determined. After mentoring, 

what kind of experience the faculty members had compared to other courses, their perspectives 

on mentoring, and the contributions of the process to them were discussed. At the same time, in 

the interviews made with the students after the mentorship, findings about what kind of 

experiences the students gained were obtained. Considering all the data, findings on how the 

mentoring process should be in online education are presented. 
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Conclusions 

In online education environments of faculty members; It explains their relationship 

with technology, perceptions of online education, expectations of online education, situations 

related to student experiences in lessons, and the use of teaching methods and approaches. From 

the perspective of faculty members, the mentoring process has affected students, their teaching 

experience and their professional development. Your mentoring has given students positive and 

negative experiences. The willingness of students whose attitudes towards online lessons have 

changed positively, to continue the practices is related to the more planned progress of the 

lesson and the more active use of learning environments. Support services and infrastructure 

should be strengthened for students who cannot attend the course due to technical problems. 

Negative experiences of students in online education should be reduced by organizing trainings 

to increase students' technology literacy. 

 

Keywords: Online education, mentoring, experiences of faculty members, student 

experiences 
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Bildiri ID: 188: İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

UZAKTAN VE ÖRGÜN EĞİTİME İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN YANSIMALARI 

Özlem ELMALI ERDEM, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine MYO, e-posta: 

ozlemelmali@comu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-3948-9857  

Güney HACIÖMEROĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-posta: 

hguney@comu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-7562-9976 

Amaç: Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının uzaktan 

ve örgün eğitime ilişkin deneyimlerinin yansımalarını incelemektir. 

Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırmalar 

katılımcıların görüşlerini derinlemesine inceleme ve sunma fırsatı sunması sebebiyle tercih 

edilmiştir. Bu çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği 

kullanılarak toplanmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını gönüllülük esasına göre Marmara 

bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi 

bölümü matematik eğitimi anabilim dalı ilköğretim matematik öğretmenliği programında 

öğrenim gören 43 üçüncü sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada öğretmen 

adaylarına 3 açık uçlu soru yöneltilerek veriler toplanmıştır. Çevrimiçi form aracılığıyla 

yöneltilen sorularla öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde edindikleri olumlu ve olumsuz 

deneyimlerin örgün eğitimde kazandıkları deneyimlere yansımalarının derinlemesine 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bulgular: Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının birçoğu uzaktan eğitimde 

ders notlarına, ders kayıtlarına zaman ve mekân sınırı olmadan erişimin olmasını bir avantaj 

olarak tanımlamalarına rağmen izole, tek başlarına olmalarının, ders sorumlusu ve sınıf 

arkadaşlarıyla yüz yüze etkileşim olmamasını uzaktan eğitimin en temel zorluklar olarak ifade 

etmişlerdir. Uzaktan eğitimde bilgiye erişim kolaylığı olsa da öğrenmeye yönelik yaşadıkları 

temel zorluklar sebebiyle örgün eğitimi tercih ettikleri görülmektedir.  

Sonuç ve Öneriler: 2019 yılı içerisinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi 

sebebiyle öğretmen adayları 1.5 yıllık bir eğitim-öğretim dönemini uzaktan eğitimde aldıkları 

çevrimiçi derslerle geçirmiştir. Sonraki 1 yıllık süreçte ise pandeminin devam etmesi sebebiyle 

uzaktan ve örgün eğitimin karma olarak yürütüldüğü bir akademik ders yılını tamamlamıştır. 

Psikolojik, ekonomik ve öğrenme tercihlerine bağlı çeşitli faktörlerin öğretmen adaylarının 

öğrenme süreçlerini önemli düzeyde etkilediği ve değiştirdiği söylenebilir. Bu durum öğretmen 

adaylarının kendilerini eksik hissettikleri alanlarda desteklenmesini sağlayacak alternatif 

programların oluşturulması ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Matematik, Öğretmen adayı, Uzaktan eğitim, 

Örgün eğitim. 

 

MIDDLE SCHOOL PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ REFLECTIONS 

ON THEIR EXPERIENCES REGARDING DISTANCE AND FORMAL EDUCATION 

Purpose: Purpose of this research study is to examine the reflections of the middle 

school pre-service mathematics teachers’ experiences in distance and formal education.  

Method: The qualitative research design was utilized in this study. Qualitative 

research was chosen since it provides an opportunity to examine and present participants’ views 

in depth. In this study, data were collected by using open-ended questions as a part of the 
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qualitative research methods. The participants of this study were 43 middle school pre-service 

teachers, who are majoring in the mathematics education program at the college of education in 

a public university located in the Marmara region. The pre-service teachers who participated in 

this study on a voluntary basis. Data were collected by asking 3 open-ended questions using an 

online form. With these open-ended questions, the researchers aimed to examine the reflections 

of the positive and negative experiences of the pre-service teachers in distance education on 

formal education. 

Results: Results of the study revealed that pre-service teachers were not satisfied 

with distance education opportunities. Although they had access to lecture notes and course 

recordings in distance education as an advantage without time and place limits, being isolated, 

alone and having lack of face-to-face interaction with the instructor and classmates were the 

most difficult part of online learning. Although there is ease of access to information in distance 

education, it is seen that they prefer formal education due to the main difficulties they 

experience in learning. 

Conclusion and Suggestions: Due to the Covid-19 pandemic that emerged in 

2019, pre-service teachers spent one year and a half of the semester in the teacher education 

program with distance education.  Due to the continuation of the pandemic, the following 

academic year was designed in a mixed approach involving both distance and formal education. 

It can be said that various factors such as psychological, economical, and learning preferences 

significantly affect and change the learning processes of the pre-service teachers. This situation 

reveals the need to create alternative programs that would enable pre-service teachers to be 

supported in areas where they feel lacking. 

Key words:  Middle school, mathematics, pre-service teacher, distance education, 

formal education. 

 

GİRİŞ 

Covid-19 pandemisi, acil olarak uzaktan eğitime geçilen bir süreç olarak 

başlamıştır. Yüksek öğretim kurumlarına bağlı üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğrenim 

gören öğretmen adayları 1.5 yıllık bir süreci uzaktan eğitimle tamamlamıştır. 2021-2022 

akademik yılında ise hibrit eğitim modeli yani yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada 

yürütülmüştür. 2022-2023 akademik yılı Güz yarıyılı itibariyle ise tamamen yüz yüze eğitime 

geçilmiştir. Uzaktan, hibrit ve son olarak yüz yüze eğitime geçilen bu süreçte araştırmacılar 

öğretmenlerin (Coşkun Şimşek, İnam, Yebrem Özdamar, Turanlı, 2022; Ergen, Özışık & 

Bülbül, 2022), öğretmen adaylarının (Akıncı & Pişkin-Tunç, 2021; Baltacı, Bütüner & 

Çalışkan, 2022; Erşen & Yumak; 2021; Hacıömeroğlu & Elmalı-Erdem, 2021; Karatepe, 

Küçükgençay & Peker, 2020; Korkmaz, 2021) ve öğrencilerin (Aydoğan Yenmez & Gökçe, 

2022; Karalı, Aydemir, Coşanay & Şen; 2020) bu süreçle ilgili deneyimlerini farklı açılardan 

ele alarak incelemiştir. Pandemi döneminde öğrenme-öğretme süreçlerin nasıl değiştiği ve 

öğretici ve öğrenenlerin deneyimlerini olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl şekillendirdiği 

yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Pandemi süreci öğrenenler açısından sosyalleşmenin 

olmadığı izole bir yaşam biçiminde öz disiplin sağlamaları ve planlı çalışmaları gereken bir 

öğrenme formuna dönüşmüştür. Nitekim pandemi döneminde uzaktan eğitime ilişkin yapılan 

araştırmalar iletişim ve etkileşim boyutuna yönelik sınırlılık problemine değinmektedir (Akıncı 

& Pişkin-Tunç, 2021; Çakın & Akyavuz, 2020; Er Türküresin, 2020; Serçemeli & Kurnaz, 

2020). Bununla beraber sınıf ortamının sunduğu etkileşim ve iletişimden uzakta öğrenme-
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öğretme süreçlerinde derse katılımı sağlamak, öğrenenlerin süreci aktif bir katılımcı olarak takip 

etmelerini sağlamak erişim ve sistemsel sorunların katkılarıyla oldukça zorlaşmıştır (Akıncı & 

Pişkin-Tunç, 2021; Arslan & Şumuer, 2020; Er Türküresin, 2020; Yılmaz, Güner, Mutlu, 

Doğanay & Yılmaz, 2020). Diğer taraftan ders kayıtlarının oluşu, tekrarlı izleme olanağı ve 

devam zorunluluğu olmaması öğrenenlerin derslere düzenli ve aktif katılmalarının önünde 

zaman zaman bir engel teşkil etmiştir.  

Araştırmalar, öğretmen adaylarının uzaktan ve hibrit eğitim sisteminde edindikleri 

deneyimleri farklı branşlar için incelemiştir. Bu çalışmalara bakıldığında ilköğretim matematik 

öğretmen adaylarının pandemi sürecinde uzaktan ve hibrit eğitim modelinde deneyimlerini 

inceleyen çalışmaların sayısının (Akıncı & Pişkin-Tunç, 2021; Erşen & Yumak, 2021; 

Hacıömeroğlu & Elmalı-Erdem, 2021; Karatepe, Küçükgençay & Peker, 2020; Korkmaz, 2021) 

oldukça az olduğu dikkat çekmektedir. Buna ek olarak, uzaktan eğitim ve hibrit eğitim modelini 

takip eden yüz yüze eğitim ile ilgili öğretmen adaylarının edindikleri deneyimleri incelemek 

gelecekte yapılması gerekli uygulamalar açısından önemlidir. Pandemi sürecinde ve devamında 

yapılan araştırmaların sonuçları göstermiştir ki öğretmen adayları uzaktan ve hibrit sistemde 

öğrenim görürken birçok olumsuz deneyimle beraber bazı olumlu deneyimler edinmiştir 

(Akıncı & Pişkin-Tunç, 2021; Erşen & Yumak, 2021; Hacıömeroğlu &Elmalı-Erdem, 2021; 

Karatepe, Küçükgençay & Peker, 2020; Korkmaz, 2021). Bu süreçleri takiben yüz yüze eğitime 

geçilen 2022-2023 akademik yılında öğretmen adaylarının geçmiş deneyimlerinin 

yansımalarının incelenmesi mesleki gelişimleri açısından çok önemlidir. Bu sebeple bu çalışma 

ilköğretim matematik öğretmen adaylarının uzaktan ve örgün eğitime ilişkin deneyimlerinin 

yansımalarını incelemeyi amaçlamıştır. 

Pandemi süreciyle beraber yapılan çalışmalar incelendiğinde uzaktan eğitime 

ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerine yönelik sınırlı sayıda araştırma olduğu görülmektedir. 

Akıncı ve Pişkin-Tunç (2021) ilköğretim matematik öğretmen adaylarının uzaktan eğitim 

uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerilerini incelemiştir. Çalışma sonucunda 

öğretmen adayları teknolojik yetersizlikler ve altyapı sorunları, öğrenme eksiklikleri ile 

gözetimsiz sınavlar gibi sorunlara değinmiştir. Ayrıca ayrıntılı ders içerikleri, öğrenci takibinin 

daha fazla yapılması, iletişim etkileşim boyutunun arttırılması, öğrencilerin öz disiplin sahibi 

olmaları ve sınavların araştırma ödevi şeklinde veya gözetimli yapılması gibi öneriler 

sunulmuştur. Erşen ve Yumak (2021) ilköğretim matematik öğretmen adaylarının pandemi 

sürecindeki uzaktan eğitime yönelik görüşlerini incelemiştir. Çalışmada öğretmen adaylarının 

bazıları uzaktan eğitimin olumlu yönlerini (ders tekrarının istenildiği zaman izlenebilmesi, daha 

ekonomik olması ve eğitimin devamlılığını sağlaması vb.), bazıları ise olumsuz yönlerini 

(motivasyonu azaltması, yüz yüze etkileşimi sınırlaması, alt yapı sorunları ve teknolojik araçlara 

erişim sıkıntısı vb.) vurgulamıştır. Ayrıca adayların bir kısmı ilerleyen zamanlarda matematik 

eğitimi adına uzaktan eğitimin tamamlayıcı bir rol üstlenebileceğini belirtirken, ortak görüş 

matematik eğitiminde uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağıdır. Hacıömeroğlu 

ve Elmalı-Erdem (2021) ilköğretim matematik öğretmen adaylarının uzaktan öğrenmeye 

yönelik tutumlarını incelemiştir. Öğretmen adaylarının çoğu uzaktan eğitime yönelik faydasız 

oluşu, erişim zorluğu, sosyalleşmenin olmaması, motivasyon zorluğu, odaklanma zorluğu, 

uzaktan iletişim zorluğu gibi olumsuz deneyimlerinden bahsetmiştir. Bazı adaylar ise uzaktan 

eğitime yönelik etkili iletişim etkileşimin daha iyi oluşu, zaman ve mekândan tasarruf sağlaması 

ve erişim kolaylığı sağladığı yönünde olumlu görüş bildirmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen 

adaylarının uzaktan öğrenmeye ilişkin tutumlarının genel olarak olumsuz olduğu belirtilmiştir. 
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Karatepe, Küçükgençay ve Peker (2020) çalışması ise öğretmen adaylarının senkron derslere 

yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca adayların gelecekte uzaktan 

eğitimde ders vermeye yönelik isteksiz oldukları, kendilerini yeterli görmedikleri ve uzaktan 

eğitimin geleceğinin olmadığına yönelik görüş bildirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Korkmaz 

(2021) pandemi döneminde kullanılan uzaktan eğitime ilişkin ilköğretim matematik öğretmen 

adaylarının görüşlerini incelemiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adayları uzaktan eğitime 

yönelik kullandıkları uygulamanın eğitim derslerinde daha faydalı olduğu fakat alan dersleri 

için yetersiz kaldığını ifade etmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu soru tekniği kullanılmıştır 

(Creswell, 2003). Çalışmaya Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim 

fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü matematik eğitimi anabilim dalı ilköğretim 

matematik öğretmenliği lisans programı 3.sınıfına devam eden 32 kadın ve 11 erkek olmak üzere 

toplam 43 öğretmen adayı gönüllülük esasına göre katılmıştır. Adaylara uzaktan ve yüz yüze 

eğitimde edindikleri deneyimlere yönelik açık uçlu sorular ‘‘Google Forms’’ kullanılarak 

yöneltilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan veriler nitel veri analizi programlarından 

MaxQDA kullanılarak analiz edilmiştir. MaxQDA programına aktarılan veriler için öncelikli 

olarak alt kategoriler oluşturulmuş daha sonra ise buna bağlı temalar ortaya konmuştur. 

 

BULGULAR 

Bu çalışmaya katılan 3. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adayları 1. sınıfın 

tamamını çevrimiçi dersler alarak, 2. sınıfı hibrit eğitim modelinde çevrimiçi ve yüz yüze 

derslerle tamamlamıştır. Katılımcılara yöneltilen sorularla bu süreçleri kendi deneyimlerinden 

yola çıkarak değerlendirmeleri istediğinde çoğunluğun birçok farklı sebeplere bağlı olarak yüz 

yüze eğitimi tercih ettikleri görülmektedir. Pandeminin bir parçası olarak hayatımıza giren 

çevrimiçi derslerde öğrenmeye yönelik adayların edindikleri olumsuz deneyimlere bağlı farklı 

zorluklar yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Adayların yüz yüze derslerde özellikle altını çizdikleri “etkileşim” için 

katılımcıların yükledikleri anlamların birbirine benzer ve farklı yanlarının olduğu 

belirlenmiştir.  

20 öğretmen adayı sınıf arkadaşlarıyla sosyalleşmenin okul ortamında bulunmanın 

ve çeşitli faaliyetlere katılmanın etkisini vurgulamıştır. Buna ek olarak, bu adaylar yüz yüze 

öğrenmenin daha verimli ve derslere odaklanmanın daha kolay olduğu bir öğrenme ortamı 

olarak sınıfı vurgulamaktadır. Aşağıda bu adayların yüz yüze derslerin neden daha faydalı 

olduğuna yönelik görüşlerinden bazı alıntılara yer verilmiştir: 

“Yüz yüze eğitimin etkileşimini, kalkıp okula gelmeyi, projelere katılmayı 

seviyorum. Bu sebeple yüz yüze eğitimin daha verimli olduğunu düşünüyorum.” 

“Yüz yüze aldığımız derslerde daha fazla verim aldığımı düşünüyorum. Psikolojik 

olarak okula gitmek, sınıf ortamında olmak bile derse adapte olmamı kolaylaştırıyordu.” 

 “Yüzyüze dersleri verimli buluyorum” 
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“Okul ortamını biraz olsun yaşamak benim için daha verimliydi. Yüz yüze 

olduğumuzda derslere adapte olmam anlamadığım noktalarda rahatça geri dönüt verebilmem 

daha kolaydı.” 

“bazı dersler (matematik alan dersleri) yüzyüze etkileşimle daha iyi anlaşılıyor.” 

“Okul ortamını biraz olsun yaşamak benim için daha verimliydi. Yüz yüze 

olduğumuzda derslere adapte olmam anlamadığım noktalarda rahatça geri dönüt verebilmem 

daha kolaydı.” 

“Yüz yüze eğitimde daha fazla etkileşim olduğu için anlamadığımız konularda 

rahat bir şekilde hocama sorabildim. Ayrıca sınıf içi sosyalleşme onlineden yüz yüze eğitime 

geçtiğimiz dönemde artış yaşadı.” 

“Derslerin yüz yüze olması derse katılımın etkin olması ve öğrenmek açısından 

daha iyidir” 

“Yüz yüze derste etkileşim daha fazla ve anlaşmak daha kolay oluyordu.” 

 

Çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme ortamlarının her ikisi de öğretmen adaylarına soru 

sormaları ve derse aktif katılabilmeleri için imkân sunmaktadır. Ancak, öğretmen adayları yüz 

yüze görüşmenin, sosyalleşmenin ve okul ortamının üzerlerindeki olumlu etkisini daha önde 

tutmaktadır. 

4 öğretmen adayı ders sürelerinin çevrimiçi ders sürelerinin daha kısa olmasının 

kendileri üzerindeki etkisinden bahsetmiştir: 

“Aldığımız derslerde konuların tamamının işlendiğini düşünmüyorum. Bu 

eğitimcilerin ve öğrencilerin bir suçu değil bana göre. Ders sayısının az olması ve bu sebepten 

ötürü de bizim bu konularda geri kalmamız yani öğretmenlik eğitimimizin tam olması gerektiği 

gibi olmadığı kanaatindeyim.” 

“Matematik alan derslerinde çok fazla örnek soru çözülmediğinden hemen 

unuttum” 

“Online derslerin verimli geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü konular çok hızlı 

ilerliyordu.” 

“Çevrimiçi derslerde süre normal derse kıyasla daha kısa, konular çok hızlı 

geçiliyor ve soru sorma imkânımız olmuyor” 

4 öğretmen adayı çevrimiçi derslere erişime yönelik yaşadıkları güçlüklerden 

bahsetmiştir. İnternet alt yapısı ve teknolojik araçların düzgün çalışmamasına bağlı erişimde 

bazı sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu adayların görüşlerine aşağıda yer verilmiştir: 

“Çevrimiçi eğitime katılmanın ulaşmanın zor olmasıydı” 

“Bu durumda teknolojik aksaklıklar olumsuz deneyimler yaşatmıştır.” 

“Canlı derslere sadece akşam üzeri yapılan derslerde aktif katılabildim. Evde bir 

bilgisayar var. Ben, ilkokula giden kardeşim ve öğretmen olan annem kullanıyoruz. Bütün 

derslerde telefonla katılmak yeterli olmuyor.” 

7 öğretmen adayı hibrit eğitime yönelik olumlu değerlendirmelerinin olduğu dikkat 

çekmektedir. Aşağıda bu adayların görüşlerine yer verilmiştir: 
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“Matematiği hissetmeyi öğrettiği için matematik öğretimi derslerini çok seviyorum. 

Online eğitimde de yüzyüze eğitimde de sorgulamayı ve matematik üzerine düşünmeyi öğrenmek 

benim için çok kıymetliydi.” 

“Karma olarak alınca uzaktan eğitime nazaran daha iyiydi. Fakat dersler 

çevrimiçiyken çok uzun sürünce bilgisayar başında oturmak sıkıcı geliyordu. Ama yüz yüze 

dersler faydalı geçiyordu.” 

“Karma sistemde eksikliklerimizi yüz yüze olan derslerimizde 

tamamlayabiliyorduk.” 

“Bazı dersler online eğitimde verimli geçebiliyordu. Bir görsele ihtiyaç 

duyulduğunda ya da bir örneğe kolaylıkla bize gösterilebiliyor ve anlamamız 

kolaylaştırılıyordu. Ödevlerin teslimi kolaylıkla sağlanabiliyordu. Bunlar olumlu 

deneyimlerdi.” 

“(Örneğin oyunla matematik dersini almıştım) oyun tasarlamışız gerekiyordu 

mesela. O dersimiz online da daha verimli geçmişti. Çünkü oyunlarımız neredeyse hepsi dijital 

platform üzerinden hazırlanan oyunlardı.” 

“Karma olması iyiydi çünkü sözel kısımlar daha kısa sürede bitti ve sayısal 

kısımlar için yüzyüze ders saati yetti” 

“Zaman tasarrufu açısından iyi oldu. Kendime ayıracak daha fazla vaktim oldu.” 

Bununla beraber 8 adayın hibrit eğitimi yönelik değerlendirmelerinin olumsuz 

olduğu görülmektedir. Bu 8 adayın görüşlerine aşağıda yer verilmiştir. 

“Yine çoğunluğu online olduğu için akademik eğitim olarak yüz yüzeye göre 

kıyasla daha olumsuz geçti.” 

“Online olan derslerde sınıf ortamının olmaması”  

“Matematik derslerinde işlem yapılması gereken konularda online zor geçti. Bu 

dersler sınıf ortamında olsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Online olunca sürekli hocamız 

aktifti” 

“Online olarak Matematik alan derslerinde pek bir şey öğrenemedim 

öğrendiklerimde kalıcı olmadı. Yüz yüze gördüğüm derslerde an azından okulda olduğumu 

hissettim ve anlatılanları ders esnasında daha iyi dinleyebildim.” 

“Matematik alanına yönelik online aldığım derslerin benim için verimli olduğunu 

söyleyemem online eğitim de odaklanmak çok zor olduğu için öğrendiklerim de kalıcı olmadı.” 

“Karma sistem de olsa alan derslerimizin çoğunu online aldık dersin kaydının 

tekrar dinlenebilmesi açısından olumlu olsa da derse odaklanma sağlanamaması açısından 

olumsuz oldu” 

“Bazı derslerimizde konular basit düzeyde anlatıldı ve bazen de yetişmeyen 

konular oldu bu bizim için olumsuz bir durum oluşturuyor.”  

“Bir matematik dersini online aldım ve bir şey anlamadım, bazı dersler yüz yüze 

etkileşimle daha iyi anlaşılıyor.” 

Yukarıda görüldüğü üzere öğretmen adayları uzaktan eğitimde aldıkları derslerde 

odaklanma ve etkileşim eksikliğiyle beraber öğrenme açısından kendilerini yetersiz 

hissettiklerini vurgulamaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 43 ilköğretim matematik öğretmen adayının uzaktan ve örgün 

eğitime ilişkin deneyimlerinin yansımaları incelenmiştir. Bu kapsamda adaylara çevrimiçi form 

aracılığıyla yöneltmiş olduğumuz açık uçlu sorulardan elde edilen sonuçlar öğretmen 

adaylarının yarıdan fazlasının yüz yüze eğitimi tercih etmesindeki temel faktörlerin öğrenme 

ortamının sunduğu sınıf arkadaşlarıyla sosyalleşme, derslerde etkileşim, ders sorumlusuyla 

iletişimin kolaylığı olduğunu ortaya koymuştur. Öğrenme-öğretme süreçlerinde bilgi farklı 

öğrenme araçları aracılığıyla sunulmasına rağmen birbirleri ve ders sorumlusuyla ders içi ve 

ders dışındaki etkileşimlerinin motivasyonlarını ve derse odaklanmalarını kolaylaştırdığı ve 

olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Bu çalışma ile pandemi süreci ve sonrasında yapılan 

birçok çalışma öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan ve karma eğitimde 

yaşadıkları birçok güçlüğü ortaya koymuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara paralel 

olarak Akıncı ve Pişkin-Tunç (2021) ilköğretim matematik öğretmen adayları ile yaptıkları 

çalışmada uzaktan eğitime yönelik iletişim ve etkileşim kısıtlılığı, ders materyallerindeki 

eksiklikler ve teknolojik yetersizlikler ile altyapı problemleri gibi sorunlara değinmiştir. Benzer 

şekilde Erşen ve Yumak (2021) çalışmasında ise ilköğretim matematik öğretmen adaylarının 

bazıları uzaktan eğitimin olumlu yönlerini (ders tekrarının istenildiği zaman izlenebilmesi, daha 

ekonomik olması ve eğitimin devamlılığını sağlaması vb.), bazıları ise olumsuz yönlerini 

(motivasyonu azaltması, yüz yüze etkileşimi sınırlaması, alt yapı sorunları ve teknolojik araçlara 

erişim sıkıntısı vb.) vurgulanmıştır. Burada ifade edilen olumlu ve olumsuz yönler 

çalışmamızda ifade edilen görüşlerle paralellik göstermektedir. Ayrıca adayların ortak görüşü 

matematik eğitiminde uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağıdır. Bu sonuç da 

çalışmamızla paralellik göstermektedir. Karatepe, Küçükgençay ve Peker (2020) çalışmamız 

paralelinde öğretmen adaylarının senkron derslere yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu tespit 

etmiştir. Ayrıca adayların gelecekte uzaktan eğitimde ders vermeye yönelik isteksiz oldukları, 

kendilerini yeterli görmedikleri ve uzaktan eğitimin geleceği olduğuna inanmadıkları sonucuna 

ulaşmıştır. Benzer şekilde Hacıömeroğlu ve Elmalı-Erdem (2021) ilköğretim matematik 

öğretmen adaylarının uzaktan öğrenmeye ilişkin tutumlarının genel olarak olumsuz olduğunu 

belirtmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar yüz yüze eğitime geçilen 2022-2023 akademik 

ders yılı Güz döneminden itibaren geçmiş öğrenme deneyimlerinin olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmaya yönelik yeni uygulamaların yapılmasıdır. Ancak bu şekilde öğretmen adaylarının 

gelecekte bir matematik öğretmen adayı olarak eksiklikleri belirleyip kendilerini geliştirmeleri 

için fırsatlar sunulabilir. “Matematik seferberliği” Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere 

matematiği sevdirmek amacıyla başlattığı önemli bir çalışmadır. Bunu takiben öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri için çalışmaların yapılması ihtiyacı pandemi sürecinin 

olumsuz sonuçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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BİLDİRİ ID: 198: PEDİYATRİK KANSER HASTALARININ SEMPTOM 

YÖNETİMİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI 

Abdullah SARMAN, Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

abdullah.sarman@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-5081-4593 

 

Amaç 

Dijital teknolojilerin pediyatrik kanser hastalarında semptom yönetimi üzerindeki 

etkilerini sistematik olarak değerlendirmektir. 

 

Yöntem 

Science Direct, PubMed, web of Science, Embase, Cochrane library, Scopus, 

CINAHL veri tabanları 1 Ocak 2000 - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında tarandı. Dijital 

teknolojinin pediyatrik kanser hastaları üzerindeki etkilerine ilişkin randomize kontrollü 

araştırmalar, yarı deneysel araştırmalar ve ön test- son test deneysel çalışmalar tarandı. 

Araştırmacı, literatürler taramasını dahil etme ve hariç tutma kriterlerine göre tamamlayarak 

uygun araştırma verilerini belirledi ve sonuçları değerlendirdi. 

 

Bulgular 

İncelemeye on randomize kontrollü araştırma, iki yarı-deney araştırma ve beş ön 

test son-test deneysel çalışma dahil edildi. Çalışmaların metodolojik kalitesi genel olarak klinik 

araştırma dizaynındaydı. Dahil edilen çalışmalarda yedi semptom (anksiyete, depresyon, ağrı, 

öfke, yorgunluk, korku, stres) ve yedi dijital sağlık teknolojisi (görsel gerçeklik, web sitesi, 

insansı robot, uygulama, giyilebilir cihazlar, kısa mesajlar ve video konferans) bildirilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Dijital teknolojiler, pediyatrik kanser hastalarının ağrı, kaygı ve korkularını 

iyileştirmede faydalıdır. Dijital sağlık teknolojilerinin kullanıldığı müdahalelerin sonrasında 

olumlu etkiler meydana gelmektedir. Bu derleme, dijital sağlık uygulamalarının etkilerini 

belirlemek için daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Dijital teknoloji, Hemşire, Kanser, Semptom. 

 

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON SYMPTOM MANAGEMENT OF 

PEDIATRIC PATIENTS WITH CANCER 

 

Purpose 

To systematically evaluate the effects of digital technologies on symptom 

management of pediatric patients with cancer. 

 

Method 
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Science Direct, PubMed, web of Science, Embase, Cochrane library, Scopus, 

CINAHL databases were searched from January 1, 2000 to June 1, 2022. Randomized 

controlled trials, quasi-experiments, pre-posttest designed studies on the effects of digital 

technology on pediatric cancer patients were searched. Researcher screened literatures, 

extracted data and evaluated literature quality according to inclusion and exclusion criteria. 

 

Results 

Ten randomized control trials, two quasi-experiments, and five one group pre- test 

post-test designed studies, were included in the review. The methodological quality of the 

studies was generally clinic research design. Seven symptoms (anxiety, depression, pain, anger, 

fatigue, fear, distress) and seven digital health technologies (visual reality, website, humanoid 

robot, app, wearable devices, short messages and videoconference) were reported in the 

included studies. 

 

Conclusion and Suggestions 

Digital technologies are beneficial to improve the pain, anxiety and fear mood of 

pediatric cancer patients. There is a trend of positive effects found in the interventions that 

feature digital health technologies’ interactive function. This review highlights the need for 

further investigation with rigorous research designs and the consideration of influencing factors 

from the symptoms, participants, and context levels to inform a better digital health 

implementation. 

 

Key words: Cancer, Child, Digital technology, Nurse, Symptom. 
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BİLDİRİ ID: 199: ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİ KULLANIMI 

Abdullah SARMAN, Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

abdullah.sarman@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-5081-4593 

 

Amaç 

 Çocuk hastaların bakımında hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır. Kaliteli 

ve nitelikli hemşirelik bakımının yürütülmesi için eğitim ve deneyim oldukça önemlidir. Bu 

araştırmanın amacı dijital teknolojilerin çocuk hemşireliğindeki kullanımını değerlendirmektir. 

 

Yöntem 

  Science Direct, PubMed, web of Science, Embase, Cochrane library, Scopus, 

CINAHL veri tabanları 1 Ocak 2000 - 1 Haziran 2022 tarihleri arasında tarandı. Çocuk 

hemşireliğinde dijital teknolojilerin kullanıldığı randomize kontrollü araştırmalar, yarı deneysel 

araştırmalar ve ön test- son test deneysel çalışmalar tarandı. Araştırmacı, literatürler taramasını 

dahil etme ve hariç tutma kriterlerine göre tamamlayarak uygun araştırma verilerini belirledi ve 

sonuçları değerlendirdi. 

 

Bulgular 

  Çocuk hemşiresinin klinik rolünü eksiksiz yerine getirmesi için yenilikçi 

yöntemleri kullanması gerekir. Dijital teknolojiler bilgi ve deneyimleri birleştirerek 

uygulamaları güvenli hale getirmiştir. Dijital ortamda oluşturulan çeşitli simülasyonlarla 

hastalara zarar verme endişesi olmadan farklı deneyimler kazanılır. Bilgiler daha kalıcı hale 

gelir. Hemşirelerin çalışma ortamlarında daha etkili performans göstermesi sağlanır. Dijital 

teknolojilerin bir faydası da tekrarlı öğrenme olanağıdır. Pediatri hemşirelerinde dijital 

teknolojilerin kullanımının etkileri farklı çalışmalarla değerlendirilmelidir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

  Yapılan araştırmalar, dijital teknolojinin beceri temelli öğrenmede etkili 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu tür uygulamaların teorik bilgiyi kalıcı hale getirmede önemli 

olduğu tespit edilmiştir. Bazı araştırma sonuçları, oyun tabanlı dijital teknolojilerin invaziv 

klinik becerileri geliştirdiğini göstermiştir. Pediyatri hemşireliğinde dijital teknolojilerin 

kullanımının etkileri farklı çalışmalarla değerlendirilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dijital teknoloji, Çocuk, Hemşire. 

 

USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PEDIATRIC NURSING 

 

Purpose 

 Nurses have important responsibilities in the care of pediatric patients. 

Education and experience are very important for the execution of quality and qualified nursing 
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care. The purpose of this research is to evaluate the use of digital technologies in pediatric 

nursing. 

 

Method  

Science Direct, PubMed, web of Science, Embase, Cochrane library, Scopus, 

CINAHL databases were searched from January 1, 2000 to June 1, 2022. Randomized 

controlled studies, quasi-experimental studies and pre-test-post-test experimental studies using 

digital technologies in pediatric nursing were scanned. By completing the literature review 

according to inclusion and exclusion criteria, the investigator identified appropriate research 

data and evaluated the results. 

 

Results 

In order for the pediatric nurse to fully fulfill her clinical role, she must use 

innovative methods. Digital technologies have made applications safe by combining knowledge 

and experience. With various simulations created in the digital environment, different 

experiences are gained without worrying about harming patients. Information becomes more 

permanent. Nurses are enabled to perform more effectively in their working environment. 

Another benefit of digital technologies is the possibility of repetitive learning. The effects of the 

use of digital technologies in pediatric nurses should be evaluated with different studies. 

 

Conclusion and Suggestions 

Studies have shown that digital technology is effective in skill-based learning. In 

addition, it has been determined that such applications are important in making theoretical 

knowledge permanent. Some research results have shown that game-based digital technologies 

improve invasive clinical skills. The effects of the use of digital technologies in pediatric 

nursing should be evaluated with different studies. 

 

Key words: Child, Digital technology, Nurse 
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BİLDİRİ ID: 205: UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ-İÇERİK ETKİLEŞİMİ: BİR 

ÖRNEK UYGULAMA 

Dr. Cemal TATLI, Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

cml.ttl30@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3261-394X 

 

Amaç 

Bu çalışmada bilişim teknolojileri dersi kapsamındaki ünite konularından Office 

Powerpoint programının uzaktan eğitim yolu ile öğretimine yönelik, öğrenci-sistem 

etkileşiminin ön planda olduğu bir öğrenme ortamının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışma, açıklayıcı/tanımlayıcı durum çalışmaları yöntemi ile tasarlanmıştır. 

Çalışmada Office Powerpoint programının öğretimi bağlamında öğrenci-sistem etkileşiminin ön 

planda olduğu bir öğrenme ortamı tasarlanıp geliştirilmiştir. Tasarlanan öğrenme ortamı Canvas 

öğrenme yönetim sistemi üzerinde geliştirilmiştir. Öğrenme ortamı tasarlanırken bağlaşık 

öğrenme modeli kılavuz niteliğinde kullanılmış, öğrenme ortamı altı öğretim stratejisinden 

oluşturulmuştur. Bu öğretim stratejileri sırası ile bağlamlaştırma, ilişkilendirme, konu anlatımı, 

tartışma, özetleme ve değerlendirme şeklinde belirlenmiştir. Öğrenme ortamında öğrenme ve 

öğretmen etkinlikleri aşamalı olarak bu altı strateji ön planda tutularak geliştirilmiştir. 

 

Bulgular 

Geliştirilen öğrenme ortamında öğrencilerin sistemle etkileşimleri ön planda 

tutulmuş, öğrenme ve öğretme etkinlikleri, bağlamlaştırma, ilişkilendirme, konu anlatımı, 

tartışma, özetleme ve değerlendirme aşamalarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bağlamlaştırma 

aşamasında konu ile ilgili hazırlanan kısa bir örnek olay videosu yer almaktadır. İlişkilendirme 

aşamasında ise, öğrencilerin örnek olay videosundaki konuyu kendi yaşamlarıyla 

ilişkilendirebilmeleri için konu hakkındaki deneyimlerini paylaşabilecekleri tartışma paneline 

yer verilmiştir. Üçüncü aşamada öğrencilerin hedeflerde belirlenen özellikleri kazanmaları için 

gerekli olan içerik sistematik bir şekilde sunulmuş, kapsam, konu alanındaki önemli kavram, 

ilke, kural ve olgulara yer verilmiştir. Bu aşama için konu anlatımlarının yapıldığı videolar 

hazırlanmıştır. Dördüncü aşamada bir önceki aşamada anlatılan konular üzerinde tartışmaların 

yürütüleceği bir tartışma paneline yer verilmiştir. Tartışma panelinde öğrencilerin üzerinde 

tartışabileceği sorular paylaşılmıştır. Özetleme aşamasında anlatılan konularla ilgili hatırlatma 

yapma ve sunulan temel bilgilerle ilgili kısa bir videoya yer verilmiştir. Son aşama ise ölçme 

değerlendirme ile ilgilidir. Değerlendirme aşamasında öğrencilerin kazanımları ne ölçüde 

gerçekleştirebildikleri sorgulanmış, eksiklik, yanlışlık ve güçlükler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu bağlamda sistem üzerinde öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmelerini sağlamak 

amacıyla 10 sorudan oluşan kısa bir sınava yer verilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada uzaktan eğitim yoluyla Office Powerpoint programının 

öğretilmesine yönelik bir öğrenme ortamı tasarlanıp geliştirilmiştir. Öğrenme ortamının 

tasarımında öğrenci-sistem etkileşimi ön planda tutulmuştur. Öğrenme ortamlarında öğrenme 
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ve öğretme etkinliklerinin yürütülmesinde bağlaşık öğrenme kılavuzluğunda altı aşamadan 

oluşan öğretim stratejisi benimsenmiştir. Geliştirilen öğrenme ortamının uzaktan eğitimde 

öğrenci-sistem etkileşimini ön plana çıkaran örnek uygulama niteliği taşıdığı düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada öğrenci-sistem etkileşimi ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimler uzaktan 

eğitim planlayıcı, uygulayıcı ve ilgililerin dikkatine sunulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Öğrenci Sistem Etkileşimi, Öğrenci İçerik 

Etkileşimi, Uzaktan Eğitimde İçerik Tasarımı, İçerik Tasarımı 

 

STUDENT-CONTENT INTERACTION IN DISTANCE EDUCATION: AN 

EXAMPLE APPLICATION 

 

Aim 

In this study, it is aimed to develop a learning environment where student-system 

interaction is at the forefront, for the distance education of the Office Powerpoint program, 

which is one of the unit topics within the scope of the information technologies course. 

 

Method 

The study was designed with descriptive/descriptive case studies method. In the 

study, a learning environment in which student-system interaction is at the forefront was 

designed and developed in the context of teaching the Office Powerpoint program. The designed 

learning environment was developed on Canvas learning management system. While designing 

the learning environment, the cohesive learning model was used as a guide, and the learning 

environment was formed from six teaching strategies. These teaching strategies were 

determined as contextualization, association, lecture, discussion, summarization and evaluation, 

respectively. Learning and teacher activities in the learning environment were gradually 

developed by prioritizing these six strategies. 

 

Findings 

In the developed learning environment, students' interactions with the system were 

prioritized, and learning and teaching activities were developed based on the stages of 

contextualization, association, lecture, discussion, summarization and evaluation. In the 

contextualization stage, there is a short case study video prepared on the subject. In the 

associating phase, a discussion panel was included, where students could share their experiences 

on the subject so that they could associate the subject in the case study video with their own 

lives. In the third stage, the content necessary for the students to gain the characteristics 

determined in the objectives was presented in a systematic way, and important concepts, 

principles, rules and facts in the scope, subject area were included. For this stage, videos with 

lectures were prepared. In the fourth stage, there was a discussion panel where discussions on 

the topics discussed in the previous stage would be carried out. In the discussion panel, 

questions that students can discuss were shared. In the summary stage, a short video about 

reminding about the topics covered and the basic information presented is included. The last 

stage is about assessment and evaluation. During the evaluation phase, it was questioned to 
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what extent the students were able to achieve the achievements, and deficiencies, mistakes and 

difficulties were tried to be determined. In this context, a short exam consisting of 10 questions 

was included in the system in order to enable students to evaluate their learning. 

 

Results and Suggestions 

In this study, a learning environment for teaching Office Powerpoint program 

through distance education was designed and developed. Student-system interaction was 

prioritized in the design of the learning environment. In the execution of learning and teaching 

activities in learning environments, a teaching strategy consisting of six stages was adopted 

under the guidance of cohesive learning. It is thought that the developed learning environment is 

an exemplary practice that emphasizes student-system interaction in distance education. In this 

context, knowledge and experiences related to student-system interaction were presented to the 

attention of distance education planners, practitioners and interested parties. 

 

Keywords: Distance Education, Student System Interaction, Student Content 

Interaction, Content Design in Distance Education, Content Design 



65 

 

BİLDİRİ ID: 207: ÖĞRENME ANALİTİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARIYA 

ETKİSİNE YÖNELİK LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Nadire DİNÇKURT, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yüksek Lisans 

Öğrencisi, e-posta: nadirecelik1002@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-3418-8481 

Doç. Dr. Sıddık BAKIR, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ve Türkçe 

Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, siddik.bakir@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-

5118-209X 

 

Amaç 

  Günümüzde geleneksel olanın yerini farklı eğitim yöntemleri almakta ve 

teknoloji geliştikçe yeni nesil eğiticilerde daha iyi olanı araştırma eğilimi artmaktadır. 

Ülkemizde de eğitimin iyileşmesi adına farklı yöntem ve arayışlar her geçen gün artmaktadır. 

Bu çalışmalardan birçoğu, dijital ortamlardaki kullanıcı verilerini göz önüne alarak öğrenen 

hazır bulunuşluluğunu ve farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu kavramlardan 

biri de “öğrenme analitiği” dir. 

  Bu çalışmanın amacı, öğrenme analitikleri aracılığıyla akademik başarı üzerine 

yapılan çalışmaları değerlendirmektir. Genel olarak üzerinde durulan esasları ve ulaşılan 

sonuçları belirlemektir.  

 

Yöntem 

  Bu çalışmada, nitel desen kullanılmıştır. Veriler, doküman analizi ile 

toplanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde yayımlanmış olan 6 lisansüstü 

tezden elde edilmiştir. Veriler belirlenirken içerik olarak benzer olan çalışmalar seçilmeye 

odaklanılmıştır. 

 

Bulgular 

  İncelenen çalışmalarda, öğrenme analitiği verileri çoğunlukla yükseköğretim 

öğrencilerinin çevrimiçi verilerini kapsadığı, öğrenme analitiği verilerinin getirdiği sonuçların 

kendilerinden önceki çalışmaları destekler nitelikte olumlu sonuçlandığı görülmüştür. 

Akademik başarıyla ilgili çevrimiçi öğrenme ortamlarında akademik erteleme yapan 

öğrencilerin çevrimiçi sisteme daha az giriş yaparak daha az aktivite gerçekleştirdiği 

görülmüştür. Ayrıca, anımsatma istemlerinin çevrimiçi ortamda kullanılmasının öğrencide daha 

fazla akademik yardım aramaya yönlendirdiği, sistemde etkileşimi daha fazla olan öğrencilerin 

buradalık algısının öğretimsel açıdan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

çevrimiçi platformda vakit geçirilen sürenin artışının, öğrencide derin yaklaşımla orantılı olduğu 

ve platformda gösterilen performans ile sınavlarda gösterilecek başarının orantılı olacağının 

tahmin edildiği gözlenmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

  Öğrenme analitiklerini konu alan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmeyi 

amaçlayan bu çalışmada, 6 lisansüstü tez bulgu ve sonuçlar açısından incelenmiştir. İnceleme 

sonucuna göre, çevrimiçi platformlarda geçirilen sürenin artışı, öğrenci etkileşiminin artması ve 
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öğrenciye çevrimiçi ortamda bireysel dönütlerin verilmesinin akademik başarıya etkisinin 

olumlu yansıdığı sonucuna varılmıştır. Bir başka ifadeyle; çevrimiçi platformlar ne kadar aktif 

kullanılırsa akademik başarı da o kadar artacaktır denebilir. Ayrıca, çalışmalarda görüldüğü 

üzere insanı araştıran her alanda olduğu gibi bireyin değişkenliğinden oluşan belirli sınırlılıklar 

bulunmaktadır fakat çevrimiçi ortamın incelenmesi, yüz yüze yapılacak çalışmalara oranla bu 

sınırlılıkları azaltmaktadır. Öğrenme analitikleri verileri akademik başarıyı artırmaya yönelik 

eksik noktaları da göz önüne sermektedir. 

  Bu çalışmalar ışığında daha ayrıntılı incelemeler yapılabileceği gibi, genel 

olarak yükseköğretim alanında yapılan çalışmalarla benzer ilk ve ortaöğretimde de çalışmalar 

yapılabilir. Millî eğitim bünyesinde kullanılan çevrimiçi bir platform olan Eğitim Bilişim Ağı 

(EBA) üzerinde de özellikle pandemi zamanında uzaktan eğitim aktiviteleri öğrenme analitikleri 

verileri incelenebilir. Yapılacak bu incelemeyle hem Covid19 döneminin çıktıları alınabilir hem 

de uzaktan eğitime gün geçtikçe alışan ülkemiz için bir yol haritası çizmek adına daha olumlu 

dönütler elde edilebilir. 

   

  Anahtar Kelimeler: Öğrenme analitikleri, akademik başarı, çevrim içi 

öğrenme ortamı. 

 

AN EVALUATION ON GRADUATE STUDIES ON THE EFFECT OF LEARNING 

ANALYTICS ON ACADEMIC SUCCESS 

 

Purpose 

Today, traditional education methods are replaced by different education methods, 

and as technology develops, the tendency to search for the better one is increasing in new 

generation educators. In our country, different methods and searches for the improvement of 

education are increasing day by day. Many of these studies aim to increase learner readiness and 

awareness by considering user data in digital environments. One of these concepts is “learning 

analytics”.  

The purpose of this study is to evaluate the studies on academic achievement 

through learning analytics. In general, it is to determine the principles that are emphasized and 

the results achieved.  

 

Method 

In this study, qualitative design was used. Data was collected by document 

analysis. It was obtained from 6 postgraduate theses published in the National Thesis Center of 

the Higher Education Institution. While determining the data, the focus was on selecting studies 

that were similar in content. 

 

Results 

In the studies examined, it was seen that the learning analytics data mostly included 

the online data of higher education students, and the results of the learning analytics data were 

positive in support of the previous studies. It has been observed that students who procrastinate 

in online learning environments related to academic success perform less activities by logging 
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into the online system less. In addition, it was determined that the use of reminder prompts in 

the online environment led the student to seek more academic help, and the perception of 

presence of students who had more interaction in the system was higher in terms of instruction. 

At the same time, it has been observed that the increase in the time spent on the online platform 

is proportional to the deep approach of the student and it is estimated that the performance 

shown on the platform and the success in the exams will be proportional. 

 

Conclusion and Suggestions 

In this study, which aims to evaluate the results of studies on learning analytics, 6 

postgraduate theses were examined in terms of findings and results. According to the results of 

the examination, it was concluded that the increase in the time spent on online platforms, the 

increase in student interaction and the individual feedback given to the student in the online 

environment had a positive effect on academic success. In other words; It can be said that the 

more active online platforms are used, the more academic success will increase. In addition, as 

seen in studies, there are certain limitations caused by the variability of the individual, as in 

every field that studies human beings, but examining the online environment reduces these 

limitations compared to face-to-face studies. Learning analytics data also reveals missing points 

to increase academic achievement. 

In the light of these studies, more detailed examinations can be made, as well as 

studies in primary and secondary education similar to those in the field of higher education in 

general. On the Education Information Network (EBA), an online platform used in national 

education, distance education activities learning analytics data can be examined, especially 

during the pandemic. With this review, both the outputs of the Covid19 period can be obtained 

and more positive feedback can be obtained in order to draw a roadmap for our country, which 

is getting used to distance education day by day. 

 

Keywords: Learning analytics, academic achievement, online learning 

environment. 
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BİLDİRİ ID: 208: AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ MEMNUNİYET 

DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Eda BOZKURT, Atatürk Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, e-posta: 

edabozkurt@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-7158-8049 

Prof. Dr. Erdem KOCADAĞİSTAN, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, e-posta: 

kocadagistan@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2635-8329 

 

Amaç 

Beşeri sermaye; doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişimcilikle birlikte büyüme 

teorilerinde önemli yer tutan bir üretim faktörüdür. Ülke ekonomilerinin kalkınmalarında iyi 

eğitimli insan gücü kritik öneme sahiptir. Türkiye’de yaşam boyu öğrenmenin en önemli 

temsilcilerinden biri açıköğretim fakülteleridir. Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesi 

Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrencilerinin eğitim memnuniyetlerinin 

belirlenmesidir. 

 

Yöntem 

Araştırmada veriler anket metodu ile elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen veriler 

bilgisayar programlarıyla analize tabi tutulmuştur.  

 

Bulgular 

Çalışma kapsamında 5851 kişiden yanıt alınmıştır. Katılımcıların %56’sı Fakültede 

sınavsız ikinci üniversite kapsamında okumaktadır. %88,7 oranıyla katılımcılar kayıt sürecinde 

zorluk yaşamadıklarını bildirmişlerdir. Ankete cevap verenlerin %48,2’si aldıkları eğitimin 

mesleki olarak yeterli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca %47,3 oranıyla sunulan öğretim 

materyallerinin kişilerin öğrenmesini desteklediği belirtilmiştir. Öğrencilerin %64,3’ü ATA-

AÖF ile ilgili herhangi bir problem yaşamadıklarını bildirmişlerdir. Fakültenin sunduğu en 

önemli fırsatın sınavsız ikinci üniversite olduğu görülmektedir. Katılımcıların %82’si ATA-

AÖF’te tekrar okumak istemektedir. İlaveten katılımcıların %90,4’ü ATA-AÖF’ü başkalarına 

tavsiye edebileceklerini bildirmişlerdir. Araştırma bulguları ATA-AÖF öğrencilerinin genel 

anlamda memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışma geleneksel açıköğretim sisteminin bilinenin ötesine geçerek yeni nesil bir 

anlayışa kavuştuğunu ortaya koymaktadır. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuyan 

öğrenci sayısının çokluğu açıköğretim metoduyla öğrenimin bir zorunluluktan ziyade bilinçli bir 

tercih olduğunu göstermektedir. Bu çerçeveden bakıldığında açıköğretime dayalı eğitim 

sistemlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin bir ihtiyaç olduğunu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Açıköğretim, Anket, Memnuniyet, Öğrenci, Uzaktan Öğretim 

 

DETERMINATION OF STUDENT SATISFACTION LEVEL IN OPEN AND 

DISTANCE EDUCATION: THE CASE OF ATATÜRK UNIVERSITY 
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Purpose 

Human capital; natural resources, labor, capital and entrepreneurship is a 

production factor that has an important place in growth theories. Well-educated manpower is of 

critical importance in the development of national economies. One of the most important 

representatives of lifelong learning in Turkey is open education faculties. The aim of this 

research is to determine the educational satisfaction of the students of Atatürk University 

Faculty of Open and Distance Education (ATA-AOF). 

 

Method 

The data in the research were obtained by the survey method. Then, the obtained 

data were analyzed with computer programs. 

 

Results 

Responses were received from 5851 people within the scope of the study. 56% of 

the participants are studying at the Faculty within the scope of the second university without 

examination. With a rate of 88.7%, the participants reported that they did not have any 

difficulties during the registration process. 48.2% of the respondents think that the education 

they receive is professionally sufficient. In addition, it was stated that the teaching materials 

presented with a rate of 47.3% supported the learning of individuals. 64.3% of the students 

reported that they did not have any problems with ATA-AOF. It is seen that the most important 

opportunity offered by the faculty is the second university without examination. 82% of the 

participants want to read at ATA-AOF again. In addition, 90.4% of the participants reported that 

they would recommend ATA-AOF to others. Research findings show that ATA-AOF students 

have a high level of satisfaction in general. 

 

Conclusion and Suggestions 

The study reveals that the traditional open education system has gone beyond the 

known and attained a new generation understanding. The high number of students studying at 

the second university without examination shows that learning with the open education method 

is a conscious choice rather than a necessity. From this perspective, it can be said that there is a 

need to support and develop education systems based on open education. 

 

Key words: Open Education, Survey, Satisfaction, Student, Distance Education 
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BİLDİRİ ID: 211: ÇEVRİMİÇİ ORTAMA UYARLANMIŞ DRAMA DERSİNE 

YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

Gökhan KARAOSMANOĞLU, Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, e-posta: 

gkaraosmanoglu@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6612-4669 
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ihsanmetinnam@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-6984-2693 

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı dijital platformda uygulanması amacıyla tasarlanan ve 

yalnızca mikrofon ve yazılı mesaj seçenekleri kullanılarak gerçekleştirilen drama dersi 

içeriklerine yönelik katılımcıların görüşlerinin, tasarlanan ders içeriklerinin katılımcıların 

gelişimine sağladığı katkının ortaya konması ve katılımcıların tasarlanan çevrimiçi drama dersine 

yönelik önerilerinin belirlenmesidir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Ankara 

Üniversitesi’nde dijital ortamda drama dersini alan 43 öğrenci oluşturmuştur. Nitel bir 

perspektifte tasarlanan araştırmada dijital platformda gerçekleştirilen drama dersine yönelik 

katılımcı görüşleri “Çevrimiçi Ortamda Gerçekleştirilen Drama Derslerini Değerlendirme 

Formu” ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz kullanılmış; öncelikle 

araştırma soruları göz önünde bulundurularak bir çerçeve oluşturulmuş, bu çerçeveye göre 

verilerin hangi temalar altında düzenleneceğine ve açıklanacağına karar verilmiştir. Sonrasında 

belirlenen çerçeveye uygun biçimde elde edilen veriler nitel bir analiz programında işlenmiş ve 

bulgulara ulaşılmıştır.  

 

Bulgular 

Araştırma bulguları, çevrimiçi drama dersi içeriklerinin farklı bakış açılarını 

gözlemleme, yorumlama, analiz yapma, hızlı düşünme ve karar verme, iletişim, empati ve 

özgüven gibi konularda katılımcılara katkı sağladığını göstermektedir. Katılımcılar dijital 

platformda gerçekleştirilen drama dersinde izledikleri filmlerin, yazılan dramatik metinlerin ve 

dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik gerçekleştirilen analizlerin günlük yaşamda 

karşılaştıkları durumları daha iyi analiz etmelerini sağladığını belirtmiştir. Katılımcılar ayrıca 

ders sürelerinin daha uzun olması, kamera kullanımı, dramatik kurguya yönelik daha fazla 

paylaşım yapılması ve izlenen sinema filmleri konusunda çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırma sonuçları dijital ortamda yapılan drama derslerinin katılımcıların farklı 

konularda kendilerini geliştirmelerine, dramatik kurgunun bileşenlerini kullanarak çeşitli sanat 

yapıtlarını analiz etmelerine ve bu analizlerin günlük yaşamda karşılaşılan olayları daha iyi 

anlamalarına katkı sağladığını ortaya koymuştur. Katılımcılar drama dersi içeriklerinin 

kendilerini ifade etmelerine ve çeşitli sanat yapıtlarına temas etmelerine olanak sağladığını 

belirtmişlerdir. Farklı dijital platformlarda, kamera ve diğer teknolojik araçların kullanıldığı, ders 
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içeriklerinde doğaçlama ve rol oynama dışındaki tekniklerin de bulunduğu benzer araştırmaların 

yapılması önerilebilir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi drama dersi, Eğitimde drama, Dijital platform, 

Dramatik Kurgunun Bileşenleri 

 

STUDENT OPINIONS ON THE DRAMA COURSE ADAPTED TO THE 

ONLINE ENVIRONMENT 

 

Purpose 

The purpose of this research is to determine the opinions of the participants about 

the drama course contents designed to be implemented on the digital platform using only 

microphone and text message options, to reveal the contribution of the designed course contents 

to the development of the participants, and to determine the suggestions of the participants for the 

designed online drama course. 

 

Method 

The study group of the research consisted of 43 students who took the digital drama 

course at Ankara University in the 2021-2022 academic year. In the research, which was designed 

with a qualitative perspective, the opinions of the participants on the drama course held on the 

digital platform were collected with the "Evaluation Form for Online Drama Lessons". Research 

data were examined through descriptive analysis. First of all, a framework was created by 

considering the research questions, and according to this framework, the themes under which the 

data would be organized and explained were decided. Afterwards, the data obtained in accordance 

with the determined framework were processed in a qualitative analysis program and the findings 

were reached. 

 

Results 

The research findings show that the content of the online drama course contributes 

to the participants in subjects such as observing different perspectives, interpreting, analyzing, 

thinking quickly and making decisions, communication, empathy and self-confidence. The 

participants stated that the analysis of the movies they watched, the dramatic texts written and the 

elements of the dramatic fiction helped them analyze the situations they encounter in daily life 

better. The use of cameras, discussing more about dramatic fiction, and attending movies were 

among the many suggestions provided by participants. 

 

Conclusion and Suggestions 

The results of the research revealed that the course contributed to the development 

of the participants in different subjects, to analyze various works of art using the components of 

dramatic fiction, and to better understand the events encountered in daily life. The participants 

stated that the content of the drama course allowed them to express themselves and to contact 
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various works of art. It can be recommended to conduct similar studies on different digital 

platforms, using cameras and other technological tools, including techniques other than 

improvisation and role playing in the course content. 

 

Key words: Online drama course, Drama in education, Digital platform, Elements 

of Drama 
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BİLDİRİ ID: 212: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK 

EĞİTİMİNDE ETKİLERİ 

Seda YAVUZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-posta: 

sedayavuz.097@gmail.com , ORCID ID: 0000-0002-6969-7366  

Zeynep Sümeyra GÖK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-posta: 

zeynepsumeyragok@gmail.com , ORCID ID: 0000-0002-9379-4588 

 

Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinde artırılmış 

gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, motivasyon ve tutumlarına olan 

etkisini incelemektir. Bu çerçevede yapılan tezler taranmış ve ilgili araştırmalar dikkate 

alınmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. Eğitimde artırılmış gerçeklikle ilgili yapılan tezlere ulaşmak adına “Artırılmış 

gerçeklik’’, “Matematik Eğitimi”, “Fen Bilimleri Eğitimi”, “Akademik Başarı’’, “Motivasyon’’ 

anahtar sözcükleri belirlenmiştir. Bu çerçevede anahtar sözcükler kullanılarak YÖK Ulusal Tez 

Merkezi veri tabanında tarama yapılmıştır. Bu kapsamda doktora ve yüksek lisans tezleri 

incelenmiştir. “Artırılmış Gerçeklik’’, “Matematik Eğitimi’’ ve “Fen Bilgisi Eğitimi’’ anahtar 

kelimeleri tez adı içinde taranmıştır. İncelenen tezlerde “Artırılmış Gerçeklik’’ ve “Matematik 

Eğitimi’’ taramasında ortak bulunan tezler; “Artırılmış Gerçeklik’’ ve “Fen Bilgisi Eğitimi’’ 

taramasında ortak bulunan tezler incelenmiştir. 

 

Bulgular 

Eğitimde artırılmış gerçeklik ile yapılan tezler incelendiğinde artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik motivasyonları ve tutumlarını 

nasıl etkilediği ele alınmıştır. Bunların yanında kaygı düzeyi, bilgi kalıcılığı, yaratıcılık, 

teknolojiden yararlanma, uzamsal beceri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 

artırılmış gerçeklik materyali kullanılan deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki 

öğrencilere göre motivasyonlarının daha yüksek olduğu ve derse yönelik tutumlarının olumlu 

yönde olduğu görülmüştür.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının matematik ve fen bilgisi eğitiminde 

kullanılmasının etkili ve verimli olduğu sonucuna varılmıştır.  Artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının öğrenmeyi kolaylaştırma, derse olan ilgiyi arttırma, kaygı düzeyini azaltma, 

ders başarısını arttırma, dersleri eğlenceli hale getirme, öğrencilerin uzamsal becerilerini 

destekleme gibi eğitim sürecinde önemli işlevlere sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar 

sonucunda artırılmış gerçekliğin sadece fen bilgisi ve matematik derslerinde değil, diğer 

derslerde de kullanılabileceği önerilmiştir. 

 

mailto:sedayavuz.097@gmail.com
mailto:zeynepsumeyragok@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Artırılmış Gerçeklik, Fen Bilgisi Eğitimi, 

Matematik Eğitimi, Motivasyon 

 

EFFECTS OF AUGMENTED REALITY IN SCIENCE AND 

MATHEMATICS EDUCATION 

 

Purpose 

The general purpose of this research is to examine the effect of augmented reality 

applications in Science and Mathematics courses on students' academic achievement, 

motivation and attitudes. In this context, PhD and master's theses were scanned and related 

studies were taken into consideration. 

 

Method 

The document analysis method, which is a qualitative research method, was used in 

the study. Key words "Augmented reality", "Mathematics Education", "Science Education", 

"Academic Success", "Motivation" were determined in order to reach the theses about 

augmented reality in education. In this context, the database of YÖK National Thesis Center 

was searched using keywords. In this context, PhD and master's theses were examined. The 

keywords "Augmented Reality", "Mathematics Education" and "Science Education" were 

scanned within the thesis title. The theses found common in the "Augmented Reality" and 

"Mathematics Education" scans in the examined theses; the theses found in common in the 

"Augmented Reality" and "Science Education" survey were examined. 

 

Results 

When the theses made with augmented reality in education are examined, it is 

discussed how augmented reality applications affect students' academic achievement, 

motivation, and attitudes toward the course. In addition, anxiety, knowledge retention, 

creativity, use of technology, and spatial skills were examined. According to the results 

obtained from the research, it was seen that the students in the experimental group using 

augmented reality material were more motivated than the students in the control group and their 

attitudes towards the lesson were positive. 

 

Conclusion and Suggestions 

It has been concluded that the use of augmented reality applications in mathematics 

and science education is effective and efficient. It has been determined that augmented reality 

applications have important functions in the education process such as facilitating learning, 

increasing interest in the lesson, reducing the level of anxiety, increasing the success of the 

lesson, making the lessons fun, and supporting the spatial skills of the students. As a result of 

the research, it has been suggested that augmented reality can be used not only in science and 

mathematics lessons but also in other lessons. 

 

Keywords: Academic Success, Augmented Reality, Mathematics Education, 

Motivation, Science Education,  
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BİLDİRİ ID: 213: HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELLERİNİN İNCELENMESİ 

İsmail Tonbuloğlu Yıldız Teknik Üniversitesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojili Eğitimi. 

ismailt@yildiz.edu.tr / ismaltonbuloglu@gmal.com 

 

Amaç 

Hayatımızda yerini arttıran dijitalleşme eğitim süreçlerinde de yerini arttırmaktadır. 

Uzaktan eğitim ve geleneksel eğitimin bütüncül olarak tasarlandığı harmanlanmış öğrenme 

gerek literatürde gerekse eğitim uygulamalarında etkisini arttırmaktadır. Harmanlamış öğrenme 

geleneksel öğrenme süreci bileşenlerinin ve uzaktan öğrenme süreci birleşenlerinin hedef kitle 

özellikleri, öğrenme ortamı özellikleri, eğitmen nitelikleri vb. özellikler dikkate alınarak farklı 

biçimlerde harmanlanarak tasarlanmaktadır. Bu araştırma kapsamında harmanlanmış öğrenme 

modelleri incelenmesi amaçlanmadır. Harmanlanmış öğrenme modellerinin tüm yönleri ile 

ortaya koyulması nitelikli bir harmanlanmış öğrenme sürecinin oluşturulmasına katkı 

sağlayacaktır. Öğrenme sürecinin özelliklerine uygun harmanlanmış öğrenme modellerinin 

uygulanması, ideal öğrenme ortamı oluşturulabilmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Yöntem 

Araştırmanın yöntemi doküman analizidir. Doküman analizi kapsamında 

harmanlanmış öğreneme üzerine ilkokul-ortaokul-lise (K12), yükseköğretim ve yetişkin eğitimi 

üzere harmanlanmış öğrenme üzerine belgeler incelenmiş ve analiz edilmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırma sonuncunda öğrenme sürecini temel alan etkinleştirilen harmanlama, 

geliştirilen harmanlama ve dönüştüren harmanlama olarak sınıflandırılabilmektedir. Öğretim 

sürecinin temel bir başka sınıflandırmada ise çevrimiçi/çevrimdışı öğrenme, kendi hızına ve 

işbirlikli öğrenme, yapılandırılmış/yapılandırılmamış öğrenme, özel içerik/hazır içerik 

harmanlama modelleri oluşturulmuştur. Bir diğer modelleleme yapısında ise 

çevrimiçi/çevrimdışı süreçler açısından yapılandırılarak yüz yüze oturumlar – çevrimiçi 

etkinlikler; yüz yüze oturumlar – çevrimiçi dersler – yüzyüze dersler; senkron aktiviteler – 

asenkron aktiviteler şeklinde yapılan 3 farklı harmanlanmış öğrenme modelidir. Daha geniş 

sınıflandırma yapısına sahip olan Rotasyon modeli (istasyon, laboratuvar, tersyüz edilmiş sınıf, 

biresel), esnek model, kişisel olarak harmanlanmış model, zenginleştirilmiş sanal model 

literatürde daha kapsayıcı harmanlanmış öğrenme modellerini içermektedir. Literatürde yer alan 

diğer modeller ise İçten Dışa Harmanlanmış Öğrenim, Dıştan İçe Harmanlanmış Öğrenme, 

Tamamlayıcı Harmanlanmış Öğrenme, Ustalık Temelli Harmanlanmış Öğrenme şeklindedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Harmanlanmış öğrenme sürecinin yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçlerinin öne 

çıkan yönlerini dahil ederek öğrenme sürecinin kalitesini ve niteliğini artırabilecek şekilde 

tasarlayabilmesi için uygun harmanlanmış modeli seçimi büyük önem oluşturmaktadır. 

Bağlamın özelliklerine uygun harmanlanmış öğrenme modelinin seçilmesi harmanlanmış 

öğrenme uygulamalarına önemli katkı sağlamaktadır.  
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Anahtar kelimeler: Harmanlanmış öğrenme, harmanlanmış öğrenme modelleri, 

çevrim içi öğrenme, karma öğrenme 

 

EXAMINING BLENDED LEARNING MODELS 

 

Purpose 

Digitization, which increases its place in our lives, also increases its place in 

education processes. Blended learning, in which distance education and traditional education are 

designed holistically, increases its impact both in the literature and in educational practices. 

Blended learning traditional learning process components and distance learning process 

components, target audience characteristics, learning environment characteristics, instructor 

qualifications, etc. It is designed by blending it in different ways, taking into account the 

features. Within the scope of this research, it is aimed to examine blended learning models. 

Revealing blended learning models with all their aspects will contribute to the creation of a 

qualified blended learning process. The application of blended learning models suitable for the 

characteristics of the learning process will contribute to the creation of an ideal learning 

environment. 

 

Method 

The method of the research is document analysis. Within the scope of document 

analysis, documents on blended learning such as primary school-middle school-high school 

(K12), higher education and adult education on blended learning were examined and analyzed. 

 

Results 

As a result of the research, the enabled blending based on the learning process can 

be classified as developed blending and transforming blending. In another basic classification of 

the teaching process, online/offline learning, self-paced and cooperative learning, 

structured/unstructured learning, special content/ready content blending models were created. In 

another modeling structure, face-to-face sessions – online activities are structured in terms of 

online/offline processes; face-to-face sessions – online lectures – face-to-face lectures; 

synchronous activities – are 3 different blended learning models that are done in the form of 

asynchronous activities. Rotation model, which has a wider classification structure (station, 

laboratory, flipped classroom, individual), flexible model, personally blended model, enriched 

virtual model includes more inclusive blended learning models in the literature. Other models in 

the literature are Inside Out Blended Learning, Outside Inside Blended Learning, Complementary 

Blended Learning, Mastery Based Blended Learning. 

 

Conclusion and Suggestions 

Choosing the appropriate blended model is of great importance in order to design 

the blended learning process in a way that can increase the quality and quality of the learning 

process by including the prominent aspects of face-to-face and distance education processes. 

Choosing the blended learning model suitable for the characteristics of the context makes a 

significant contribution to blended learning applications. 
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Key words: Blended learning, blended learning models, online learning, mixed 

learning 
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BİLDİRİ ID: 214: DİJİTALLEŞEN KİTAPLAR: T-İNSAN ÖRNEĞİ 

Ayşe ŞİMŞEK, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, e-posta: 

ayse.simsek19@atauni.edu.tr - https://orcid.org/0000-0003-1458-6068 

 

Amaç 

Üretim ve yaşam tarzının büyük bir hızla yenilendiği dijital dünyada, yayınlanan 

kitapların da değişime ayak uydurması gerekmektedir. Bilgiye ulaşmanın bir tık hızında olduğu 

ve yapay zekânın her alanda yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, bilgi ve yaratıcılık peşindeki 

okurlar için hazırlanan kitaplar yeni beklentilere cevap verecek özellikte olmalıdır. Kitapların 

dijital içeriklerle, üç boyutlu görsellerle, artırılmış gerçekler ile zenginleştirilmiş olması, 

kitaplara ve okumaya olan ilgiyi artırmaktadır. Özellikle okul çağında, sanal âlem ile iç içe olan, 

okumayı sıkıcı bulan çocuklar ve gençler için geleneksel basılı kitaplar yerine dijitalleşen 

kitapların kullanılması okumayı teşvik etmekte ve sevdirmektedir. Bu araştırmanın amacı, Ufuk 

Tarhan tarafından 2017 yılında artırılmış okuma tekniği ile kaleme alınan T-İnsan adlı kitabı 

dijital kitap özellikleri bakımından incelemektir.  

 

Yöntem 

Nitel araştırma yöntemi ile ele alınan bu çalışmada, doküman incelemesi 

yapılmıştır. Yazar Ufuk Tarhan’ın -kendi ifadesiyle- artırılmış okuma tekniği ile yazılmış T-

İnsan kitabında, veriler içerik analizi yoluyla elde edilmiştir. İncelenen eserde yenilikçi ve dijital 

özellikler ortaya konmuş, elde edilen bulgular sıralanmıştır.  

 

Bulgular 

Klasik basılı kitaplardan farklı olarak kare kodların yer aldığı eser, bu özelliği ile 

ön plana çıkmaktadır. Adeta “sanal alt yazı, teknolojik alt yazı” hükmündeki bu kare kodlar 

sayesinde, kitapta geçen bir kavram, bilgi ve benzeri ile ilgili daha ayrıntılı ve derin incelemeler 

yapılabilmektedir. Anlatılan konu ile ilgili video, söyleşi veya makaleleri görüp o konu ile ilgili 

ayrıntılı bilgiye sahip olma imkânı sunan kitap, içeriğindeki gelecekçi bakış açısından ilham 

alınarak günümüz gençlerine ve geleceğin insanı olan dijital nesle hitap etmektedir denebilir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Noktalama işaretleri yerine çoğunlukla emojilerin kullanıldığı kitapta birçok farklı 

yaklaşımla okur ilgisi hedeflenmektedir. Eserde bulunan dijital kitap özelliklerinin ve artırılmış 

okuma örneklerinin özellikle öğrenciler için hazırlanan ders kitapları için uyarlanabileceği ve 

ders kitabı hazırlayan uzmanlara ilham vereceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Okuma, Dijital kitap, Eser İnceleme, T-İnsan. 

 

DIGITALIZED BOOKS: THE CASE OF T-HUMAN 

 

Purpose 

mailto:ayse.simsek19@atauni.edu.tr
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In the digital world, where production and lifestyle are rapidly renewed, published 

books also need to keep up with the change. In today's world where access to information is at 

the speed of a click and artificial intelligence is used intensively in every field, books prepared 

for readers who seek knowledge and creativity should be able to meet new expectations. The 

fact that books are enriched with digital content, three-dimensional visuals and augmented 

reality increases the interest in books and reading. The use of digitalized books instead of 

traditional printed books encourages and popularizes reading, especially for children and young 

people at school age who find reading boring and intertwined with the virtual world. The aim of 

this research is to examine the book T-Insan, which was written by Ufuk Tarhan in 2017 with 

the enhanced reading technique, in terms of digital book features. 

 

Method 

In this study, which was handled with the qualitative research method, document 

analysis was carried out. In the author Ufuk Tarhan's -in his own words- the T-Human book, 

which was written with augmented reading technique, the data were obtained through content 

analysis. In the examined work, innovative and digital features were revealed and the findings 

were listed. 

 

Results 

Unlike classical printed books, the work in which the QR codes are included stands 

out with this feature. Thanks to these QR codes, which are almost like "virtual subtitles, 

technological subtitles", more detailed and in-depth analyzes can be made about a concept, 

information and the like in the book. It can be said that the book, which offers the opportunity to 

see videos, interviews or articles related to the subject, and to have detailed information on that 

subject, appeals to today's youth and the digital generation, who are the people of the future, 

inspired by the futuristic perspective in its content. 

 

Conclusion and Suggestions 

The book, in which emojis are used instead of punctuation marks, is aimed at the 

interest of the reader with many different approaches. It is thought that the digital book features 

and enhanced reading examples in the work can be adapted for the textbooks prepared 

especially for students and will inspire the experts who prepare the textbooks. 

Key words: Augmented Reading, Digital book, Work Review, T-Human. 
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Zilan UĞURLU, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Öğr. 

Gör. Dr., e-posta: zilanugurlu@baskent.edu.tr,  ORCID ID: 0000 0002 3740 3191 

Murat ÇAY, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve 

Danışmanlık Bölümü, Doç. Dr., e-posta: muratcay@akdeniz.edu.tr, ORCID ID: 0000 0003 

4659 4687 

Umut YANARDAĞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Sosyal Hizmet Bölümü, Doç. Dr.,  e-posta: uyanardag@mehmetakif.edu.tr, ORCID ID: 0000 

0001 6854 1987 

 

Amaç 

Uygulamaya dayalı bir bilim ve meslek olan sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer 

temelinin güçlendirilmesi için alanda deneyimli sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenlerin 

alandan vakaları süpervizyon çerçevesinde öğrencilere ve yeni mezun sosyal hizmet 

uzmanlarına sunmasını amaçlayarak bir eğitim programı oluşturulmuştur. Bu bildiri bu amaçla 

uygulanan “Sosyal hizmette vaka temelli öğrenme programının” çerçevesini çizmek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Giriş 

Sosyal hizmet uygulamaya dayalı bir bilim ve meslektir. Sosyal hizmet lisans 

eğitiminin olgusal, alan ve uygulamaya dayalı bilgi temellerinin güçlendirilmesi, eğitimde 

öğrendiği becerileri uygulamaya aktarmak ve mesleğin değer temelini sahada meslektaşları rol 

model alarak içselleştirebilmeleri için öğrenciler yaptıkları alan uygulamalarında gerek sosyal 

hizmet akademisyenlerinden eğitsel süpervizyon gerekse uygulama yaptığı kuruluşta çalışan 

kurum danışmanı sosyal hizmet uzmanından mesleki süpervizyon almaktadır. Süpervizyon 

sadece sosyal hizmet eğitimin önemli bir ayağı olmakla kalmamakta, mezunların meslek 

hayatına atıldığı ilk dönemlerde hatta alanda deneyim kazandıktan sonra bile zor, etik ikilemler 

içeren, yeni sorun alanlarında ve yeterli bilgiye sahip olunmayan vakalarda başvurulma ihtiyacı 

duyulan önemli bir gerekliliktir. Ancak ülkemizde sosyal hizmet alanında kurumsal bir 

süpervizyon mevcut değildir. Alandaki bu büyük ihtiyacın farkında olan alanda deneyimli bir 

grup gönüllü sosyal hizmet akademisyeni ve sosyal hizmet uzmanı bir araya gelerek informal 

bir sosyal hizmet süpervizyonu desteği sağlayıcı olan “Shupervizyon” projesini hayata 

geçirmiştir. Bu projenin önemli bir ayağı olan “Sosyal Hizmet Vaka Temelli Öğrenme” eğitim 

programı geliştirilmiştir. Program çerçevesinde çocuk alanından vakalar 13 Şubat 2021 ile 25 

Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak sunulmuştur. Bu bildiride süpervizyon projesi 

kapsamında geliştirilen informal süpervizyon çalışması deneyimi aktarılacaktır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Sosyal hizmet uzmanlarının alandaki süpervizyon ihtiyacını karşılamaya yönelik 

hazırlanıp sunulan Sosyal Hizmet Vaka Temelli Öğrenme” eğitim programı alandaki bu açığı 

doldurmak için tasarlanmış faydalı bir gönüllü çalışma olarak sunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal hizmet, Süpervizyon, Vaka temelli öğrenme. 
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CASE-BASED LEARNING PROGRAM IN SOCIAL WORK 

 

Purpose 

In order to strengthen the knowledge, skills and value base of social work, which is 

a science and profession based on practice, a training program has been created with the aim of 

presenting cases from the field to students and newly graduated social workers within the 

framework of supervision by experienced social workers and academicians. This paper has been 

prepared to draw the framework of the "Case-based Learning Program in Social Work" applied 

for this purpose. 

 

Introduction 

Social work is a practice-based science and profession. In order to strengthen the 

factual, field and application-based knowledge bases of social work undergraduate education, to 

transfer the skills learned in education into practice, and to internalize the value base of the 

profession by taking the role model of their colleagues in the field, students receive educational 

supervision from social work academics and social workers working in the institution where 

they practice. receives professional supervision. Supervision is not only an important pillar of 

social work education, but also an important requirement that needs to be applied in difficult, 

ethical dilemmas, in new problem areas and in cases where there is insufficient knowledge, even 

after graduates start their professional life, even after gaining experience in the field. However, 

there is no institutional supervision in the field of social work in our country. Aware of this 

great need in the field, a group of experienced volunteer social work academics and social 

workers came together and implemented the “Shupervizyon” project, which is an informal 

social work supervision support provider. The “Case-based Learning Program in Social Work” 

training program, which is an important pillar of this project, has been developed. Within the 

framework of the programme, cases from the children's area were presented online between 13 

February 2021 and 25 April 2021. In this paper, the experience of informal supervision 

developed within the scope of the supervision project will be conveyed. 

 

Conclusion and Suggestions 

Case-based Learning Program in Social Work training program, which is prepared 

and offered to meet the supervision needs of social workers in the field, is presented as a useful 

volunteer work designed to fill this gap in the field.  

 

Keywords: Social work, Supervision, Case-based learning. 



82 

 

Bildiri ID: 219: ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME 

ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI: “SOSYO-EKONOMİK ETKİLER” 

İsmail EROL, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, e-

posta: ismailerol@nku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8531-6001 

Semih ÇAYAK, Millî Eğitim Bakanlığı, e-posta: semihcayak@gmail.com, ORCID ID: 0000-

0003-4360-4288 

 

Özet 

Amaç: Hızla gelişen teknoloji ve yaşadığımız dünyanın daha küresel bir yapıya 

evrilmesi ile beraber eğitim alanında da dönüşümler baş döndüren bir şekilde devam etmektedir. 

Her sektörde olduğu gibi “zaman ve mekândan tasarruf edebilme tedbirleri” eğitim sektöründe 

de önem kazanmış; öğretim ortamları çeşitlenme gayretine girmiş ve bunu minimum maddiyat 

ve maksimum verim ile gerçekleştirebilmek adına okulların, eğitimcilerin ve öğrencilerin hem 

ekonomik hem de sosyal yeterlilikleri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamanın yapıldığı 

eğitim kademelerinin başında da yükseköğretim ve yükseköğretimin içinde yer alan öğretmen 

yetiştirme programları gelmektedir. Bu araştırmanın amacı; öğretmenlik bölümü üçüncü ve 

dördüncü sınıfında öğrenim gören öğretmen adaylarının uzaktan eğitime erişilebilirlik 

sorunlarının sosyo-ekonomik boyutlarda incelenmesidir. 

Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Tekirdağ ili Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde 

öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören 22 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin 

analizi “Maxquda 2022” programı ile gerçekleştirilmiş ve gerekli olan geçerlilik güvenilirlik 

çalışmaları yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmanın bulguları 3 ana tema, 9 alt tema ve toplamda 27 kod ile 

düzenlenmiştir. Araştırmanın ana temalarına bakıldığında; “maddi yetersizlikler”, “internete 

erişim ve hız problemi” ve “kültürel yapının uzaktan eğitime bakış açısı” başlıkları ön plana 

çıkmıştır. 

Sonuç ve Öneriler:  Genel olarak araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; öğretmen 

adayı öğrencilerin teknolojiyi yüksek bir verimle kullanabilmek adına, kaliteli altyapıyı 

sağlayabilme açısından ekonomik olarak sorunlar yaşadıkları; maddi olarak internet, eğitim 

uygulamaları ve lisanslı programları satın alma problemleri yaşadıkları; her bölgede, ilde, ilçede 

ya da köylerde internete erişim sağlayamadıkları ve bu sebeple derslerini de aksattıkları; Türk 

toplum ve aile yapısının evden ders takip edebilme konusunda henüz uygun bir kültürel 

altyapıyı oluşturamadığı; öğrencilerin kendi yurtlarında, pansiyonlarında uzaktan eğitim 

derslerini daha iyi takip ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojileri, Uzaktan eğitim, Öğretmen adayları, 

Eğitime erişim, Sosyo-ekonomik faktörler. 

 

ACCESSIBILITY PROBLEMS OF TEACHER CANDIDATES TO DISTANCE 

EDUCATION: “SOCIO-ECONOMIC IMPACTS” 

Abstract 
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Purpose: With the rapidly developing technology and the evolution of the world 

we live in to a more global structure, the transformations in the field of education continue in a 

dizzying way. As in every sector, “measures to save time and space” have gained importance in 

the education sector as well; Educational environments have tried to diversify, and both the 

economic and social competencies of schools, educators and students have begun to be 

questioned in order to achieve this with minimum material and maximum efficiency. Higher 

education and teacher training programs included in higher education are at the beginning of the 

education levels where this inquiry is made. The aim of this study is to examine the socio-

economic dimensions of the problems of accessibility to distance education of teacher 

candidates studying in the third and fourth grades of the teaching department. 

Method: The research was carried out using the phenomenology design, one of the 

qualitative research methods. The research was carried out with 22 students studying in the 

teaching departments of Namık Kemal University in Tekirdağ. Semi-structured interview 

technique was used as a data collection tool in the research. The analysis of the research data 

was carried out with the "Maxquda 2022" program and the necessary validity and reliability 

studies were carried out. 

Results: The findings of the study were organized with 3 main themes, 9 sub-

themes and 27 codes in total. Looking at the main themes of the research; The headings of 

"financial inadequacies", "problem of internet access and speed" and "cultural structure's 

perspective on distance education" came to the fore. 

Conclusion and Suggestions: When the results of the research are examined in 

general; pre-service teachers have economic problems in terms of providing quality 

infrastructure in order to use technology with high efficiency; they have financial problems in 

purchasing internet, educational applications and licensed programs; that they cannot access the 

internet in every region, province, district or village, and therefore they fail their classes; The 

Turkish society and family structure has not yet created a suitable cultural infrastructure for 

following lessons from home; It has been concluded that students follow distance education 

courses better in their dormitories and hostels. 

Key words: Educational technologies, Distance education, Pre-service teachers, 

Access to education, Socio-economic factors. 

 

GİRİŞ 

Teknolojik imkanların hızla gelişmesi ile beraber eğitim sisteminde de yenilikler ve 

buna bağlı olarak teknolojik dönüşümler bir hayli artmıştır. Bilginin hızla yayıldığı ve tüm 

kesimlerin bilgi sistemine kısa yoldan ulaşmayı hedeflediği bir dünyadayız. Her sektörde 

olduğu gibi “zaman ve mekândan tasarruf edebilme tedbirleri” eğitim sektöründe de önem 

kazanmış; öğretim ortamları çeşitlenme gayretine girmiş ve bunu minimum maddiyat ve 

maksimum verim ile gerçekleştirebilmek adına okulların, eğitimcilerin ve öğrencilerin hem 

ekonomik hem de sosyal yeterlilikleri sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamanın yapıldığı 

eğitim kademelerinin başında da yükseköğretim basamağı ve yükseköğretimin içinde yer alan 

öğretmen yetiştirme programları gelmektedir.  

Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde farklı yöntemler vardır. Yüz yüze ve 

uzaktan eğitim bu yöntemler içerisinde önemli olanlardandır. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini 

sağlayabilmek adına uzaktan eğitim sistemi önem arz eden bir yöntem olarak gösterilebilir 
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(Dinç, 2020). Öğretmen adayları özellikle pandemi süreci ve sonrasında yükseköğretim 

sistemindeki derslerini uzaktan eğitim ile takip etmeye yönlendirilmiş, sonuç olarak bu sistemin 

hem avantajları hem de dezavantajları ortaya çıkmıştır. Günümüzde yükseköğretim sistemi 

içerisinde uzaktan eğitim sistemi farklı seviyelerde devam etmektedir. Yıllarca teknolojideki ve 

yükseköğretim sistemindeki öğrenci tiplerindeki değişimler internet üzerinden devam eden 

uzaktan eğitim sistemini popüler hale getirmiştir (Akdemir, 2011). 

Uzaktan eğitim sisteminin bu kadar önemli bir noktaya gelmesinde zamandan ve 

mekândan bağımsız bir şekilde kullanılması ve öğretmen/öğrencinin farklı zaman sürecinde 

iletişim kurabilmesine imkân sağlaması etkili olmaktadır (Kaban, 2013). Uzaktan eğitimin 

tanımlarına bakıldığında; öğrenciler ve öğretmenlerin aynı ortamda bulunmasına gerek 

kalmadan teknolojik imkanlar ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği sistem olarak ifade 

edilmektedir (İşman, 2011).  

Uzaktan eğitim sisteminin avantajları bulunmaktadır. Örneğin; uzaktan eğitim 

sistemi toplumun tüm kesimlerine hitap edebilmektedir. Bu vesile ile eğitimde fırsat eşitliği 

yaratma adına önemli bir imkandır. Öğrenci dilediği mekân ve zamanda eğitime erişip senkron 

veya asenkron bir şekilde dersleri takip edebilmekte ve eğitim hakkından yararlanabilmektedir. 

Öğrencilere zorunlu bir zaman ve mekân belirtilmemiş olması aynı zamanda onları motive de 

etmektedir. Şehir dışından dersleri takip edebilme, maddi imkânların derslere devam edemediği 

durumlarda öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini tercih etmesi gayet doğaldır. Dolayısıyla 

uzaktan eğitim sistemi özgürce ve özel bir eğitim isteyen öğrenciler adına bir fırsat gibi 

düşünülebilir (Uşun, 2006). 

Birçok açıdan avantajlı gözüken uzaktan eğitim sisteminin kuşkusuz bazı 

dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin; sosyal yönü gelişmemiş öğrenciler bu sistem ile 

derslerinden olumsuz etkilenebilir. Bir yardım almadan çalışamayan ve bireysel öğrenme 

yeteneği olmayan öğrencilere uzaktan eğitim sistemi yeterli fırsat sağlayamaz. Aynı zamanda 

öğrencinin sosyalleşme yetisi yüksek olsa bile yalnızlık problemi ile karşılaşabilir. Öğrenciler 

arkadaş çevrelerinden mahrum kaldığından dolayı uzaktan eğitimi istemeyebilirler (Özüçelik, 

2019). Bununla beraber uzaktan eğitim sisteminin teknolojik altyapısı, eğitim faaliyetlerinin 

online ortamda gerçekleştirilmesi için harcanan güç, öğrenci ve öğretmen tarafından teknolojik 

olanakların benimsenmesi ve bu sistemden mezun olanların yetkinliği tarzındaki gerekçeler, 

uzaktan eğitim sisteminin yükseköğretim basamağı ile bütünleştirilmesinde birden fazla engele 

sebebiyet vermektedir (Surry, Ensminger ve Haab, 2005). 

Yükseköğretimde uzaktan eğitime erişilebilirlikte birçok dezavantaj sayılabilir. 

Bunlardan birisi de sosyo-ekonomik faktörlerdir. Örgün eğitim sisteminde olduğu gibi uzaktan 

eğitim sisteminde de öğrenciler derslerden başarısız olma, sağlığı ilgilendiren sebepler, iş 

durumları, ailevi sebepler vb. gibi gerekçeler ile öğrenimlerini sonlandırabilmektedirler (Okur 

vd. 2019). Bu araştırmanın amacı; öğretmenlik bölümü 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 

öğretmen adaylarının uzaktan eğitime erişilebilirlik sorunlarının sosyo-ekonomik boyutlarda 

incelenmesidir. Bu bağlamda araştırma aşağıdaki sorular etrafında somutlaştırılmıştır:  

• Uzaktan eğitime erişim sürecinde ne gibi engeller ile karşılaşıyorsunuz? 

• Uzaktan eğitime erişim sürecinde teknolojik olarak problem yaşıyor 

musunuz? 

• Uzaktan eğitime erişimde sosyal ve kültürel olarak ne gibi sıkıntılar 

çekiyorsunuz?  
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• Sizce Türkiye’de teknoloji ve internet imkanları kolay ulaşılabilirlik 

ilkesi ışığında nasıl değerlendirilebilir? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının uzaktan eğitime erişilebilirlik sorunlarının 

sosyo-ekonomik boyutlarda incelenmesi amacıyla oluşturulan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın 

verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında 

nitel araştırma yaklaşımı türlerinden “fenomenolojik yaklaşım” kullanılmıştır. Fenomenolojik 

yaklaşım, belirli kişilerin bir kavram ya da olay ile ilgili deneyimlerinin ortak anlamını araştıran 

bir yaklaşım türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış 

görüşme formları hazırlanırken ilgili literatür dikkate alınmış ve alanında uzman iki 

akademisyenin görüşlerine başvurulmuştur. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yüz yüze ve 

telefon ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde “kartopu örnekleme tekniği” 

kullanılmıştır. Kartopu örnekleme tekniği; araştırmanın konusuyla ilgili olarak zengin ve yeterli 

bilginin alınabileceği referans bir birey seçilerek bu birey aracılığı ile diğer bireylere ulaşmayı 

amaçlar (Creswell, 2008; Patton, 2002). Araştırma kapsamında referans birey yönlendirmesi ile 

11 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplam 22 öğrenci görüşülmüştür. Araştırmada katılımcılar; 

K1, K2, K3, K4 … K22 şeklinde kodlanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin farkındalık 

seviyesi yüksek ve öğretmen adayı olan öğrencilerden olmasına özen gösterilmiştir. 

Araştırma verilerinin içerik analizi “Maxquda 2022” programı ile 

gerçekleştirilmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen bulgular belirli kavramlar ve temalar 

ile bir araya getirilmekte ve nesnel bir değerlendirme ile daha anlaşılır bir biçimde 

yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018).  

 

BULGULAR 

Araştırma bulguları; 3 ana tema, 9 alt tema ve 27 kod ile düzenlenmiştir. Tablo 

1’de araştırma verilerinden elde edilen ve alt temaların oluşturduğu temalar gösterilmiştir. 

      Tablo 1: Temalar 

NO TEMALAR ALT 

TEMA SAYISI 

1 Maddi Yetersizlikler 3 

2 İnternete Erişim ve 

Hız Problemi 

3 

3 Kültürel Yapının 

Uzaktan Eğitime Bakışı 

3 

Araştırmanın temalarına bakıldığında; 3 alt tema etrafında oluşturulan “Maddi 

yetersizlikler”; 3 alt tema etrafında oluşturulan “İnternete erişim ve hız problemi” ve yine 3 alt 

tema etrafında oluşturulan “Kültürel yapının uzaktan eğitime bakışı” temaları göze 

çarpmaktadır. 

Araştırmanın temalarından birincisi; «Maddi Yetersizlikler» temasıdır. Bu temayı 3 

alt tema oluşturmaktadır. Bu alt temalar; aşağıda Tablo 2’de gösterilmiş ve kod sayıları 

verilmiştir. 
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Tablo 2: Maddi yetersizler teması 

NO TEMALAR ALT TEMA 

SAYISI 

KOD 

SAYISI 

1 

 

 

Maddi 

Yetersizlikler 

Bilgisayar 

Fiyatlarının Maliyeti 

5 

Evde İnternet 

Olmaması 

3 

Diğer Giderler  2 

 

Maddi yetersizlikler temasında; “Bilgisayar fiyatlarının maliyeti” 5 kod ile en 

yüksek tekrar sayısına sahiptir. Yine “Evde internet olmaması” 3 tekrar sayısı ile ikinci sırada 

kod sayısına sahiptir. “Diğer giderler” ise 2 tekrar sayısı ile üçüncü alt tema olarak göze 

çarpmaktadır. Bu tema ile ilgili katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir; 

Bu ekonomik koşullarda kendimin ya da velimin bilgisayar alması mümkün değil, 

dersi telefondan takip etmeye çalışıyorum paketim bitiyor… (K, 12).  

Bilgisayar fiyatları geçen seneye göre çok yükseldi. O zaman da alamadım. Şimdi 

almam imkânsız, bende arkadaşın bilgisayarını kullanıyorum. (K,19). 

Evde net bağlı değil, bende komşunun wifisinden ya da kafelerde bağlanıyorum… 

(K, 16). 

Bilgisayarım yok. Bende semtteki internet kafelerden dersi takip ediyorum. 

Paramın çoğunu internet kafeye veriyorum. Bazen de otobüsle kütüphaneye gidiyorum… (K, 2). 

 

Araştırmanın temalarından ikincisi; «İnternete erişim ve hız problemi» temasıdır. 

Bu temayı 3 alt tema oluşturmaktadır. Bu alt temalar; aşağıda Tablo 3’te gösterilmiş ve kod 

sayıları verilmiştir. 

Tablo 3: İnternete erişim ve hız problemi teması 

NO TEMALAR ALT TEMA 

SAYISI 

KOD 

SAYISI 

1 

 

 

İnternete 

erişim ve hız problemi 

Evde internetin 

olmaması 

5 

İnternetin düzgün 

çekmemesi 

3 

Evde internetin 

diğer bireyler paylaşımı  

2 

 

İnternete erişim ve hız problemi temasında; “Evde internetin olmaması” 5 kod ile 

en yüksek tekrar sayısına sahiptir. Yine “İnternetin düzgün çekmemesi” 3 tekrar sayısı ile ikinci 

sırada kod sayısına sahiptir. “Evde internetin diğer bireyler ile paylaşımı” ise 2 tekrar sayısı ile 

üçüncü alt tema olarak göze çarpmaktadır. Bu tema ile ilgili katılımcılardan bazılarının görüşleri 

şu şekildedir; 
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Yüz yüze eğitim alırken ve okulda iken bir problem yoktu, özellikle pandemi 

sürecinde bulunduğum köyde altyapı yoktu, dolayısı ile eve internet bağlatmadık. Hep 

telefondan, telefondan… (K, 3).  

Kablo ya da fiber internet yok, evde de biz sim kartlı internet ile bağlanıyoruz. Oda 

iyi çekmiyor, zaten 6 nüfus var evde… herkes telefondan girse çekmiyor (K, 11). 

Bazen evde herkes birden bağlanınca hızı çok düşüyor internetin… Evde 3 

öğrenciyiz ve herkesin online dersleri var. İnterneti paylaşınca da ara sıra donuyor, ara sıra 

kopuyor (K, 22). 

Araştırmanın temalarından üçüncüsü; «Kültürel yapının uzaktan eğitime bakış 

açısı» temasıdır. Bu temayı 3 alt tema oluşturmaktadır. Bu alt temalar; aşağıda Tablo 4’te 

gösterilmiş ve kod sayıları verilmiştir. 

Tablo 4: Kültürel yapının uzaktan eğitime bakış açısı teması 

NO TEMALAR ALT TEMA 

SAYISI 

KOD 

SAYISI 

1 

 

 

Kültürel 

yapının uzaktan eğitime 

bakış açısı 

Ailenin Eğitimi 

Önemsememesi 

4 

Öğrencinin Oyun 

Oynadığının Düşünülmesi 

2 

Uzaktan Eğitimin 

Sağlıksız Görülmesi  

1 

Kültürel yapının uzaktan eğitime bakış açısı temasında; “Ailenin eğitimi 

önemsememesi” 4 kod ile en yüksek tekrar sayısına sahiptir. Yine “Öğrencinin oyun 

oynadığının düşünülmesi” 2 tekrar sayısı ile ikinci sırada kod sayısına sahiptir. “Uzaktan 

eğitimin sağlıksız görülmesi” ise 1 tekrar sayısı ile üçüncü alt tema olarak göze çarpmaktadır. 

Bu tema ile ilgili katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir; 

Ailemin benim okuyup okumamam ile bir bağı yok açıkçası, ders için bilgisayarı 

açtığımda, babam haberlere bakıyorsa onun sesi daha önemli mesela… (K, 14). 

Her ders için bilgisayara oturduğumda annem dahil oyun oynayacağımı sanıyor… 

(K, 4). 

Çevremdeki çoğu kişi bilgisayar başında olduğum için bu sistemi sağlıklı 

bulmuyor… (K, 16). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uzaktan eğitime erişilebilirlik ile ilgili günümüz yükseköğretim sisteminde birçok 

problem mevcuttur. Bu araştırmanın amacı kapsamında öğretmenlik bölümü üçüncü ve 

dördüncü sınıflarında öğrenimlerine devam eden yükseköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime 

erişilebilirlik sorunlarının sosyo-ekonomik boyutları araştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre; 

öğrencilerin uzaktan eğitime erişim açısından maddi yetersizliklerinin olduğu, çoğu ortamda 

internete erişim ve hız problemleri yaşadıkları ve içinde yaşadıkları kültürel yapının uzaktan 

eğitime bakış açısının olumsuz olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Öğretmen adaylarının özellikle; uzaktan eğitim materyallerinin fiyatlarından 

şikayetçi olduğu ve materyal temin edemediklerinden dolayı dersleri kaçırdıkları görülmektedir. 

Alan yazındaki araştırmalarda uzaktan eğitime katılımda problem yaşayan ve akranları ile eşit 
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bir biçimde eğitim göremeyen öğrencilerin ileriki dönemlerde ciddi zorluklar ile 

karşılaşabileceklerine vurgu yapılmaktadır (Giannini ve Lewis, 2020).  

İnternet üzerinden uzaktan eğitime erişimin maliyetli olması bu araştırmanın bir 

diğer sonucudur. Wang ve arkadaşlarının çalışmasında bu probleme çözüm olarak; kırsal 

bölgede ikamet eden ve internete erişimi olmayan öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit şartlarda 

eğitim alması için üniversiteler tarafından desteklendiği ifade edilmiştir (Wang et al., 2020).  

Araştırmanın başka bir sonucunda; öğretmen adayı yükseköğretim öğrencilerinin 

evlerindeki internetin paylaşımı konusunda ev halkı ile problemler yaşadıkları görülmektedir. 

Bu sonuca paralel olarak pandemi süreci ve sonrasında teori dersleri adına üniversitelerin 

uzaktan eğitim alt yapılarının sürekli olarak güncellenmesi, imkânları sınırlı öğrenciler için 

imkanlar yaratılması tavsiye edilmektedir (Kürtüncü ve Kurt, 2020).  

Öğrenci ailelerinin, eğitimi sadece okullarla eşdeğer tutmaları ve evlatlarının 

öğrenme süreçleri ve becerilerinin gelişimi hususunda yeteri kadar bilgi sahibi olmamaları; Sarı 

ve Nayır (2020)’ın çalışmasında ortaya koyduğu “paydaşlardan kaynaklanan sorunlar” 

temasının ana sebeplerinden birisi olarak gösterilmektedir.  Ailelerin özellikle evde uzaktan 

eğitim derslerin takip edilemeyeceğine yönelik inançları sebebiyle öğrenciler ile problemler 

yaşamaları da bu araştırmanın sonuçları arasında sayılmaktadır. 
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Amaç 

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2010 yılından günümüze 

kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Her ne kadar yeni bir fakülte olsa da 

alanında oldukça hızlı bir ivme göstererek çok kısa bir zaman diliminde çok büyük sayıda 

öğrenciye ulaşmayı başarmıştır. Ancak bu başarının sosyal paylaşım ve sosyal medya 

platformları arasında çok etkili ve başarılı bir uygulama olan Twitter üzerinde nasıl bir duygu 

durumuyla ifade edildiğinin anlaşılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmanın 

amacı; belirtilen duygu durumunu algılamak ve zamanla değişimini analiz etmektir. 

 

Yöntem 

Yapay zekâ her geçen gün popüler olmakla birlikte ortaya çıkardığı sonuçları 

itibariyle bütün alanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Özellikle sosyal medya, sosyal 

paylaşım ve internet üzerindeki diğer paylaşımların yapay zekâ teknikleriyle incelenmesinin 

bilim dünyasındaki yankısı çok büyük olmaktadır. Yapay zekâ teknikleriyle nitel verilerin artık 

nicel veriler gibi ölçülebilmesi, Twitter gibi her tür duygu ve düşüncenin rahatlıkla 

paylaşılabildiği bir platformdan elde edilen verilerin işlenmesine olanak sağlamaktadır. Sadece 

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’ne ait yüzbinlerce paylaşımın yapıldığı 

düşünüldüğünde Twitter kullanıcılarının birçok duruma ait duygu ve düşüncelerini Twitter 

platformu üzerinden yaptığını anlayabiliriz. Ancak bu kadar çok paylaşımın normal şekillerde 

okunup anlaşılması imkânsız olduğundan yapay zekâya ait duygu analizi için kullanılan 

algoritmalar sayesinde nitel ve düzensiz cümle yapılarına ait paylaşımlar işlenebilmektedir. 

 

Bulgular 

Yapılan çalışmanın sonucunda Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim 

Fakültesi hakkında Twitter kullanıcıları çok geniş bir konu yelpazesinde paylaşımlarda 

bulunduğu bilgisine ulaşılmış ve ortalama bir duygu durumu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu 

paylaşımların zaman içerisindeki değişimi incelenmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzün en popüler, en önemli ve en etkili araçlarından biri yapay zekâdır. 

Hemen hemen her alanda güvenilirliği artan yapay zeka, çok yaygın bir şekilde sosyal medya ve 

sosyal paylaşım sistemlerinde kullanılmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada da kullanılan sosyal 

medya ve sosyal paylaşım sistemlerinden biri olan Twitter’dan elde edilen veriler duygu 

durumu açısından yapay zeka teknikleriyle işlenmiş ve Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan 

Öğretim Fakültesi’ne ait paylaşımlar hakkında birçok sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 

genellikle olumlu duygu durumlarını içermekle birlikte olumsuzu ifade eden durumları da 

içinde barındırmaktadır. Ayrıca bu çalışma sayesinde Twitter kullanıcılarının zamansal anlamda 
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duygu değişimleri incelenmiş olup çok önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Ancak sosyal medya ve 

sosyal paylaşım sistemleriyle yapılan paylaşımların genel olarak incelenmesi çok önemli iken 

detaylı ve kapsamlı şekillerde incelenmesi de çok büyük önem arz etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Twitter, 

Sosyal Medya, Sosyal Paylaşım 

 

EXAMINATION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF THE EMOTIONS OF THE 

SHARING OF TWITTER USERS ABOUT ATATÜRK UNIVERSITY OPEN AND 

DISTANCE EDUCATION FACULTY  

 

Purpose 

Atatürk University Faculty of Open and Distance Education has been continuing its 

educational and training activities since 2010. Although it is a new faculty, it has managed to 

reach a large number of students in a very short period of time by showing a very rapid 

acceleration in the field. However, it is very important to understand how this success is 

expressed in a state of emotion on Twitter, which is a very effective and successful practice 

among social media platforms. The purpose of this study; to detect the specified mood and to 

analyze the change over time. 

 

Method 

Besides artificial intelligence is popular every day, it has attracted attention in all 

fields in terms of its consequences. In particular, the examination of social media, social sharing 

and other shares on the Internet with artificial intelligence techniques has aroused a great impact 

in the world of science. The fact that qualitative data can now be measured as quantitative data 

with artificial intelligence techniques allows the processing of the data obtained from a platform 

where all kinds of emotions and thoughts such as Twitter can be easily shared. Considering that 

only hundreds of thousands of shares belonging to Atatürk University Open and Distance 

Education Faculty are made, we can understand that Twitter users have made their feelings and 

thoughts on the Twitter platform. However, since it is impossible to read and understand so 

many shares in normal ways, the shares of qualitative and irregular sentence structures can be 

processed thanks to algorithms used for the analysis of emotion of artificial intelligence. 

 

Results 

As a result of the study, Twitter users about Atatürk University Open and Distance 

Education Faculty has been informed that they shared in a wide range of subjects and an 

average emotion has emerged. At the same time, the change of these shares over time was 

examined. 

 

Conclusion and Suggestions 

One of the most popular, most important and effective tools of today is artificial 

intelligence. Artificial intelligence, whose reliability increases in almost every field, is widely 

used in social media and social networking systems. The data obtained from Twitter, one of the 
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social media and social networking systems used in this study, were processed with artificial 

intelligence techniques in terms of emotion and many results have been reached on the shares of 

Atatürk University Open and Distance Education Faculty. These results often contain positive 

emotions, but also contain situations that express negative. In addition, the temporality changes 

of Twitter users have been examined and very important results have been achieved. However, 

it is very important to examine the shares made with social media and social networking 

systems in general, while examining it in detailed and comprehensive ways. 

 

Key words: Artificial Intelligence, Open and Distance Education Faculty, Twitter, 

Social Media, Social Sharing 
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E-öğrenme, elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı bir öğrenme 

platformudur. E-öğrenme, öğrencilere erişilebilir, esnek ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı 

sunabilmek için eğitimde dijital cihazların kullanılmasıdır. E-öğrenme, öğrenmenin her zaman 

ve her yerde gerçekleşmesini sağlamak için web'in gücünü kullanır. E-öğrenme, ağların 

dijitalleşmesi ve elektronikleştirilmesi ile ilgili bir öğrenme yöntemidir. E-hazırbulunuşluk, e-

öğrenme programlarının başarılı bir şekilde uygulanması için en kritik unsurdur. Öğrenenlerin 

e-öğrenme teknolojisini mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlamak için e-

öğrenmeye hazırbulunuşluk gereklidir. E-öğrenme hazırbulunuşluğu, potansiyel e-öğrenme 

kullanıcılarının yeni bir öğrenme ortamı kullanma ve alternatif teknoloji kullanma yeteneğini 

ifade etmektedir. E-öğrenme hazırbulunuşluğu öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

avantajlarından yararlanma yeteneğidir. E-öğrenme hazırbulunuşluğu fiziksel hazırbulunuşluk 

olarak ifade edilebilecek öğrencilerin sahip olduğu teknolojik ekipman ve bilişsel 

hazırbulunuşluk olarak ifade edilebilecek teknik beceriler dahil olmak üzere birçok unsurdan 

oluşan karmaşık bir yapıdır. Öğrencilerin e-öğrenme hazırbulunuşluğu yaş, cinsiyet, eğitim 

seviyesi ve okul türü gibi çeşitli özelliklerden ve dijital cihazlara erişilebilirlikten etkilenir. 

 

Amaç 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluğunun 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yöntem 

Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı e-öğrenmeye hazır 

bulunuşluk ölçeğidir. 

 

Bulgular 

Araştırmanın bulgularına göre ölçeğin alt boyutlarında sınıfa ve cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bilgisayar öz-yeterliği alt boyutunda kişisel bilgisayara 

sahip olan öğrenciler lehine anlamlı bir fark söz konusudur. Ölçeğin bilgisayar öz-yeterliği, 

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

alt boyutlarında öğretmen adaylarının kendilerini yeterli buldukları belirlenmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Alt boyutlar incelendiğinde bilgisayar ve internet öz-

yeterliği ile e-öğrenmeye yönelik motivasyonun yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Farklı 
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demografik özellikler açısından öğretmen adaylarının e-öğrenme hazırbulunuşluğunu inceleyen 

çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, Hazırbulunuşluk, E-öğrenme Hazırbulunuşluğu, 

Eğitim Teknolojileri, Dijital Öğrenme. 

 

EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES' E-LEARNING READINESS 

E-learning is a learning platform in which electronic information and 

communication technologies are used. E-learning is the use of digital devices in education to 

provide students with an accessible, flexible and personalized learning environment. E-learning 

uses the power of the web to enable learning to happen anytime and anywhere. E-learning is a 

learning method related to the digitization and electronicization of networks. E-readiness is the 

most critical element for the successful implementation of e-learning programmes. E-learning 

readiness is essential to ensure learners can use e-learning technology in the best possible way. 

E-learning readiness refers to the ability of potential e-learning users to use a new learning 

environment and to use alternative technology. E-learning readiness is the ability of students to 

take advantage of information and communication technologies. E-learning readiness is a 

complex structure consisting of many elements, including the technological equipment of 

students, which can be expressed as physical readiness, and technical skills, which can be 

expressed as cognitive readiness. Students' e-learning readiness is affected by various 

characteristics such as age, gender, education level and type of school, and accessibility to 

digital devices. 

 

Purpose 

In this study, it is aimed to determine the readiness of teacher candidates for e-

learning. 

 

Method 

The survey model was used in the research and the data collection tool was the e-

learning readiness scale. 

 

Results 

According to the findings of the study, no significant difference was found in the 

sub-dimensions of the scale according to class and gender. There is a significant difference in 

favor of students who have a personal computer in the sub-dimension of computer self-efficacy. 

It was determined that pre-service teachers found themselves competent in the sub-dimensions 

of computer self-efficacy, internet self-efficacy, online communication self-efficacy, self-

learning and learner control. 

 

Conclusion and Suggestions 

According to the results of the research, it was determined that the students' e-

learning readiness levels were high. When the sub-dimensions were examined, it was 
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determined that computer and internet self-efficacy and motivation for e-learning were at a high 

level. It is thought that it would be beneficial to conduct studies examining the e-learning 

readiness of teacher candidates in terms of different demographic characteristics. 

 

Keywords: E-learning, Readiness, E-learning readiness, educational technologies, 

digital learning. 
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Teknolojinin günden güne dünyaya daha fazla hakim olduğu çağımızda sanal 

gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları birçok alanda kullanılmaktadır.   

 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı ülkemizde artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanılarak 

hazırlanan lisansüstü tezleri belirli kriterlere göre analiz ederek alanın eğilimini ve geliştirilmesi 

gereken yönlerini bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan sonucun gelecek yıllarda 

çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.  

 

Yöntem 

Araştırma içerik analizi yöntemine göre tasarlanmıştır. Ülkemizde hazırlanmış ve 

Ulusal Tez Merkezi yöktezde tam metnine ulaşılan lisansüstü tezler araştırmacılar tarafından 

belirli kriterler ışığında incelenmiştir. Artırılmış gerçeklik anahtar kelimesi ile yapılan arama 

sonucunda 225 lisansüstü teze ulaşılmış, bunlardan eğitim-öğretim alanı ile ilgili olanlar 

seçildiğinde 100 lisansüstü tez ortaya çıkmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak nicel 

yöntemin kullanıldığı tezler göz önüne alınarak 87 tez araştırmaya dahil edilerek incelenmiştir. 

 

Bulgular 

Araştırmada en fazla tezin 2019 yılında hazırlandığı görülmüştür. Artırılmış 

gerçeklik konusu üzerine en fazla tez çalışması, 16 tez ile Gazi üniversitesinde 

gerçekleştirilmiştir. Tezlerin 23 tanesi doktora düzeyinde 64 tanesi ise yüksek lisans düzeyinde 

hazırlanmıştır. Tezlerde araştırma yöntemi olarak yarı deneysel desen sıklıkla tercih edilmiştir. 

Çalışmalarda katılımcıların çoğunlukla ortaokul öğrencilerinden oluştuğu, katılımcı sayılarının 

30-100 arasında yığıldığı görülmüştür. Veri toplama araçları olarak başarı testleri, ölçek ve 

görüşme formlarının en fazla tercih edildiği, en çok araştırmanın fen bilimleri alanında 

yapıldığı, akademik başarı, tutum, motivasyon gibi değişkenlerin sıklıkla incelendiği 

görülmüştür. Araştırmalarda arttırılmış gerçeklik uygulamaları tasarımından ziyade, çoğunlukla 

mevcut artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı görülmüştür. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Eğitimin bütün alanlarında artırılmış gerçeklik konusu üzerine daha fazla araştırma 

yapmaya ihtiyaç duyulduğu öngörülmektedir. Çalışmalarda artırılmış gerçeklik kullanımının 

motivasyon, tutum, algı, derse katılım gibi değişkenler üzerinde anlamlı düzeyde etki ettiği 

gösterirken akademik başarının değişmediği çalışmaların varlığı da görülmüştür. Akademik 

mailto:ustun.ab@gmail.com
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başarının sadece öğretim materyaline bağlı olmadığı bunu etkileyen birçok faktörün olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış gerçeklik, Eğitim, Lisansüstü Tez, Nicel 

çalışmalar, Teknoloji  

 

THE USE OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN THE FIELD OF 

EDUCATION: A REVIEW OF DISSERTATIONS  

 

Virtual reality and augmented reality technologies are used in many areas in our 

age where technology dominates the world more daily.  

 

Purpose 

The aim of this study is to analyze the postgraduate theses prepared using 

augmented reality applications in our country according to certain criteria and to find the trend 

of the field and the aspects that need to be developed. It is thought that the result obtained in 

line with this purpose will guide the researchers who want to study in the future. 

 

Method 

The research was designed according to the content analysis method. Postgraduate 

theses prepared in our country and the full text of which were reached in the National Thesis 

Center were examined by the researchers according to certain criteria. As a result of the search 

with the keyword augmented reality, 225 postgraduate theses were reached, and when the result 

was refined with the field of education, 100 postgraduate theses emerged. Considering the 

theses in which the quantitative method was used in accordance with the purpose of the 

research, 87 theses were included in the research and examined. 

 

Results 

In the research, it was seen that most of the theses were prepared in 2019. Most 

thesis studies on the subject of augmented reality were carried out at Gazi University with 16 

theses. Twenty-three of the theses were prepared at the doctoral level and 64 of them were 

prepared at the master's level. The semi-experimental design was frequently preferred as a 

research method in the dissertations. In the studies, it was seen that the participants were mostly 

secondary school students, and the number of participants was between 30-100 for the most 

part. It was seen that achievement tests, scales and interview forms were most preferred as data 

collection tools, most research was conducted in the field of science, and variables such as 

academic achievement, attitude and motivation were frequently examined. In the dissertations, 

existing augmented reality applications were mostly used instead of designing new applications.  

 

Conclusion and Suggestions 

It is foreseen that there is a need for more research on the subject of augmented 

reality in all areas of education. While studies have shown that the use of augmented reality has 
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a significant effect on variables such as motivation, attitude, perception, and class participation, 

there are also studies in which academic achievement does not change. It is thought that 

academic achievement is not only dependent on the teaching material but there are many factors 

affecting it. 

 

Key words: Augmented reality, Education, Quantitative studies, Technology, 

Thesis  
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BİLDİRİ ID: 233: DİJİTAL KÜLTÜR OKURYAZARLIĞI 

Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, e-

posta:burcugezersen@firat.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-3782-2377  

 

Dijital kültür, kültürün dijitalleştiği ve dönüştüğü yeni bir kültür biçimidir. Dijital 

kültür, teknolojinin günlük hayatta daha fazla yer edinmesinin ve çağın getirdiği yeniliklerin 

oluşturduğu yaşam tarzı ve alışkanlıklar bütünüdür. Dijital kültür, dijital teknolojiler ve dijital 

medyanın toplumsal hayatla etkileşiminin ürünüdür. Dijital kültür hem teknolojik hem de 

sosyal bir gelişmedir. Dijital kültür tüm dünyayı saran küresel bir fenomen ve inkar 

edilemeyecek toplumsal bir gerçekliktir. Dijital kültür, sayısız insanın içinde yer aldığı bir 

kültür ortamıdır. Teknoloji hayatımızda yoğun bir şekilde yer almaktadır. Dijital teknolojiler 

aracılığıyla alışveriş yapabilmekte, iletişim kurabilmekte, insanlarla işbirliği yapabilmekte ve 

sosyalleşebilmekteyiz. Dijital teknolojiler bilimin, sosyal ve kişisel yaşam alanlarının, çalışma 

biçimlerinin ve boş zamanların değerlendirilmesi gibi pek çok yaşam alanının yeniden 

düzenlenmesinde güçlü bir etkiye sahiptir. Dijital teknolojiler yaşam tarzımızı büyük ölçüde 

değiştirmektedir. Dijital kültür dijital ürünlerin kullanımıyla ilgili bilgi ve beceri sahibi olma 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Dijital kültür okuryazarlığı hem bireyler hem de toplum için 

oldukça önemlidir. Dijital kültür okuryazarlığı, dijital kültüre ait öğeleri tanıma, 

anlamlandırma, kullanma ve üretme becerisidir. Dijital kültür okuryazarlığı bireyin içinde 

yaşadığı kültüre uyum sağlayabilme becerisinin yanı sıra farklı kültürleri anlama ve onlarla 

uyum içinde yaşayabilme becerisini de ifade etmektedir. Dijital kültür okuryazarlığı dijital 

kültüre dayalı önyargı ve eşitsizliklerin azalmasına, çeşitliliğe verilen değerin artmasına ve 

toplumun sosyal uygulamalarına katılımın artmasına katkıda bulunur.  

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı dijital kültür okuryazarlığı kavramının çok boyutlu olarak 

incelenmesidir. 

 

Yöntem 

Çalışmada dijital kültür okuryazarlığına ilişkin bilgilere literatür taraması 

aracılığıyla ulaşılmıştır.  

 

Bulgular 

Çalışmada dijital kültür okuryazarlığı kavramı tanıma okuryazarlığı, eylem 

okuryazarlığı ve yansıma okuryazarlığı boyutlarıyla ele alınarak açıklanmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada dijital kültürün dijital teknolojilerin etkisiyle toplumsal hayatta 

gerçekleşen dönüşümün bir sonucu olduğu vurgulanmıştır. Oluşan bu yeni kültürel ortama 

uyum sağlamada dijital kültür okuryazarlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital kültür 

okuryazarlığı dijital kültüre ilişkin bilgi ve becerilere sahip olabilmenin yanında, bu bilgi ve 

becerilerin günlük hayatta kullanılabilmesini ve dijital kültürün eleştirel bir bakış açısıyla 

yorumlanarak yeni kültürel ürünler ortaya konulabilmesini ifade etmektedir. Kaçınılmaz bir 
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toplumsal gerçeklik olan dijital kültürle uyumlu yaşayabilmek için dijital kültür okuryazarlığına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Dijital kültür okuryazarlığı kavramına ilişkin çalışmaların artırılmasının 

bu noktada faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Dijital Kültür, Dijital Kültür Okuryazarlığı, Dijital 

Kültürleme, Dijital Sosyalleşme. 

 

DIGITAL CULTURE LITERACY 

Digital culture is a new form of culture in which culture is digitized and 

transformed. Digital culture is a set of lifestyles and habits created by technology taking more 

place in daily life and innovations brought by the age. Digital culture is the product of the 

interaction of digital technologies and digital media with social life. Digital culture is both a 

technological and a social development. Digital culture is a global phenomenon that surrounds 

the whole world and an undeniable social reality. Digital culture is a cultural environment in 

which countless people are involved. Technology is heavily involved in our lives. We can shop, 

communicate, collaborate and socialize with people through digital technologies. Digital 

technologies have a strong impact on the reorganization of many areas of life, such as the use of 

science, social and personal living spaces, working styles and leisure time. Digital technologies 

are changing our way of life drastically. Digital culture reveals the need to have knowledge and 

skills about the use of digital products. Digital culture literacy is very important for both 

individuals and society. Digital culture literacy is the ability to recognize, interpret, use and 

produce elements of digital culture. Digital culture literacy refers to the ability of the individual 

to adapt to the culture in which he lives, as well as the ability to understand different cultures 

and live in harmony with them. Digital culture literacy contributes to the reduction of prejudices 

and inequalities based on digital culture, increasing the value placed on diversity and increasing 

participation in the social practices of society. 

 

Purpose 

The aim of this study is to examine the concept of digital culture literacy from a 

multidimensional perspective. 

 

Method 

In the study, information on digital culture literacy was obtained through literature 

review. 

 

Results 

In the study, the concept of digital culture literacy is explained by considering the 

dimensions of recognition literacy, action literacy and reflection literacy. 

 

Conclusion and Suggestions 

In the study, it is emphasized that digital culture is a result of the transformation in 

social life with the effect of digital technologies. Digital culture literacy is needed to adapt to 
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this new cultural environment. Digital culture literacy means not only having knowledge and 

skills related to digital culture, but also using these knowledge and skills in daily life and 

creating new cultural products by interpreting digital culture with a critical perspective. Digital 

culture literacy is needed in order to live in harmony with digital culture, which is an inevitable 

social reality. It is thought that increasing studies on the concept of digital culture literacy will 

be beneficial at this point. 

 

Keywords: Culture, Digital Culture, Digital Culture Literacy, Digital 

Enculturation, Digital Socialization. 
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Hizmetleri Bölümü, mevlutalbayrak@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8673-6577 

Fatih Mehmet ATEŞ, Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet 

Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, fmehmetates@bayburt.edu.tr ,                             

ORCID ID: 0000-0002-7497-2211 

Gökhan ÖMEROĞLU, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği 

Bölümü, gomeroglu@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-7237-2311 

 

Amaç  

İnsanlar çalışma hayatı boyunca birçok tehlikeli durumlar ve riskli hallerle karşı 

karşıya gelmektedir. Her bir karşılaşma çalışanın benzer sorunla karşılaşmaları halinde 

verebileceği reaksiyonları da belirlemektedir. Eğer çalışanın maruz kaldığı olumsuzlukların 

üstesinden gelebilmesi için çalışma alanındaki bu olumsuzlukların bertarafı adına yapılması 

gerekenler işverenler ya da işveren vekilleri tarafından yapılırsa çalışan işyerinde güvence 

altında olabilecektir. İşyerleri mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu hale 

getirilirse güvenli çalışma ortamları tesis edilmiş olacaktır. Tüm bu çalışmalar sırasında çalışana 

ve işyerine ait çok fazla verinin toplanması ile karşı karşıya kalınacaktır. İşyerinde toplanan bu 

verilerin işlenmesi, depolanması ve ilgili taraflar ile paylaşımı da önemli faaliyetlerden birisi 

olacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği konularına ait veriler kişisel veriler içermesi sebebiyle 

verilerin gizliliği de önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı İş Sağlığı ve 

Güvenliği verilerinin korunması için öneriler geliştirmektir. 

 

Yöntem 

Tarihsel gelişim incelendiğinde insanın günümüze kadar sahip olduğu bilgiler 

birikimli olarak gelişmektedir. Bu gelişim esnasında elde edilen verilerin bazıları diğerlerine 

göre bir miktar daha gizlilik içermesi nedeniyle zamanın bilgi birikimi oranında güvenli hale 

getirilmeye çalışılmıştır. Bu amaç uğruna farklı yollar denemiştir. En çok da kriptolojik 

yöntemler kullanmıştır. Çalışma kapsamın da günümüz kriptoloji yöntemlerinden birisi olan 

Blockchain (Blokzinciri) yönteminin uygulanması konu edilecektir. 

 

Bulgular 

İş Sağlığı ve Güvenliği’ne özgü bilgiler, belgeler ve veriler temelde; fiziksel 

ortamlar, elektronik ortamlar, sosyal ortamlar ve tanıtım platformları olmak üzere dört farklı 

alanda bulunabilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 2012 yılında 

çıkarıldığı zaman işveren tarafından hazırlanması beklenilen belgeler fiziksel ortamlarda 

bulunması istenirken; 2018 yılı itibariyle bazı İş Sağlığı ve Güvenliği belgeleri elektronik 

ortamda saklanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS)  Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’na entegratör programlar aracılığıyla iletilmesi istenmektedir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği verilerinin kişisel verileri koruma kanunu 

kapsamında uygun şekilde verilerin işlenebilmesi amacıyla veri güvenliği konusunda hassas 

mailto:mevlutalbayrak@atauni.edu.tr
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davranılması gerekmektedir. Buradaki hassasiyet için farklı yöntemler kullanılabilecektir. 

Özellikle veri güvenliği ve gizliliği konusunda blokzinciri yöntemi üzerine odaklanılmasında 

fayda olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, blokzinciri, veri güvenliği, kişisel 

verilerin korunması 

 

BLOCKCHAIN IN LABORATORY APPLICATIONS 

 

Purpose 

It can come across situations where you can advance and progress through 

transportation with people. It also determines the ongoing interventions if an employee who 

encounters him encounters a similar problem. The ones that can be designed for these designs 

that will be developed for the implementation of the employee's dressing or they are designed 

by the employer's representatives. If the workplaces are made in compliance with national and 

international regulations, environmental conditions will be established. In all this work, there 

will be a lot of data about the employee and the job. In the workplace, these purchases consist of 

activities that are important in shopping and the relevant season and shopping. Occupational 

Health and Safety to have the tools necessary to have. This is the purpose of treatment. To 

develop for the protection of Occupational Health and Safety. 

 

Method 

When the historical development is examined, the knowledge that people have 

until today develops cumulatively. Due to the fact that some of the data obtained during this 

development contain a little more confidentiality than others, it has been tried to be secured at 

the rate of knowledge of the time. He tried different ways for this purpose. He mostly used 

cryptological methods. In the scope of the study, the application of the Blockchain method, 

which is one of today's cryptology methods, will be discussed. 

 

Results 

Information, documents and data specific to Occupational Health and Safety are 

basically; It can be found in four different areas: physical environments, electronic 

environments, social environments and promotional platforms. When the Occupational Health 

and Safety Law No. 6331 was enacted in 2012, the documents expected to be prepared by the 

employer were requested to be present in physical environments; As of 2018, some 

Occupational Health and Safety documents are requested to be stored electronically and 

forwarded to the Occupational Health and Safety Information Management System (İBYS) 

Ministry of Labor and Social Security through integrator programs. 

 

Conclusion and Suggestions 

It is necessary to be sensitive about data security in order to process the data in 

accordance with the personal data protection law of Occupational Health and Safety data in 
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enterprises. Different methods can be used for sensitivity here. It is thought that it would be 

beneficial to focus on the blockchain method, especially in terms of data security and privacy. 

 

Key words: Occupational health and safety, blockchain, data security, protection 

of personal data 
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Raman spektroskopisi son yıllarda özellikle de kanser teşhisinde teşhis 

doğruluğunu arttırabilen, ayrıca tedavi etkinliğinin saptanmasında da bizlere yol gösteren 

etiketsiz ve tahribatsız spektroskopik bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Titreşimsel 

spektroskopik tekniklerin noninvaziv doku teşhisi potansiyeli nedeniyle klinik spektroskopiye 

ilgi artmaktadır. Numune analizlerinin uzaktan takip edilip, yorumlanabilmesi de bu analizin 

üstün yönleri arasındadır.  

 

Amaç 

Bu çalışma, özellikle sağlık sektöründe teşhis ve tedavi aşamasında günümüzde 

kullanılan yöntemlere alternatif bir yöntem olan Raman Spektroskopisinin önemini göstermek 

amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem 

Spektroskopik teknikler, maddenin ışıkla etkileşiminin incelenmesini içerir. 

Moleküller, sürekli hareket halinde olan (elektronik, titreşimsel, dönme veya öteleme) iki veya 

daha fazla bağlı atomdan oluşur. Farklı hareket türleri ve moleküller arası etkileşimler 

nedeniyle, bir molekül, moleküler yapı ve bileşim hakkında bilgi elde etmek için 

elektromanyetik radyasyonla incelenebilen farklı enerji biçimlerine sahiptir. Bir molekül, 

absorpsiyon ve saçılma süreçleri yoluyla gelen ışığa tepki verebilir. Bu nedenle Raman 

saçılmasının spektroskopik incelenmesi ile moleküllerin titreşim enerji düzeyleri hakkında bilgi 

edinilebilir. 

 

Bulgular 

Raman spektroskopisi eş odaklı bir şekilde mikroskopla birleştirilerek yüzey 

haritalamasında da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle bu haritalama 

özelliği ile Raman Spektroskopisi birçok biyoteknolojik alanda sıkça ihtiyaç duyulan bir teknik 

olmuştur. Bu anlamda çeşitli malzemelerin yüzeyde nerelere yerleştikleri, ilaç tedavisinde 

kullanılan ilacın nasıl yayıldığının takip edilmesi, kanserli ve kansersiz hücrelerin belirlenmesi 

gibi birçok moleküler biyoloji uygulama alanlarında bilgi edinilebilmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Raman Spektroskopisi, hiçbir numune hazırlamayı gerektirmeyen sadece küçük bir 

numunenin ölçüm için yeterli olduğu ve numuneye zarara vermeyen bir yöntemdir. Hastalığın 

mailto:mevlutalbayrak@atauni.edu.tr
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moleküler temelinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir ve tanı ve tedavi değerlendirmesi 

için objektif, ölçülebilir moleküler bilgiler sağlayabilir. Raman spektral veri tabanlarının, doku 

sınıflandırma metodolojilerinin ve daha yüksek çözünürlük, daha kısa toplama süreleri ve daha 

yüksek doğrulukla veri elde etme eğiliminde olan cihaz tasarımlarının sürekli gelişimi, Raman 

spektroskopisinin klinik uygulamada güçlü bir araç olmasını sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Raman Spektroskopi, Uzaktan Eğitim, Kanser, Sağlık, 

Teşhis, Tedavi 

 

APPLICABILITY OF RAMAN SPECTROSCOPY IN THE FIELD OF HEALTH IN 

DISTANCE EDUCATION SYSTEM 

Raman spectroscopy has been used in recent years as an unlabeled and non-

destructive spectroscopic method that can increase the accuracy of diagnosis, especially in 

cancer diagnosis, and also guides us in determining the efficacy of treatment. There is 

increasing interest in clinical spectroscopy because of the potential of vibrational spectroscopic 

techniques for noninvasive tissue diagnosis. Remote monitoring and interpretation of sample 

analysis is among the superior aspects of this analysis. 

 

Purpose 

This study was carried out to show the importance of Raman Spectroscopy, an 

alternative method to the methods used today, especially in the diagnosis and treatment phase in 

the health sector. 

 

Method 

Spectroscopic techniques involve studying the interaction of matter with light. 

Molecules consist of two or more bonded atoms that are in constant motion (electronic, 

vibrational, rotational and translational). Due to the different types of motion and intermolecular 

interactions, a molecule has different forms of energy that can be studied with electromagnetic 

radiation to obtain information about molecular structure and composition. A molecule can 

respond to incoming light through processes of absorption and scattering. For this reason, 

information about the vibrational energy levels of molecules can be obtained by spectroscopic 

examination of Raman scattering. 

 

Results 

Raman spectroscopy is also used effectively in surface mapping by combining it 

with a microscope in a confocal manner. In recent years, Raman Spectroscopy has become a 

frequently needed technique in many biotechnological fields, especially with this mapping 

feature. In this sense, information can be obtained in many molecular biology application areas 

such as where various materials settle on the surface, how the drug used in drug therapy is 

spread, and the identification of cancerous and non-cancerous cells. 

 

Conclusion and Suggestions 
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Raman Spectroscopy is a method that does not require any sample preparation, 

only a small sample is sufficient for measurement and does not harm the sample. It can help 

uncover the molecular basis of disease and provide objective, measurable molecular information 

for diagnosis and treatment evaluation. The continued development of Raman spectral 

databases, tissue classification methodologies, and device designs that tend to acquire data with 

higher resolution, shorter acquisition times, and greater accuracy will make Raman 

spectroscopy a powerful tool in clinical practice. 

 

Keywords: Raman Spectroscopy, Distance Education, Cancer, Health, Diagnosis, 

Treatment 
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Bu çalışmada, su ürünleri alanında eğitim ve öğretime getirilebilecek yeniliklerin 

potansiyel etkilerini değerlendirmek hedeflenmektedir. Hem eğitici hem de öğrenci açısından 

eğitim sistemiyle ilişkili değişiklikleri ölçümlerken; Bilgi ve iletişim araçlarını, yeni eğitim 

içerikleri, uygulama ve pratikleri yenilikçi teknolojileri kullanarak tanımlamak gereklidir. Yine 

de unutulmamalı ki teknoloji kullanımı yalnızca belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için bir 

araçtır. Bu amaçla su ürünleri yetiştiriciliği müfredatında yer alan derslerin uzaktan eğitim 

uygulamalarına entegrasyonu ve sektör çalışanlarının eğitimlerinde başarıyı arttırmak 

hedeflenmektedir. Ders uygulamalarında pedagojik modeller, uygulama araçları, eğitim 

materyalleri ve yenilikçi eğitim-öğretim kaynakları kullanılmaktadır. Yüz yüze etkileşime gerek 

duyulmaksızın teknoloji ile desteklenen eğitim süreçlerinde elde edilen sonuçlar geleneksel 

eğitim ile karşılaştırılıp yorumlanması önemlidir. 

 

Amaç 

Küreselleşme ve bilgi devrimi beraberinde yeni teknolojilerin kullanılmasıyla, 

ekonomide üretim döngüsünün kısaldığı ve üretkenliğin arttığı bir süreç yaşanmaya başladı. 

Gelişmiş teknolojiler, birçok insan görevinin yerini alarak, "bilgiye" olan talebin artmasına 

neden oldu (Wang 2012). Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de su ürünleri 

yetiştiriciliği bir BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) belirttiği önemli gıda kaynağı olup 

üretimi artırılmalıdır (FAO 2011). Bunun olması için bu konuda çok daha fazla çalışma 

yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, birçok ülke eğitimlerini ve öğrenme sistemlerini küresel 

ekonomideki insan kaynaklarına yönelik bu taleplere yanıt bulmak için uyarlamaktadır. Wang 

(2012) yaptığı çalışmada, öğrenciler için ulusal eğitim sistemlerinde daha gerçekçi bir bakış 

açısı benimsemeli ve ulusal ekonomilerin ihtiyaçlarına çok daha duyarlı eğitim vermelidir’ diye 

rapor etmiştir. Her sektörde olduğu gibi su ürünleri endüstrisinde de giderek daha önemli hale 

gelen işgücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla ilgili ülkeler eğitim 

sistemlerinde yenilikçi değişiklikler yapmaya zorunludur. Bu durum sektörde yer alacak 

öğrencileri zorluklara hazırlamak için büyük bir avantaj sağlanmış olacaktır. Bu bağlamda yeni 

teknolojiler öğretim araçları geliştirme ve eğitim süreçlerine katkıda bulunabilir (OECD 2010). 

Teknolojik gelişmeler ve yeniliklerdeki hızlı ve sürekli değişim hızı eğitim sistemlerinde de 

benzer hızlı değişimlerin gerçekleşmesini zorunlu kılmaktadır (Fleischmann 2013). 

 

Yöntem 

Öğrenciler için eğitim inovasyonu, “öğrencileri eğitmeyi amaçlayan herhangi bir 

dinamik değişim” olarak tanımlanabilir. Eğitim inovasyonunda, teknoloji bir eğitim sürecine 

dâhil edildiğinde, öğretme ve öğrenme yollarında bir değişimi gerektirir ve öğretmenler öğretim 

yöntemlerindeki bu yeni gerçekliğe adaptasyon sağlamada zorunludur. Bu şekilde daha etkili bir 

öğretim sağlanabilecektir. Başarılı bir öğretme ve öğrenme süreci olan uzaktan eğitimin su 

ürünleri müfredatındaki uygulamaları önem arz etmektedir. Eğitimsel değişim, yalnızca 
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yenilikçi yöntem ve tekniklerin uygulanması anlamına gelmez, aynı zamanda arama, tanımlama, 

yeni fikirleri eleştirel bir şekilde seçip değerlendirme ve ardından uygun olanları öğretim 

uygulamalarında kullanmak ile ifade edilir (Fullan 2007). Yeni kavramlar, yeni davranışlar ve 

yeni beceriler öğretmenlere bağlıdır. Bu nedenle, uzaktan öğrenim yoluyla su ürünleri 

yetiştiriciliği öğretimindeki deneyimlerin paylaşılması çok önemlidir. Açık iletişime dayalı iş 

ilişkilerinin kalitesi; güven, destek ve yardım; iş öğrenme; sonuçlara ulaşmak ve bundan 

kaynaklanan manevi doyum yapılan iş, süreklilik arayan teşvik edici çalışma ortamlarını teşvik 

edebilir. Böylece eğitimsel değişimi teşvik eder (Fullan 2007). Su ürünleri sektöründe 

verimliliği arttırmak için personelin yetiştiricilik becerilerini de arttırmak gereklidir. Personele 

uygun eğitimi vermek gerekli araçların kullanımı sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu 

hedef kitle için en uygun yöntem uzaktan eğitimdir. Bilgisayar tabanlı uzaktan eğitim 

aracılığıyla çok uzaktaki bölgelerde bulunan balık çiftliklerinde ki uygulamalara katılabilirler. 

Böylece öğrenciler daha esnek bir zaman kavramı ile nasıl ve ne zaman öğreneceklerine karar 

verebilirler (Pereira et al. 2008) . 

 

Bulgular 

Uzaktan eğitimde konuların tartışıldığı, en iyi uygulamaların yaygınlaştırıldığı ve 

zorlukların üstesinden gelindiği uygulamaları geniş topluluklara uygulamak büyük bir avantaj 

sağlar. Uzaktan eğitim sayesinde aynı alanda yer alan ve birbirlerinden uzakta olan eğitmenler 

(Asya, Avrupa, Amerika) birbirleriyle işbirliği yapabilir. Yenilikçi öğretim uygulamaları ve 

materyallerin paylaşımı karşılıklı destek sağlanmasına yardımcı olur (OECD 2010). Örneğin 

hem öğrenciler hem de sektörün paydaşları uzaktan eğitim uygulamaları sayesinde; farklı su 

ürünleri yetiştiriciliği tesisleri ve ilgili bilgilere ve bunların nasıl kurulduğu ve nasıl çalıştığı 

hakkında bilgilere sanal portallar ile ulaşabilir. Öğreniciler bir okul gezisinden alacağı bilgilerin 

çoğunu sağlamak için tesislere gitmek yerine sanal bir tur ile çok uzak mesafelerden bu 

tecrübeyi edinebilir. Örneğin; online platformlar aracılığı ile balık işleme tesislerine teknik 

geziler, deniz bilimleri hakkında video gösterimi ve balıklarda morfometrik ölçümler, Su 

ürünleri avcılığı ve işlemesi hakkında video gösterimlerine kolayca erişebilirler. Ayrıca 

yayınlanan materyal, gerektiğinde ödevler için arka plan bilgisi olarak da kullanılacaktır. Dahası 

sanal platformlar aracılığıyla alanında uzman eğitimciler ve öğrenciler sektör paydaşları kolayca 

etkileşimde bulunabilecektir (Saade´ et al. 2012). Böylece öğreniciler, su ürünleri 

yetiştiriciliğinin potansiyeli hakkında bir fikir sahibi olarak, farklı yetiştirme yöntemlerinin yanı 

sıra kültür balıkçılığının avantajları ve dezavantajlarını öğrenirler.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Artan dünya nüfusunun en önemli sorunlarından biri gıdaya ulaşmaktır. Burada ön 

görülen sağlıklı beslenme sorununa çözüm yolları sunacak olan en önemli meslek dallarından 

birisi su ürünleri mühendisliğidir. Sağlıklı bir besin olan su ürünlerinin üretimi, avcılığı, sağlığı, 

kuluçkahaneden hasata, hasattan sofraya tüm işleme safhalarının takibi ve tüketiciye sunumu 

gün geçtikçe daha önem arz etmektedir. Her alanda olduğu gibi su ürünleri sektöründe de 

kaliteli ürünler elde etmek için eğitim seviyesi yüksek personellere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Eğitim süreci sektörün her uygulama aşamasında gerekli ve ulaşılabilirdir. Her an ve her yerde 

ulaşılabilecek tek eğitim alanı da uzaktan eğitim uygulamalarıdır. Uzaktan eğitim hem 

öğrenciler hem de sektörde çalışan personeller için çok büyük avantalar sağlayacaktır. Geniş  

kitleleri kapsayan eğitim programları yer ve zaman engelini ortadan kaldırarak teknolojinin 
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gelişmiş araçlarından faydalanabilme imkânı sunar. Bundan dolayı geleneksel eğitimin ötesinde 

ihtiyaç duyulan bilgilere uzaktan eğitim platformları sayesinde kolayca ulaşılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gıda, Su ürünleri, Uzaktan eğitim, Yetiştiricilik 
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Bildiri ID: 174: UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ELEKTRONİK LABORATUVARI 

UYGULAMASI ÖRNEĞİ 

Fatma Nur AKI, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, fnaki@ticaret.edu.tr, 

ORCID ID: 0000-0003-4103-8876  

 

Bu çalışmada 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, bir Vakıf Üniversitesinin 

Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler ile 

Covid19 salgını sebebi ile zorunlu uzaktan eğitim sürecinde çevrim içi olarak yürütülen 

Elektronik Laboratuvarı dersinin laboratuvar çalışmalarının uygulama örneği incelenmiştir.  

Öğretim sürecinde öncelikle öğrenciler çevrim içi öğrenme platformunda canlı 

dersler ile deneylerin teorisini dinlemiş, deney simülasyonunu ve deney uygulamasını ekran 

başında canlı dersler ile izlemişler, daha sonra kendi deney malzemeleri (multimetre, bread 

board ve temel elektrik malzemeleri) ile aynı deneyi evlerinde kendi kendilerine tekrar ederek, 

sürecin fotoğraflarını çekerek, istenen hesaplamaları tamamlayarak, detaylı deney raporlarını 

yazmışlar ve çevrim içi öğrenme sistemine (LMS) yüklemişlerdir. Dersi alan ve raporlarını 

sisteme yükleyen toplam 54 öğrencinin seçtikleri dört deney için yazdıkları raporları: Amaç ve 

Teori, Ölçümler, Hesaplamalar, Grafikler, Deney fotoğrafları, Araştırma soruları, Sonuçlar ve 

Referanslar olmak üzere sekiz kategoride incelenmiş, elde edilen alt kategoriler gösterilmiştir. 

Araştırmada veri analizi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile MaxQDA-2022 

nitel analiz programı kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin kendi deney malzemelerini (ek 

kitleri) kullanarak evlerinde yaptıkları uygulamalar sonucunda yazdıkları deney raporlarında, 

deneylerin yapılış aşamalarını uygun bir şekilde fotoğraflayarak anlatabildiği, fotoğrafların 

detaylarına özen gösterdikleri, deney seti kurulumlarının kontrol edilebilir olduğu, ölçüm ve 

hesaplamaların kabul edilebilir derecede tamamlanmış olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin 

raporlarındaki eksik ve hatalar da özetlenmiştir. Bu araştırmanın normal şartlarda yüz yüze 

uygulama ile yapılması gereken laboratuvar derslerinin zorunlu kapanma ve uzaktan eğitim 

sürecinde kısmen de olsa ev kitleri kullanımı ile öğrenciye kendi başına deneme ve uygulama 

imkânı ile sunulabileceğini göstermek için örnek bir çalışma olduğu düşünülmektedir.  

 

Amaç 

Uzaktan eğitim sürecinde işlenen Elektronik Laboratuvarı dersi için öğrencilerin ev 

kitleri ile kendilerinin yaptıkları deneyleri anlattıkları deney raporlarının içerik analizi ile 

incelenmesi ve elde edilen bulgulara göre sürecin yorumlanması 

 

Yöntem 

Nitel araştırma yöntemi olarak olarak içerik analiz yöntemi, MaxQDA-2022 nitel 

analiz programı yardımı ile uygulanmıştır. 

 

Bulgular 

Elektronik Laboratuvarı dersini alan ve raporlarını sisteme yükleyen toplam 54 

öğrencinin dönem sonunda dört deney için yazdıkları raporları MaxQDA 2022 programı ile 

içerik analizi ile incelenmiştir. Raporların içerikleri için “Amaç ve Teori,  



112 

 

Ölçümler, Hesaplamalar, Grafikler, Deney fotoğrafları, Araştırma soruları, 

Sonuçlar ve Referanslar” olmak üzere sekiz ayrı kategori elde edilmiş, bu kategorilerin alt 

kodları da oluşturulmuştur. Elde edilen bu sınıflandırmalar ve frekanslar kod-haritaları ile Tablo 

1’de gösterilmiştir. Ayrıca seçilmiş birkaç öğrenci deney raporu fotoğrafları da tam metin 

içerisinde detaylı bir şekilde paylaşılmıştır. 

 

Tablo 1. Öğrenci raporları içerik analizi ile elde edilen kategoriler ve alt kategorileri.  

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırmanın normal şartlarda yüz yüze uygulama ile yapılması gereken 

laboratuvar derslerinin zorunlu kapanma ve uzaktan eğitim sürecinde eksikleri de olsa, 

öğrenciye bir deneyi kendi başına deneme ve uygulama imkânı ile sunulabileceğini göstermek 

için örnek bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Güvenilir, ders içeriğine uygun ve ekonomik 

uygun ev kitlerinin seçimi önemlidir. Aynı zamanda öğrenciye deneyi kendi başına yaparken ve 

rapor yazma sürecinde canlı mesajlaşma araçları ile yardımcı olmanın faydalı olacağı 

düşünülmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Laboratuvarı, Uzaktan eğitim, Ev kiti ile deney, 

İçerik analizi.  

 

ELECTRONICS LABORATORY APPLICATION EXAMPLE IN THE PROCESS OF 

DISTANCE EDUCATION 

In this study, the application example of the laboratory studies of the Electronic 

Laboratory course, which was carried out online during the compulsory distance education 

process due to the Covid19 epidemic, with the students studying in the Computer Engineering 

Department of the Engineering Faculty of a Foundation University in the 2020-2021 academic 

year is given. 
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During the teaching process, students listened to the theory of experiments with 

live lessons on the online learning platform and they watched the experiment simulation and 

experiment application, then they repeated the same experiment at their home with their 

experiment materials (multimeter, breadboard and basic electrical materials). After taking 

pictures of the process, and completing the required calculations, they wrote detailed experiment 

reports and uploaded them to the online learning system (LMS). The reports written by 54 

students who took the course and uploaded their reports to the LMS system were analyzed in 

eight categories. These categories are Purpose and Theory, Measurements, Calculations, 

Graphics, Experiment photographs, Research questions, Results and References. Also sub-

categories obtained were shown. In this research content analysis and the MaxQDA-2022 

qualitative analysis program were used for data analysis as a qualitative research method. As a 

result, it was seen that the students were able to explain the stages of the experiments by 

photographing them appropriately in the experiment reports they wrote after their application, 

they made at home using their experiment materials (home kits), they paid attention to the 

details of the photographs, the experimental set setups were controllable, and the measurements 

and calculations were completed at an acceptable level. In addition, the deficiencies and errors 

in the reports of the students were also summarized. It is thought that this research is an 

exemplary study to show that for the laboratory courses, which should be done with face-to-face 

application under normal conditions, can be offered to the student with using home kits to try 

and practice on their own, in the compulsory distance education process. 

 

Purpose 

Examining student experiment reports with content analysis for the Electronics 

Laboratory course taught during the distance education process and interpreting the process 

according to the findings. 

 

Method 

As a qualitative research method, the content analysis method was applied with the 

help of the MaxQDA-2022 qualitative analysis program. 

 

Results 

At the end of the semester, the reports written by 54 students, who took the 

Electronics Laboratory course and uploaded their reports to the system, were analyzed by 

content analysis with the MaxQDA 2022 program. Eight different categories were obtained for 

the contents of the reports: "Purpose and Theory, Measurements, Calculations, Graphics, 

Experimental photographs, Research questions, Results and References", and sub-codes of these 

categories were also created. Summary of these obtained classifications and frequencies are 

shown in Table 1. In addition, a few selected student experiment report photographs are also 

shared in detail in the full text. 
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Table 1. Student reports content analysis categories and subcategories. 

 

 

Conclusion and Suggestions 

It is thought that this research is an exemplary study to show that laboratory 

courses, which should be done with face-to-face application under normal conditions, can be 

presented to the student with the opportunity to try and apply an experiment on his own, even if 

there are deficiencies in the compulsory closure and distance education process. It is important 

to choose home experiment kits that are reliable, suitable for course content and economical. At 

the same time, it is thought that it will be useful to help the student with live messaging tools 

while doing the experiment on his own and in the process of writing the report. 

 

Key words: Keywords: Electronics Laboratory, Distance education, Experiment 

with home kit, Content analysis.
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Bildiri ID: 185: SAĞLIK EĞİTİMİNDE MOBİL ÖĞRENME VE ARTIRILMIŞ 

GERÇEKLİK UYGULAMALARI: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ 

Gizem ÇITAK, TOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, gizem.citak@gop.edu.tr, 

ORCID ID: 0000-0002-5484-2233 

 

Giriş 

Bibliyometrik araştırma; belgelerin, tezlerin ve yayınların belirli özellikleri 

incelenerek bilimsel katkılara ilişkin çeşitli veriler elde edilmesidir. Bibliyometrik profil, 

yapılan çalışmaların yayınlanması aşamasında, dergi seçimi ve değerli çalışmaların geniş 

kitlelere etkin bir şekilde ulaşması için son derece önemlidir. 

 

Amaç 

Sağlık eğitiminde mobil öğrenme ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla ilgili 

yapılan çalışmaların bibliyometrik profilinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırma 02.11.2022 ile 06.11.2022 tarihleri arasında ‘SCOPUS’ veri tabanında 

son 5 yılda yayınlanan, yayının başlığında, özetinde ve anahtar kelimelerinde “Health 

Education” ve "Virtual Reality" ya da "Mobile Application" olan yayınlar belirlenmiştir. 

Bibliyometrik analiz; yayınların tarihsel süreci, yayın türü, konu alanları, yazar ve kurum 

bilgileri, yayınlandıkları dergilerin etki faktörü ve atıf sayısını içermektedir. Veri tabanına Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphanesi abone olunan online veri tabanlarından ‘SCOPUS’ 

web sayfasından ulaşılmıştır. 

 

Bulgular 

Bibliyografik bir veri tabanı olan SCOPUS’ da son 5 yılda yayınlanan, yayının 

başlığında, özetinde ve anahtar kelimelerinde “Health Education” ve "Virtual Reality" ya da 

"Mobile Application" kelimesi ile tarama yapıldığında toplam 523 yayın olduğu görülmüştür. 

Yayınların %79.3’ü (415) araştırma makalesi, %20.7’si (108) derleme şeklindedir. En çok 

yayının 2020 (126) ile 2021 (134) yılları arasında yapıldığı belirlenmiştir.  En çok yayın yapılan 

dergi etki faktörü 4.5 olan International Journal Of Environmental Research And Public Health 

dergisidir. En çok yayın yapılan ilk on dergiden etki faktörü 8.2 ile en yüksek olanı Jmir 

Mhealth And Uhealth dergisi olduğu belirlenmiştir. Aynı dergi 1.362 SJR, 1.675 SNIP değerleri 

ile yine liste başındadır. İlgili dergilerde en çok yayın yapan kişiler Car, LT. (7) ve Kyaw, B.M. 

(7), en çok yayın yapan üniversite Harvard Medical School (15) dur. En çok yayın yapan ilk 3 

ülke; United States (178), United Kingdom (53) ve Australia (50) olduğu belirlenmiştir. Bu 

sayının Türkiye’de sadece 5 olduğu tespit edilmiştir. En çok yayın yapılan alan Tıp (409), 

Hemşirelik (67) ve sosyal bilimler (43) olarak belirlenmiştir.  

 

Sonuç 

Tarama sonuçlarına göre, sağlık eğitiminde mobil uygulamalar veya sanal 

gerçeklik uygulamaları ile ilgili araştırmalar son 5 yılda bir artış göstermektedir. Makale 

mailto:gizem.citak@gop.edu.tr
https://www.scopus.com/sourceid/144989?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/21100893578?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www.scopus.com/sourceid/21100893578?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle


116 

 

sayısının Türkiye’de yalnızca 5 tane olması da konu ile ilgili farkındalığı artıracaktır. Özellikle 

gelişen ve değişen teknoloji eğitimde sanal gerçeklik-mobil uygulama kullanımını teşvik 

etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Eğitimi, Mobil Uygulama, Sanal Gerçeklik, 

Bibliyometrik Analiz 

 

MOBILE LEARNING AND AUGMENTED REALITY APPLICATIONS IN HEALTH 

EDUCATION: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS 

 

Introduction 

Bibliometric research; It is to obtain various data on scientific contributions by 

examining certain features of documents, theses and publications. The bibliometric profile is 

extremely important for the publication of the studies, the selection of the journal, and the 

effective access of valuable studies to large audiences. 

 

Purpose 

It was carried out to determine the bibliometric profile of the studies on mobile 

learning and augmented reality applications in health education. 

 

Materials and Methods 

Research The publications with "Health Education" and "Virtual Reality" or 

"Mobile Application" in the title, abstract and keywords of the publication, which were 

published in the 'SCOPUS' database between 02.11.2022 and 06.11.2022, were determined. 

Bibliometric analysis; It includes the historical process of the publications, the type of 

publication, subject areas, author and institution information, the impact factor of the journals in 

which they are published and the number of citations. The database was accessed from the 

'SCOPUS' web page, one of the subscribed online databases of Tokat Gaziosmanpaşa 

University Library. 

 

Results 

It was seen that there were a total of 523 publications published in the last 5 years 

in SCOPUS, a bibliographic database, when the words "Health Education" and "Virtual Reality" 

or "Mobile Application" were searched in the title, abstract and keywords of the publication. 

79.3% (415) of the publications are research articles and 20.7% (108) are compilations. It was 

determined that the most publications were made between 2020 (126) and 2021 (134). The most 

widely published journal is the International Journal of Environmental Research and Public 

Health with an impact factor of 4.5. Jmir Mhealth And Uhealth is the journal with the highest 

impact factor of 8.2 among the top ten most published journals. The same journal is at the top of 

the list with 1.362 SJR and 1.675 SNIP values. The most published people in related journals 

are Car,  
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LT. (7) and Kyaw, B.M. (7), the university with the most publications is Harvard 

Medical School (15). The top 3 broadcasting countries; United States (178), United Kingdom 

(53) and Australia (50). It has been determined that this number is only 5 in Turkey. The most 

widely published fields were determined as Medicine (409), Nursing (67) and social sciences 

(43). 

 

Conclusion 

According to the survey results, research on mobile applications or virtual reality 

applications in health education has increased in the last 5 years. The fact that the number of 

articles is only 5 in Turkey will also increase awareness on the subject. Especially developing 

and changing technology encourages the use of virtual reality-mobile applications in education. 

 

Keywords: Health Education, Mobile Application, Virtual Reality, Bibliometric 

Analysis
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Bildiri ID: 193: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRİMİÇİ DERS 

KULLANIMININ YAKINSAMA ANALİZİ 

Gökhan ERKAL, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri 

Bölümü, e-posta: gerkal@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-5007-5065 

 

Amaç 

Çalışmanın amacı Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye arasında çevrimiçi 

derslerin kullanımı açısından yakınsama olup olmadığının belirlenmesidir.   

 

Yöntem 

2007-2021 yılları arasında Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’nin 

Eurostat’tan elde edilen çevrimiçi ders kullanımı verileri ile Kulüp Yakınsama Analizi 

yapılmıştır.  

 

Bulgular 

2007-2021 dönemi dikkate alındığında 27 Avrupa Birliği ülkesi içerisinde yıllık 

ortalama en yüksek çevrimiçi ders kullanım oranına sahip olan ülke Finlandiya’dır. 

Finlandiya’da tüm bireylerin %17,25’i analize dahil edilen dönemde çevrimiçi dersleri 

kullanmıştır. Avrupa Birliği içerisinde en düşük çevrimiçi ders kullanım oranına sahip olan ülke 

ise %2,67 ile Bulgaristan’dır. 27 Avrupa Birliği ülkesi ile birlikte analize dahil edilen birliğe 

aday ülke konumundaki Türkiye’nin çevrimiçi dersleri kullanım oranı ise %3.27’dir. 2021 yılı 

itibariyle çevrimiçi öğrenim konusunda Finlandiya, İrlanda ve İsveç AB içerisinde en üst 

sıralarda yer alırken; Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan ise birliğe üye ülkeler arasında en 

düşük çevrimiçi ders kullanım oranına sahip olan ülkelerdir. Ayrıca Bulgaristan dışındaki 

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında pandemi dönemi öncesine nazaran çevrimiçi ders 

kullanımı artmıştır. Birlik içerisinde en fazla çevrimiçi ders kullanımı 16-24 yaş grubunda 

gerçekleşmiştir. 27 AB ülkesi ve Türkiye’nin dahil edildiği yakınsama analizinden elde edilen 

bulgulara göre 2007-2021 döneminde çevrimiçi ders kullanımında birbirleriyle yakınsayan 

ülkeler tespit edilmiştir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Phillips ve Sul (2007) analizine göre panelin tamamında AB ülkeleri için genel bir 

yakınsama kulübünün bulunmadığı ve alt yakınsama kulüplerinin oluştuğu tespit edilmiştir. 

Phillips ve Sul (2007) analizi sonucunda 4 adet çevrimiçi ders kullanımı yakınsama kulübü 

ortaya çıkmıştır. Kulüplerin birleştirilerek test edilmesine imkan tanıyan Phillips ve Sul (2009) 

algoritması analiz sonuçlarına göre ise panel içerisinde toplam 3 çevrimiçi ders kullanımı 

yakınsama kulübü oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Avrupa 

Birliği üyesi olmasına rağmen yakınsamada ülkelerin ekonomik yapılarının ve gelişmişlik 

düzeylerinin yanı sıra uygulanan politikaların da etkili olabildiği ihtimali üzerinde 

durulmaktadır. Avrupa Birliği, üye ülkeler için çevrimiçi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla 

Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Eğitim Alanı üzerinden bir takım projelere finansman 
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sağlamaktadır. Bunun yanı sıra birlik içerisinde akademisyenlerin çevrimiçi ders 

tasarlayabilmelerine imkan sağlayan çeşitli eğitimler düzenlemekte ve yetişkin öğrenimi için 

elektronik platformların tasarlanmasına kaynak aktarılmaktadır. Bu çabalar birlik içerisinde 

herkesin erişebileceği dersler ile çevrimiçi eğitimin yaygınlaştırılmasına yöneliktir. Tüm bunlar 

da göz önünde bulundurularak analizden elde edilen bulgular ışığında belirlenen AB 

içerisindeki yakınsama kulüpleri içerisinde yer alan ülkeler için ortak politikalar geliştirilmesi 

mümkündür. İyi örnek uygulamalarına erişimin sağlanmasında araştırmadan elde edilen 

bulguların fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi ders, Avrupa Birliği, Yakınsama Analizi, Panel 

veri analizi, İnternet kullanımı   

 

CONVERGENCE ANALYSIS OF USING ONLINE COURSE IN EUROPEAN UNION 

COUNTRIES AND TÜRKİYE 

 

Purpose 

The aim of the study is to determine whether there is convergence between the 

European Union member states and Turkey in terms of the use of online courses. 

 

Method 

Club Convergence Analysis was conducted with the online course usage data 

obtained from Eurostat for the European Union member states and Turkey between 2007-2021.  

 

Results 

Considering the period 2007-2021, Finland has the highest average annual online 

course usage rate among the 27 European Union countries. In Finland, 17.25% of all individuals 

used online courses in the period included in the analysis. The country with the lowest online 

course usage rate in the European Union is Bulgaria with 2.67%. Included in the analysis with 

27 European Union countries, Turkey, which is a candidate country, has an online course usage 

rate of 3.27%. As of 2021, Finland, Ireland and Sweden are at the top of the EU in terms of 

online learning, while Romania, Bulgaria and Croatia have the lowest online course usage rates 

among the EU member states. Moreover, the use of online courses has increased in all EU 

member states except Bulgaria compared to the pre-pandemic period. The highest use of online 

courses in the Union was realized in the 16-24 age group. 27 EU countries and Turkey were 

included in the convergence analysis, which revealed that countries converged in terms of 

online course usage in the 2007-2021 period.  

 

Conclusion and Suggestions 

According to the analysis of Phillips and Sul (2007), it has been determined that 

there is no general convergence club for EU countries in the whole panel and that there are sub-

convergence clubs. As a result of Phillips and Sul (2007) analysis, 4 online course use 

convergence clubs emerged. According to the analysis results of the Phillips and Sul (2009) 

algorithm, which allows the clubs to be combined and tested, it was determined that a total of 3 
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online course usage convergence clubs were formed in the panel. When the findings are 

evaluated, it is emphasized that the economic structures and development levels of the countries 

as well as the applied policies may also be effective in convergence despite being a member of 

the European Union. The European Union provides funding for a number of projects through 

the European Union Commission's European Education Area in order to expand online 

education for member countries. In addition, the association organizes various trainings that 

allow academics to design online courses, and funds are allocated for the design of electronic 

platforms for adult learning. These efforts are directed towards the dissemination of online 

education with courses accessible to all in the union. Considering all these, it is possible to 

develop common policies for the countries within the convergence clubs in the EU, which are 

determined in the light of the findings obtained from the analysis. It is thought that the findings 

obtained from the research will be beneficial in providing access to good practice practices.   

 

Key words: Online course, European Union, Convergence Analysis, Panel data 

analysis, Internet usage  
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Bildiri ID: 202: SOSYAL BİLİMCİLER İÇİN VERİ BİLİMİ ÜZERİNE AÇIK-

KAYNAKLI KODLAMA ATÖLYESİ MODELİ 

Ömer Turan BAYRAKLI, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 

omerturanbayrakli@ogr.iu.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2867-458X 

Onur KELEŞ, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, onur.keles1@boun.edu.tr, 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3157-822X 

Talha GÖKTENTÜRK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

talhagok@yildiz.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8619-0698 

 

Amaç 

Veri analizi için kapalı kaynaklı yazılımların yerine özgür ve açık kaynaklı 

programlarda kodlama popülerlik kazanmaya başlamış ve birçok sosyal bilim alanında fiili 

standart hâline gelmiştir. Buna müteakiben yapılan çalışma ile sosyal bilimcilerin bu tür 

uygulamalara yönelik farkında olma seviyesi ve kullanılma sıklığını 5 haftalık bir R ve Python 

eğitimi içerikli Kodlama Atölyesi yoluyla artırmak hedeflenmiştir. Geliştirilen model izafilik 

prensibinde katılımcıların gönüllü seçilmesi ve görüşlerin alınarak onların ihtiyaçlarına göre 

eğitim sürecinin belirlenmesine dayanmaktadır. 

 

Yöntem 

Birinci ve ikinci yazar tarafından verilen eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dil Atölyesi Kulübünde, Türkçe olarak toplam 16 saat boyunca, hibrit bir sistemde 

gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi 

mecralarda gönüllü katılım çağrısı ile 

toplamda 74 başvuru alınmıştır. 

Başvuranların sadece 30’u düzenli olarak 

eğitime katılmış ve 17’si eğitimi 

başarıyla tamamlamıştır. Eğitimin ilk iki 

haftası R modülü, sonraki iki hafta ise 

Python modülü çalışılmış olup son hafta 

özel sektörden gelen konuk eğitmenlerin 

seminerlerine ayrılmıştır. Araştırmanın 

amacına uygun olarak süreç uygulama 

odaklı aksiyon araştırması şeklinde 

yürütülmüştür. Nicel verileri ve süreçteki 

değişkenleri daha derinlikli anlamak için 

bir yandan araştırmacı günlüğü tutulmuş ve haftalık gelişmeler uygulayıcı 2 uzman gözü ile 

kayıt altına alınmıştır. Ayrıca açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formu ile de 

katılımcılardan veri alınmıştır. Tematik analiz açık kodlama ile veriler çözümlenmiştir. Son 

olarak katılımcılar R ve Python yetkinliklerini 1’den 5’e kadar değerlendirdikleri eğitim öncesi 

ve sonrası bir test tamamlamıştır. 

 

Bulgular 

mailto:omerturanbayrakli@ogr.iu.edu.tr
mailto:onur.keles1@boun.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-3157-822X
mailto:talhagok@yildiz.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-8619-0698
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Atölyenin etkisini anlamak için katılımcıların eğitimden önce ve sonra 

programlama becerisi değerlendirmeleri R’da MASS kütüphanesiyle analiz edilmiştir. Bağımlı 

değişken olarak öz değerlendirme puanları (1-5); sabit etkiler olarak uygulama (ön ve son) ve 

Dil (R ve Python) girilmiştir. Şekil 1’de gösterildiği gibi 5 haftalık eğitimi tamamladıktan sonra, 

dilden bağımsız olarak (p = ,93), katılımcılar R ve Python bilgilerinin anlamlı bir şekilde arttığı 

ve eğitimden yararlandıkları gözlemlenmiştir (p < ,001). Katılımcı görüşleri ve araştırmacı 

günlüklerinin nicel bulgularla örtüştüğü görülmektedir. Katılımcılar kolayca kodlamaya 

geçtiklerini ve belirttikleri ihtiyaçlara göre sürecin şekillenmesinin kendilerini pozitif 

etkilediğini belirtmişlerdir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu sonuçlar, sosyal bilimler arka planına sahip katılımcıların veri analizi için açık 

kaynak kodlama konusunda temel bilgilere sahip olmadıklarını; ancak öğrenmek için büyük 

talep olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan uygulama doğrultusunda şu sonuçlara ulaşıldığı 

söylenebilir: 1. Katılımcıların izafilik prensibinde ihtiyaçlarına yönelik öğrenme süreçlerinin 

oluşturulması kazanım verimliliği bakımından faydalıdır. 2. Açık kaynak kodlama ile veri bilimi 

eğitimini içeren Kodlama Atölyesi modeli R ve Python’daki temel kavramların öğretiminde 

pozitif etkiye sahiptir. Gelecek araştırmalarda modelin farklı gruplarda da uygulanması yeni 

etkilerin keşfi bakımından faydalı olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: açık kaynak kodlama, veri bilimi öğretimi, Dil Atölyesi, 

sosyal bilimler 

 

OPEN-SOURCE PROGRAMMING WITH THE CODING WORKSHOP MODEL ON 

DATA SCIENCE FOR SOCIAL SCIENTISTS 

 

Purpose 

Free and open-source programming has started to gain popularity in lieu of closed-

source software for data analysis and in fact, has become the de facto standard in many social 

sciences. Following this, we 

aimed to increase the awareness 

and use of such applications by 

social scientists with a 5-week-

long workshop that is based on 

the principle of relativity, i.e., the 

idea that participants are chosen 

on a voluntary basis and the 

process is determined according 

to their needs. 

 

Methods 

The training, taught 

by the first and second authors, 
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was held in a hybrid fashion in Turkish as part of the Language Workshop Club at Yıldız 

Technical University. An online call for voluntary participation was announced. In total, we 

received 74 applications, however, only 30 of the applicants attended the training regularly, and 

17 successfully completed it. The first two weeks of the training included the R module whereas 

the Python module was taught in the following two weeks. We offered three seminars by 

different guest lecturers on specialized topics in the fifth week. Our study followed a 

participatory action research. We kept research journals for a deeper understanding of the 

learning process and the thematic analysis were done using open coding. Furthermore, all 

participants completed a pre-and post-training test in which they self-evaluated their R and 

Python abilities from 1 to 5. 

 

Results 

To test the participants’ self-evaluation of programming knowledge before and 

after our training, we ran an ordered logistic regression model with Self-Evaluation Scores (1-5) 

as the dependent variable and Treatment (levels: Pre and Post) and Language (levels: R and 

Python) as fixed effects. As shown in Figure 1, we found that after completing the 5-week 

training, regardless of the language (p = .93), participants’ self-ratings were significantly higher, 

demonstrating that they benefited from the training (p < .001). The quantitative results are 

consistent with the participant interviews and researcher journals. Participants said they 

transitioned to coding quickly. Additionally, they underlined that the process was improved by 

being adapted to their needs. 

 

Conclusion and Suggestions 

These results imply that participants from a social science background lack 

fundamental knowledge in open-source coding for data analysis and as can be seen by the 

number of applicants, there is also great demand for learning one. We can also summarize main 

points with these sentences: 1. Creating learning processes for the needs of the participants in 

the principle of relativity is beneficial in terms of achievement efficiency. 2. The Coding 

Workshop Model (CWM), which includes open-source coding and data science education, has a 

positive effect on teaching basic concepts in R and Python. The application of the model to 

different groups in future studies will be beneficial for the discovery of new effects. 

 

Key words: open-source coding, teaching data science, workshop, social science 
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Bildiri ID: 220: ÖĞRETMENLERİN SANAL SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİNİN 
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Semih ÇAYAK, Millî Eğitim Bakanlığı, e-posta: semihcayak@gmail.com, ORCID ID: 0000-

0003-4360-4288  
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posta: ismailerol@nku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8531-6001 

 

Amaç 

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük değişimlere 

ve yeniliklere yol açmıştır. Bu durum hem öğrenenler hem de öğretenler açısından birçok 

avantaj sunmaktadır. Özellikle insanların fiziki olarak bir araya gelmeden aynı sanal ortamlarda 

öğrenim görmeye başlamış olması teknolojinin eğitim alanındaki en büyük hizmetlerinden biri 

olmuştur. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde dünyanın birçok ülkesinde eğitim hizmetleri 

uzaktan eğitim yöntemiyle sunulmuş ve böylece daha önce uzaktan eğitimi hiç deneyimlememiş 

bireyler de uzaktan eğitim ile tanışma fırsatı yakalamıştır. Uzaktan eğitim sunduğu birçok 

avantajın yanında bazı alışılmadık zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de 

öğretenler açısından uzaktan yürütülen öğretme-öğrenme sürecinde sanal sınıfların yönetimidir. 

Hiç kuşkusuz öğretmenlerin sahip oldukları sınıf yönetimi yeterlikleri etkili ve verimli bir 

uzaktan eğitim sürecinin sağlanmasında büyük rol oynayacaktır. Ancak klasik sınıf yönetimi 

anlayışına ve deneyimine sahip öğretmenlerin sanal ortamların kendine özgü yapısına alışık 

olmamaları onları bu sürecin yönetiminde bazı güçlüklerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu 

bilgilerden hareketle bu araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterlik düzeyleri 

incelenmiştir. 

 

Yöntem 

Tekil tarama modelinde tasarlanmış olan bu araştırmanın örneklemini 2022-2023 

eğitim öğretim yılının birinci döneminde İstanbul ilinin Pendik ilçesindeki kamu okullarında 

görev yapmakta olan 196 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel 

bilgi formu ve öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterlik düzeylerini belirlemeye yönelik 

“Öğretmenlerin Sanal Sınıf Yönetimi Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Verilerin analizi sonucunda öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterlik 

düzeylerinin “yüksek” düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca erkek öğretmenlerin kadın 

öğretmenlere göre, lisansüstü düzeyde eğitime sahip olan öğretmenlerin lisans düzeyinde 

eğitime sahip olanlara göre ve liselerde görev yapan öğretmenlerin ilkokullarda ve ortaokullarda 

görev yapan öğretmenlere göre sanal sınıf yönetimi yeterliklerinin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Öte yandan öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi 

yeterliklerinin öğretmenlerin daha önce sanal sınıf deneyimi yaşamış olup olmamalarına, 

bulundukları kıdem düzeylerine ve branşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

bulunmuştur. 

 

Sonuç ve Öneriler 
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Araştırma sonucunda öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterlik düzeylerinin 

yüksek düzeyde olduğu ortaya konmuştur. Benzer bir araştırmada yönetici, öğrenci ve veliler ile 

yapılarak paydaşların gözünden öğretmenlerin yeterlik düzeyleri incelenebilir. Nitel araştırma 

yöntemleri kullanılarak konu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olunabilir. Farklı illerde 

görev yapmakta olan öğretmenlerle benzer bir araştırma yapılarak elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojileri, Öğrenci, Öğretmen, Sanal sınıf 

yönetimi, Uzaktan eğitim. 

 

EXAMINIG TEACHERS' VIRTUAL CLASSROOM MANAGEMENT 

COMPETENCİES 

 

Purpose 

Technological developments have led to great changes and innovations in the field 

of education, as in every field. This situation offers many advantages for both learners and 

teachers. In particular, the fact that people started to study in the same virtual environments 

without coming together physically has been one of the biggest services of technology in the 

field of education. Especially during the Covid-19 pandemic, education services have been 

offered by distance education method in many countries of the world, and thus individuals who 

have never experienced distance education before have had the opportunity to meet with 

distance education. In addition to the many advantages it offers, distance education also brings 

with it some unusual challenges. One of these is the management of virtual classrooms in the 

distance teaching-learning process for teachers. Undoubtedly, classroom management 

competencies of teachers will play a major role in ensuring an effective and efficient distance 

education process. However, the fact that teachers with classical classroom management 

understanding and experience are not accustomed to the unique structure of virtual 

environments may cause them to face some difficulties in the management of this process. 

Based on this information, teachers' virtual classroom management competency levels were 

examined in this study.  

 

Method 

The sample of this research, which was designed in a single survey model, consists 

of 196 teachers working in public schools in the Pendik district of Istanbul in the first semester 

of the 2022-2023 academic year. Personal information form and "Teachers' Virtual Classroom 

Management Competence Scale" were used to determine teachers' virtual classroom 

management competency levels in collecting research data. 

 

Results 

As a result of the research, it was revealed that the teachers' virtual classroom 

management competencies levels were at a high level. A similar study can be conducted with 

administrators, students and parents to examine the proficiency levels of teachers from the 

perspective of stakeholders. By using qualitative research methods, more in-depth information 
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about the subject can be obtained. The results obtained can be compared by conducting a similar 

research with teachers working in different provinces. 

 

Conclusion and Suggestions 

As a result of the research, it was revealed that the teachers' virtual classroom 

management competency levels were at a high level. A similar study can be conducted with 

administrators, students and parents to examine the proficiency levels of teachers from the 

perspective of stakeholders. By using qualitative research methods, more in-depth information 

about the subject can be obtained. The results obtained can be compared by conducting a similar 

research with teachers working in different provinces. 

 

Key words: Educational technologies, Student, Teacher, Virtual classroom 

management, Distance education 
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Merkezi, betult@yildiz.edu.tr:, ORCID ID: 0000-0003-1542-2380 

 

Amaç 

Uzaktan eğitimde kalite sağlama çalışmaları uzun yıllardır önemle üzerinde 

durulan bir konu olarak görülmektedir. Bu çalışma, uzaktan eğitimde kalite güvencesini 

sağlamaya yönelik ilgili literatürdeki önemli değişiklikleri ve eğilimleri belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Giderek büyüyen bir araştırma alanı olan "uzaktan eğitimde kalite güvencesi 

literatürü"nün bilim haritasının sunulması maksadıyla en etkili yazarların, dergilerin ve ülkelerin 

belirlenmesine yönelik analizler yapılmış; trend konuların yıllara göre değişimi incelenmiş, 

yayınların anahtar kelime, özet ve başlıkları metin madenciliği yoluyla analiz edilerek tematik 

kavram haritası oluşturulmuştur. Bu sayede kalite çalışmalarının uzaktan eğitim alanındaki 

eğilimleri konusunda literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Bu çalışmada bibliyometrik analiz ve metin madenciliği yöntemleri ile bilimsel 

yayınların atıf ve yayın sayısı analizleri, trend konu dağılım analizleri ve ortak kelime analizleri 

yapılarak veriler ağ haritaları ile görselleştirilmiş şekilde sunulmuştur. Biblioshiny ve 

Leximancer yazılımlarından yararlanılmış, PRISMA modeli esas alınarak 1988-2022 aralığında 

WoS veritabanında taranan 684 yayın analize dahil edilmiştir.   

 

Bulgular 

Uzaktan eğitimde kalite güvencesini sağlamaya yönelik çalışmaların kaynaklara 

göre atıf ve yayın sayıları dağılımı incelendiğinde Turkish Online Journal of Distance Education 

dergisi bu konuda en çok çalışma sayısına sahip kaynak olarak ön plana çıkarken, en çok atıf 

alan kaynaklar Computers & Education, Computers in Human Behavior ve International 

Review Of Research in Open and Distributed Learning dergileri olmuştur. ABD, Çin ve Birleşik 

Krallık hem yayın sayısı sıralamasında, hem de atıf sıralamasında ön sıralarda yer almıştır. 

Trend konu dağılımı incelendiğinde 1988- 2010 aralığındaki araştırmalarda en çok kalite 

yönetimi, bilgi yönetimi ve çevrimiçi dersler üzerinde durulduğu görülmüştür. 2010- 2022 

aralığında e-öğrenme ve kalite konularının yine en çok çalışılan konular olduğu, ancak bilgi 

yönetimi ve diyalog gibi konuların güncelliğini yitirdiği, bunların yerine covid-19, ders tasarım 

kalitesi, yükseköğretim ve LMS gibi konuların trend konu eğilimi gösterdiği görülmüştür. 

Araştırmaya dâhil edilen yayınların anahtar kelime, özet ve başlıklarının metin madenciliği 

yoluyla incelenmesi sonucunda sekiz tema oluşmuştur. Bu temalar önem derecesine göre Kalite, 

E-Öğrenme, Eğitim, Öğrenci, Sistem, Servis, Covid ve Grup temalarıdır. Bu temalar, uzaktan 

eğitimde kalite sağlama çalışmalarının Covid bağlamında sıkça ele alındığını, kalite 

çalışmalarındaki öneri-model-yaklaşım-yöntem-değerlendirme ve kriterlerin belirli bir sistem 

çerçevesinde kurgulandığını, öğrencilerin ve eğitim sisteminin kalite sağlama çalışmalarında 

önemli bir konumunun olduğunu bize anlatmaktadır.  
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Sonuç ve Öneriler 

Uzaktan eğitimde kalite sağlama çalışmalarına yönelik eğilimin geçmişten bu yana 

artarak devam ettiği, salgının da bu çalışmalar üzerinde hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu çalışma, uzaktan eğitim ortamlarında kalite sağlama ve akreditasyonla ilgili 

çalışmalar yürüten araştırmacılara bu alandaki literatürün önemli değişikliklerini ve eğilimlerini 

güncel bir özet olarak sunmanın yanı sıra bu alandaki çalışmaların bilimsel haritasını da ortaya 

koymaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometri, E-Öğrenme, Kalite Güvencesi, Metin 

Madenciliği, Uzaktan Eğitim 

 

INVESTIGATION OF QUALITY ASSURANCE RESEARCH IN DISTANCE 

EDUCATION THROUGH BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND TEXT-MINING 

 

Purpose 

The efforts to ensure quality in distance education have been seen as an issue that 

has been emphasized for many years. This study aims to identify important changes and trends 

in the relevant literature on quality assurance in distance education. In order to present the 

science map of "quality assurance literature in distance education", which is a growing research 

field, analyzes were made to identify the most influential authors, journals and countries; The 

change of trending topics according to the years was examined, the keywords, abstracts and 

titles of the publications were analyzed through text mining and a thematic concept map was 

created. In this way, it is aimed to contribute to the literature on the trends of quality studies in 

the field of distance education. 

 

Method 

In this study, bibliometric analysis and text mining methods were used. In this way, 

citation and publication number analyzes of scientific publications, trend topic distribution 

analyzes and common word analyzes were made and the data were presented in a visualized 

form with network maps. Biblioshiny and Leximancer software were used, and 684 publications 

scanned in the WoS database between 1988-2022 based on the PRISMA model were included 

in the analysis. 

 

Results 

When the distribution of citations and publication numbers of studies aimed at 

providing quality assurance in distance education is examined, the Turkish Online Journal of 

Distance Education stands out as the source with the highest number of studies on this subject, 

while the most cited sources are Computers & Education, Computers in Human Behavior and 

International. Review of Research in Open and Distributed Learning journals. The USA, China 

and the United Kingdom were at the forefront of both the number of publications and the 

citation rankings. When the trend topic distribution was examined, it was seen that the most 

focused on quality management, knowledge management and online courses in the studies 
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between 1988 and 2010. It has been seen that e-learning and quality subjects are the most 

studied subjects in the 2010-2022 period, but subjects such as knowledge management and 

dialogue are out of date, and instead, subjects such as covid-19, course design quality, higher 

education and LMS tend to be trendy topics. As a result of examining the keywords, abstracts 

and titles of the publications included in the research through text mining, eight themes were 

formed. These themes are Quality, E-Learning, Education, Student, System, Service, Covid and 

Group themes in order of importance. These themes tell us that quality assurance studies in 

distance education are frequently discussed in the context of Covid, that the proposed-model-

approach-method-evaluation and criteria in quality studies are built within the framework of a 

certain system, and that students and the education system have an important position in quality 

assurance studies. 

 

Conclusion and Suggestions 

It is seen that the trend towards quality assurance studies in distance education has 

continued to increase since the past, and the epidemic has an accelerating effect on these 

studies. This study presents the important changes and trends of the literature in this field as an 

up-to-date summary for researchers working on quality assurance and accreditation in distance 

education environments, as well as presenting the scientific map of the studies in this field. 

 

Key words: Bibliometrics, Distance Education, E-Learning, Text-mining, Quality 

Assurance  
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Lale AKÇAY, Atatürk Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 

 

Amaç 

Bu çalışma, sürdürülebilir ve nitelikli eğitim kapsamında, eğitim sistemine katkı 

sağlamak için öğrenen ve öğreten açısından dijital okuryazarlığa yönelik farkındalık oluşturacak 

videoyu tasarlamayı amaçlamaktadır. Geliştirilen özgün video ile çağımızın en önemli 

bilgeliklerinden olan dijital okuryazarlığın tanıtımı video aracılığıyla herkese açık olarak 

sunulacaktır. 

 

Yöntem 

Dijital eğitimin ve dijital iletişimin ön plana çıktığı günümüzde, birçok konuda 

yardımcı materyaller olarak görülen videolar, çeşitli platformlarda yayınlanmaktadır. Videonun 

bu özellikleri de dikkate alınarak dijital okuryazarlık becerileri ile ilgili bir video senaryosu 

oluşturulmuş ve senaryoda özellikle öğrenen ve öğreten, materyal ve medya açısından dijital 

okuryazarlık konuları işlenmiştir. Bu içerikler kapsamında geliştirilen videonun hedef kitleye 

sosyal medya aracılığıyla sunulmak üzere tasarımı yapılmıştır. Videonun içeriği tasarlanırken 

öğretimsel, görsel ve sosyal sorumluluk boyutları temel alınmıştır. Açık ve Uzaktan Öğretim 

Fakültesi sanal stüdyolarında görüntüleri çekilip kurgulanmış olan video, yaklaşık 7 dk 

uzunluğa sahiptir. Videonun yayınlanacağı ortamlar Fakültenin resmi sosyal medya ağları olan 

Instagram, Youtube ve Twitter olacaktır. Video özelde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 

öğrencilerine ve genelde de videoyu izleyen herkese açık olacaktır.  

 

Bulgular 

Videonun içeriği tasarlanırken öğretimsel, görsel, süre ve sosyal sorumluluk ve 

yayınlanma boyutları ön plana alınmıştır. Öğretimsel özellikler olarak yazı, yönlendirici ok, 

anahtar sözcük kullanılmıştır. Videonun görsel özellikler olarak giriş ve çıkış jeneriği, resim, 

fotoğraf, KJ, kurum amblemi, görsel efekt kullanılmıştır. Videonun sosyal sorumluluk boyutları 

video içeriğinde geçen dijital okuryazarlıkla ilgili bilgi, resim ve şekillerdir. Bu görseller 

öğretimsel ilkelere uygun olarak tasarlanmıştır. Videonun süresi dijital kuşaklara ve dijital 

ortamlara uygun olarak 7 dk olarak belirlenmiştir. Videonun yayınlanabilir özellikleri ise 

özellikle süre, boyut ve tür olarak sosyal medya araçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

mailto:hakan.akcay@atauni.edu.tr
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Videonun sosyal medya ortamlarında yayınlanmasıyla birlikte toplumsal 

sorumlulukta özellikle yeni medya ortamlarından biri olan sosyal medyanın rolü ve hem Fakülte 

öğrencileri hem de toplum faydası öne çıkarılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Dijital okuryazarlık, video, öğretimsel ve görsel özellik, 

sosyal medya 

 

VIDEO DESIGN IN THE PRESENTATION OF DIGITAL LITERACY 

 

Purpose 

This study aims to design a video that will raise awareness of digital literacy in 

terms of learners and teachers contributing to the education system within the scope of 

sustainable and qualified education. With the developed original video, the promotion of digital 

literacy, one of the most important wisdom of our age, will be made publicly available through 

the video. 

Method 

Nowadays, digital education and digital communication come to the fore, and 

videos, which are seen as auxiliary materials on many subjects, are published on various 

platforms. Considering these features of the video, a video scenario was created about digital 

literacy skills, and digital literacy issues in terms of learning and teaching, material, and media 

were discussed in the scenario. The video developed within the scope of these contents was 

designed to be presented to the target audience via social media. While designing the content of 

the video, instructional, visual, and social responsibility dimensions were taken as a basis. The 

video, which was shot and edited in the virtual studios of the Open and Distance Education 

Faculty, has a length of approximately 5 minutes. The media where the video will be published 

will be the official social media networks of the Faculty, Instagram, Youtube, and Twitter. 

Assuming that these environments are open to everyone, the video will be open to Open and 

Distance Education Faculty students in particular and to anyone who watches the video in 

general. 

 

Results 

While designing the content of the video, the dimensions of instructional, visual, 

duration and social responsibility, and publication were prioritized. Text, guiding arrow, and 

keywords were used as instructional features. As the visual features of the video, intro and 

outset credits, picture, photograph, KJ, corporate emblem, and visual effects were used. The 

social responsibility dimensions of the video are the information, pictures, and figures related to 

digital literacy in the video content. These visuals are designed by the instructional principles. 

The duration of the video has been determined as 5 minutes by digital generations and digital 

environments. The publishable features of the video, on the other hand, are designed by social 

media tools, especially in terms of duration, size, and type. 

 

Conclusion and Suggestions 
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With the publication of the video on social media, the role of social media, which 

is one of the new media environments, will be revealed in social responsibility and the benefit 

of both the Faculty students and society will be highlighted. 

 

Key words: Digital literacy, video, instructional and visual feature, social media  
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Mevlüt ALBAYRAK, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, e-posta: 
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Korkmaz ŞERİFOĞLU, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, e-

posta: kserifoglu@atauni.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-6816-9070 

Kızılötesi (IR) spektroskopisi, bilim adamları için mevcut olan en önemli analitik 

tekniklerden biridir. IR spektroskopisinin en büyük avantajlarından biri, hemen hemen her 

durumdaki herhangi bir numunenin çalışılabilmesidir. Fourier dönüşümlü kızılötesi 

spektroskopisi (FT-IR) spektroskopisi son yıllarda özellikle de kanser teşhisinde teşhis 

doğruluğunu arttırabilen, ayrıca tedavi etkinliğinin saptanmasında da bizlere yol gösteren 

etiketsiz ve tahribatsız spektroskopik bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Numune analizlerinin 

uzaktan takip edilip, yorumlanabilmesi de bu analizin üstün yönleri arasındadır.  

Amaç: Bu çalışma, özellikle sağlık sektöründe teşhis ve tedavi aşamasında 

günümüzde kullanılan yöntemlere alternatif bir yöntem olan FT-IR Spektroskopisinin önemini 

göstermek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Bu teknik, yoğunlukların nicel veriler sunduğu ve frekansların bağların 

özelliklerini ve yapısını belirttiği kovalent bağlardaki titreşim geçişleri yoluyla kızılötesi ışığın 

emilmesi prensibine dayanarak çalışır. Burada, FTIR spektroskopisi esas olarak orta kızılötesi 

bölgedeki (4000–600 cm-1 ) absorpsiyon modlarını tespit etmek için kullanılır. Bu bölgedeki 

keskin bantlar öncelikle proteinler, nükleer asitler, lipidler ve karbonhidratlar gibi 

biyomoleküllerden gelen spesifik titreşimlerden gelir ve bu da her numune için oldukça farklı 

bir absorpsiyon modeli ve spektral profil ile sonuçlanır. 

Bulgular: Yüksek kaliteli bir spektrum elde etmeden önce, çözünürlük, spektral 

aralık, açıklık boyutu, interferometre ayna hızı ve ortak eklemeler gibi bazı cihaz parametreleri, 

sinyal-gürültü oranını artırmak için ayarlanmalıdır. Atmosferik değişiklikleri yansıtmak için her 

numuneden önce bir arka plan spektrumu alınmalıdır. Spektrumlar, tüm spektrum verilerinin ilk 

önce aynı adımlarda ön işleme tabi tutulduğu, ardından keşif analizi, aykırı değer tespiti, 

sınıflandırma teknikleri ve veri standardizasyonunun takip edildiği bir standardizasyon 

modelinden geçmek için birincil bir sisteme tabi tutulur; Bu işlemlerden sonra nihai model 

oluşturulur. Böylece, farklı koşullardan toplanan spektrumlar, bu hesaplamaya dayalı analiz 

kullanılarak kemometrik bir modelde standartlaştırılabilir ve bu, özellikle kanser teşhisinde, 

gelecekte rutin tespit ve klinik uygulama için pratik bir spektral analiz modeli kullanılabilir hale 

getirir. 

Sonuç ve Öneriler: FTIR spektroskopisi, bir numune için spektral oluşturucular 

olarak net karakteristik dalga bantlarının kullanılabileceği basit, hızlı ve invaziv olmayan bir 

ölçüm tekniğidir. FTIR görüntüleme, kanser teşhisi ve tümör gelişimi ve tedavisinin gerçek 

zamanlı izlenmesi için bir araç olarak özellikle büyük ilgi görmüştür. Ek olarak, hücre büyümesi 

ve farklılaşması, hücre altı süreçler, ilaçlara hücre tepkileri ve sentetik ilaçların 

değerlendirilmesi ve tanımlanması ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: FT-IR Spektroskopi, Uzaktan Eğitim, Kanser, Sağlık, Teşhis, 

Tedavi 

mailto:yilmaz.sahin@atauni.edu.tr
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APPLICATIONS OF FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FT-IR) 

IN DISTANCE EDUCATION SYSTEMS IN HEALTH 

Abstract 

Infrared (IR) spectroscopy is one of the most important analytical techniques 

available to scientists. One of the great advantages of IR spectroscopy is that any sample can be 

studied in almost any condition. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) spectroscopy 

has been used in recent years as a label-free and non-destructive spectroscopic method that can 

increase the accuracy of diagnosis, especially in cancer diagnosis, and also guide us in 

determining the efficacy of treatment. Remote monitoring and interpretation of sample analysis 

are among the superior aspects of this analysis. 

Purpose: This study was carried out to show the importance of FT-IR 

Spectroscopy, an alternative method to the methods used today, especially in the diagnosis and 

treatment phase in the health sector. 

Method: This technique works on the principle of absorption of infrared light 

through vibrational transitions in covalent bonds, where densities provide quantitative data and 

frequencies indicate the properties and structure of bonds. Here, FTIR spectroscopy is mainly 

used to detect absorption modes in the mid-infrared region (4000–600 cm-1). The sharp bands in 

this region come primarily from specific vibrations from biomolecules such as proteins, nuclear 

acids, lipids, and carbohydrates, resulting in a highly different absorption pattern and spectral 

profile for each sample. 

Results: Before obtaining a high-quality spectrum, instrument parameters such as 

resolution, spectral range, aperture size, interferometer mirror speed, and joint additions must be 

adjusted to increase the signal-to-noise ratio. A background spectrum should be taken before 

each sample to reflect atmospheric changes. The spectra are subjected to a primary system to 

pass through a standardization model where all spectrum data is first preprocessed in the same 

steps, followed by exploratory analysis, outlier detection, classification techniques, and data 

standardization; After these processes, the final model is created. Thus, spectra collected from 

different conditions can be standardized into a chemometric model using this computational 

analysis, making a practical spectral analysis model available for routine detection and clinical 

application in the future, especially in cancer diagnosis. 

Conclusion and Suggestions: FTIR spectroscopy is a simple, fast and non-

invasive measurement technique in which clear characteristic wavebands can be used as spectral 

generators for a sample. FTIR imaging has received particular attention as a tool for cancer 

diagnosis and real-time monitoring of tumor development and treatment. In addition, studies on 

cell growth and differentiation, subcellular processes, cell responses to drugs, and the evaluation 

and identification of synthetic drugs are ongoing. 

Keywords: FT-IR Spectroscopy, Distance Education, Cancer, Health, Diagnosis, 

Treatment 

 

GİRİŞ 

Kızılötesi spektroskopi, var olan en önemli analitik tekniklerden biridir ve hemen 

hemen her durumdaki herhangi bir numuneyi pratik olarak analiz edebilir. Fourier dönüşümlü 

kızılötesi (FT-IR) spektroskopisi, belirli bir dalga sayısı aralığında kızılötesi radyasyon 

tarafından uyarılan bir molekülün titreşiminin ölçülmesine dayanan bir yöntemdir.  
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Kızılötesi spektroskopinin bazı geleneksel tekniklere göre avantajları vardır. Bu teknik 

tahribatsız, hızlı ve kullanımı basittir. Ayrıca hassas, mekanik olarak basit ve rutin kantitatif ve 

kalitatif analizler için kullanılabilir. Spektroskopik teknikler ucuzdur ve zaman alıcı numune ön 

işlemi veya (çevreye zararlı) kimyasal maddelerin kullanımını gerektirmez (Davis et al., n.d.). 

Yakın kızılötesi ve orta kızılötesi bölgelerde, bir element normal olarak birden fazla dalga 

boyunda absorpsiyon yapar ve sunulan bir dalga boyundaki absorbans, kimyasal olarak 

karmaşık matrislerde birden fazla analit tarafından etkilenebilir (Felizardo et al., 2007). Bu 

nedenle, bu spektroskopik analitik teknikler, karmaşık matrislerin niteliksel ve niceliksel analizi 

için çok değişkenli veri analiziyle birlikte yaygın olarak kullanılır. Spektrumun kalitatif 

değerlendirmesi, temel bileşenler analizi (PCA) ile gerçekleştirilebilirken, kısmi en küçük 

kareler (PLS) regresyonu, spektral ve analitik veriler arasındaki kalibrasyon modellerinin 

geliştirilmesine izin verir. 

 

YÖNTEM 

Biyoakışkanların IR Spektroskopisi 

Biyosıvılar, minimal invazivlikle toplanma kolaylığı ve içerdikleri biyokimyasal 

bilgilerin bolluğu nedeniyle reddedilemez bir şekilde yüksek değerli bir teşhis kaynağıdır ve 

belki de hastaların objektif, uygun maliyetli ve hızlı teşhis ve triyajını gerçekleştirmenin en 

etkili yoludur (Lasalvia et al., 2021). Bununla birlikte, numune toplamadan sonuçların 

verilmesine kadar olan prosedürler, hedef moleküle veya moleküler imzaya bağlı olarak büyük 

ölçüde farklılık gösterir. Hedef molekülün miktarının belirlenmesinden önce birden fazla 

fiziksel işlem ve kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesi gerekebilir. Bunun, her numunedeki 

birkaç biyomolekül için birkaç hasta üzerinde test etmek için gereken paralel süreçlerin miktarı 

ile birleştirmek gerekebilir. Modern klinik laboratuvarlar, akıllı otomasyon cihazları ve 

sistemleri aracılığıyla bu sorunu çözecek şekilde yapılandırılmıştır (Elmi et al., 2017).  Klinikte 

IR spektroskopisinin kullanımı, hastalık tespiti için çok analit örüntü tanıma algoritmalarının 

uygulanması ve yeni biyobelirteçleri keşfetme potansiyeli ile tek değişkenli bir yaklaşımın 

ötesine geçer (Yu et al., 2017). Gerçekten de, spektroskopik biyosıvı analizi, kapsamlı bir 

biyokimyasal panel sağlamanın yanı sıra kanserlerden kronik veya bulaşıcı hastalıklara kadar 

belirli hastalıkların mevcudiyet olasılığını göstererek klinik kararları bilgilendirmek için 

kullanılabilir (Magalhães et al., 2020).  

 

Histopatoloji için Kızılötesi Spektroskopi 

Klinik doku örneklerinin histopatolojik değerlendirmesi, neoplazmaların 

morfolojik özelliklerinin malignitelerin saptanmasını ve tümör derecelerinin aydınlatılmasını 

kolaylaştırdığı kanserler de dâhil olmak üzere tıbbi durumların teşhisi, prognozu ve tedavisi için 

temeldir. Bugün, klinik histopatolojik uygulama, 100 yılı aşkın bir süre önce başlangıcından bu 

yana ağırlıklı olarak değişmeden kalmıştır ve öncelikle hematoksilin ve eozin (H&E) 

boyalarının dokunun görsel muayenesi için gerekli kontrastı sağladığı formalinle sabitlenmiş, 

parafine gömülmüş (FFPE) doku kesitlerinin mikroskobik incelemeleriyle ilgilidir. Sonuç 

olarak, histopatoloji doğası gereği sübjektiftir ve ameliyatlar arasında ve ameliyat sırasında 

bildirilen önemli değişkenlik gösterir (Lovergne et al., 2016) (Nakai et al., 2015). Son 

zamanlarda, immünohistokimyanın eşzamanlı kullanımı, kanser patogenezi ile ilişkili moleküler 

biyobelirteçlerin spesifik olarak tanımlanmasını mümkün kıldı. Böylece numuneler üzerinde 
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çok ihtiyaç duyulan moleküler içeriği sağladı ve klinik tanıyı iyileştirdi. Bununla birlikte, 

immünohistokimya, herkesin bildiği gibi pahalı olan, moleküler analizin kapsamını mevcut 

antijen-antikor afinitesine dayalı etkileşimlerle sınırlayan ve belirli bir klinik doku kesiti için tek 

bir protein biyobelirteçine uygulanabilirliği sınırlayan antikor reaktifleriyle eş anlamlıdır 

(Hermes et al., 2018).  Spektral histopatoloji, geleneksel orta kızılötesi FT-IR/Raman 

teknolojilerinin, klinik doku bölümlerine 2–14 μm dalga boylarında kızılötesi ışık 

projeksiyonlarının numune bileşenlerinin kimyasal bileşimini gösteren uzamsal olarak çözülmüş 

spektroskopik geçişlerin tanımlanmasına izin verdiği optiklerle birleştirilmesini açıklar. Spektral 

histopatolojideki mevcut araştırma faaliyetlerinin geniş kapsamı, farklı doku numuneleri için 

standardizasyon protokolleri için bir fikir birliğine varmalı ve üzerinde anlaşmalı ve spektral 

histopatolojinin klinik çevirisini elde etmek için çok önemli olacaktır. 

 

Bakteriler için Kızılötesi Spektroskopi 

Kızılötesi spektroskopi, prokaryotik hücrelerin kimyasal profilinin klinik patojenik 

bakterilerin sınıflandırılmasını kolaylaştırabileceği mikrobiyoloji laboratuvarlarına klinik çeviri 

için çekici bir teknolojiyi temsil eder. Günümüzde klinik mikrobiyologlar, mikroskopi, seroloji, 

mikrobiyal kültürler ve immünolojik ve moleküler testler dâhil olmak üzere patojenik bakterileri 

tespit etmek için çok çeşitli teknikler kullanmaktadır. Bakterilerin ön mikroskobik gram 

boyaması sübjektiftir. Önceki antibiyotik uygulamasından etkilenir ve tek tek türleri 

tanımlayamaz, dolayısıyla ek testler gerektirir (Steinbach, 2001). Çeşitli enfeksiyöz hastalıklar 

için serolojiye dayalı testler, çapraz reaktivite, zayıf özgüllük ve uzun serokonversiyon 

sürelerinden muzdariptir ve akut klinik ortamlara uygulanabilirliği engeller (Laupland & 

Valiquette, 2013). Benzer şekilde, mikrobiyal kültürler, virülans, antibiyotik duyarlılığı ve 

genomik ve proteomik özellikleri incelemek için bakteriyel çoğalma ve saflaştırma stratejilerine 

bağlıdır. Bu, zaman alıcıdır, zahmetlidir ve uzman personel gerektirir, ayrıca mikropların 

<%1'ine sınırlı uygulanabilirliği vardır (Lagier et al., 2015).  

 

BULGULAR 

Çalışmaların büyük çoğunluğu, mevcut zaman alıcı ve zahmetli izolasyon ve 

saflaştırma prosedürlerini engellemeyen mikrobiyal kültür izolatları üzerinde geleneksel FT-IR 

tekniklerini kullanmıştır. İlginç bir şekilde, Ngo-Thi, FT-IR mikroskobunun, 22 Staphylococcus 

türünün çeşitli mikro kolonilerinden başarılı sınıflandırma ile karışık kültürden bakteri türlerini 

tanımlayabildiğini gösterdi. Ancak lineer haritalama yaklaşımı rutin klinik testler için doğası 

gereği yavaştır (Ngo-Thi et al., 2003).  Son zamanlarda Lasch, FT-IR-mikroskobunun, 

hiperspektral görüntüleri ve yapay sinir ağlarını (YSA'lar) değerlendirerek karışık Gram-pozitif 

ve Gram-negatif cinsleri farklı taksonomilere göre doğru bir şekilde sınıflandırabildiğini ve 

önemli ölçüde daha hızlı klinik analiz sağlayan FPA dedektörlerini kullanan spektral toplama ile 

gösterdi (Lasch et al., 2018).  

 

Biyokimyasal Çalışma 

Bir çalışmada, Raman haritalarının ortalamasının alınmasından elde edilen 

spektrumlar, 10 hastaya karşılık gelen farklı malign doku derecelerine göre sınıflandırıldı. Şekil 

'de, incelenen 10 hasta için 4 farklı gruba karşılık gelen spektrumlar gösterilmektedir. İlk 

kanıtlardan biri, aynı CS derecesine karşılık gelen spektrumların, farklı hastalara ait olmalarına 
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rağmen birbirine yakın olması ve böylece aynı malignite derecesinde dikkate değer bir 

homojenliğe işaret etmesidir. Tersine, farklı derecelere karşılık gelen spektrumlar önemli 

farklılıklar gösterir (D’Acunto et al., 2020).  

 

 

 

Şekil 1. Araştırılan 10 hastanın ortalama Raman spektrumu 

Yakın tarihli bir çalışmada ise Paraskevaidi ve ark. (Paraskevaidi et al., 2018) 

endometrial kanserli hastalardan (n = 10), yumurtalık kanserli hastalardan (n = 10) ve normal 

deneklerden (n = 10) alınan idrar örneklerini değerlendirmek için ATR-FTIR spektroskopisini 

kullandı. Tanısal doğruluk her iki kanser için de yüksekti (endometriyal: %95; yumurtalık: 

%100). Bu bulgular, kan ve idrar örneklerinden alınan kızılötesi spektroskopinin, yumurtalık 

kanserini taramak ve teşhis etmek için potansiyel olarak güçlü bir araç olabileceğine dair ön 

kanıtlar sağlar. Diğer bir avantajı da tahribatsız, etiketsiz ve hassas bir teknik olan, minimum 

miktarda kan ve idrar örneğine dayanan FTIR görüntülemenin yumurtalık kanseri hastalarına 

herhangi bir zarar vermemesidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yukarıda bahsedildiği gibi, dokular, hücresel materyaller ve biyolojik sıvılar dâhil 

olmak üzere çeşitli biyolojik numuneler spektral analize tabi tutulabilir. Henüz deneysel 

aşamada olmasına rağmen, spektral algılamaların hassasiyetinden dolayı, spektral verilerin 

büyük ölçekli çalışmalarda veya farklı araştırma gruplarından tekrarlanabilirliği ve 

güvenilirliğinin olması, teknolojiyi klinik uygulamalar için daha uygun hale getirecektir. FTIR, 

çok çeşitli biyomedikal alanlarda kullanılabilir. Yukarıda bahsedildiği gibi hücre büyümesinin 

ve ilaç tepkilerinin izlenmesine ek olarak, spektral özellikler kullanılarak hücre altı farklılaşma 

ve organel lokalizasyonu da gerçekleştirilebilir. 

Kızılötesi spektroskopinin klinikte çok sayıda uygulamaya sahip olduğu ve klinik 

karar vermede yardımcı olabilecek yüksek doğrulukta veriler sağlayan tüm klinik numune 

türlerine (örneğin, biyosıvılar, doku ve hücreler) uygulanabilir olduğu açıktır. Yukarıda 

açıklanan metodolojik gelişmelerle donanmış olan sağlık hizmeti alanındaki etki, mevcut 
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yaklaşımı bozma potansiyeline sahiptir ve dünya çapındaki hastalar için mortalite ve 

morbiditeyi azaltabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. 

Bunu takiben, öğrenilen ve iletilen dersler, klinisyenler, bilim adamları, 

girişimciler ve yatırımcılar arasındaki hasta süreçlerini ve yönetimi hasta yararına değiştirmek 

için yakın işbirliği ile desteklenen zengin bir klinik olarak uygun spektroskopik teknolojinin 

gelişmesini sağlayacaktır. 

 

KAYNAKÇA 

D’Acunto, M., Gaeta, R., Capanna, R., & Franchi, A. (2020). Contribution of Raman 

Spectroscopy to Diagnosis and Grading of Chondrogenic Tumors. Scientific Reports, 

10(1), 2155. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58848-0 

Davis, R., Davis, R., & Mauer, L. J. (n.d.). Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy: A 

Rapid Tool for Detection and Analysis of Foodborne Pathogenic Bacteria Fourier 

tansform infrared (FT-IR) spectroscopy: A rapid tool for detection and analysis of 

foodborne pathogenic bacteria. https://www.researchgate.net/publication/257781807 

Elmi, F., Movaghar, A. F., Elmi, M. M., Alinezhad, H., & Nikbakhsh, N. (2017). Application of 

FT-IR spectroscopy on breast cancer serum analysis. Spectrochimica Acta Part A: 

Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 187, 87–91. 

https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.06.021 

Felizardo, P., Baptista, P., Uva, M. S., Menezes, J. C., & Correia, M. J. N. (2007). Monitoring 

Biodiesel Fuel Quality by near Infrared Spectroscopy. Journal of Near Infrared 

Spectroscopy, 15(2), 97–105. https://doi.org/10.1255/jnirs.714 

Hermes, M., Morrish, R. B., Huot, L., Meng, L., Junaid, S., Tomko, J., Lloyd, G. R., Masselink, 

W. T., Tidemand-Lichtenberg, P., Pedersen, C., Palombo, F., & Stone, N. (2018). Mid-IR 

hyperspectral imaging for label-free histopathology and cytology. Journal of Optics, 

20(2), 023002. https://doi.org/10.1088/2040-8986/aaa36b 

Lagier, J.-C., Edouard, S., Pagnier, I., Mediannikov, O., Drancourt, M., & Raoult, D. (2015). 

Current and Past Strategies for Bacterial Culture in Clinical Microbiology. Clinical 

Microbiology Reviews, 28(1), 208–236. https://doi.org/10.1128/CMR.00110-14 

Lasalvia, M., Capozzi, V., & Perna, G. (2021). Discrimination of Different Breast Cell Lines on 

Glass Substrate by Means of Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Sensors, 21(21), 

6992. https://doi.org/10.3390/s21216992 

Lasch, P., Stämmler, M., Zhang, M., Baranska, M., Bosch, A., & Majzner, K. (2018). FT-IR 

Hyperspectral Imaging and Artificial Neural Network Analysis for Identification of 

Pathogenic Bacteria. Analytical Chemistry, 90(15), 8896–8904. 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b01024 

Laupland, K. B., & Valiquette, L. (2013). The Changing Culture of the Microbiology 

Laboratory. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 24(3), 

125–128. https://doi.org/10.1155/2013/101630 

Lovergne, L., Bouzy, P., Untereiner, V., Garnotel, R., Baker, M. J., Thiéfin, G., & 

Sockalingum, G. D. (2016). Biofluid infrared spectro-diagnostics: pre-analytical 

considerations for clinical applications. Faraday Discussions, 187, 521–537. 

https://doi.org/10.1039/C5FD00184F 



139 

 

Magalhães, S., Trindade, D., Martins, T., Martins Rosa, I., Delgadillo, I., Goodfellow, B. J., da 

Cruz e Silva, O. A. B., Henriques, A. G., & Nunes, A. (2020). Monitoring plasma protein 

aggregation during aging using conformation-specific antibodies and FTIR spectroscopy. 

Clinica Chimica Acta, 502, 25–33. https://doi.org/10.1016/j.cca.2019.11.025 

Nakai, Y., Tanaka, N., Shimada, K., Konishi, N., Miyake, M., Anai, S., & Fujimoto, K. (2015). 

Review by urological pathologists improves the accuracy of Gleason grading by general 

pathologists. BMC Urology, 15(1), 70. https://doi.org/10.1186/s12894-015-0066-x 

Ngo-Thi, N. ., Kirschner, C., & Naumann, D. (2003). Characterization and identification of 

microorganisms by FT-IR microspectrometry. Journal of Molecular Structure, 661–662, 

371–380. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2003.08.012 

Paraskevaidi, M., Morais, C. L. M., Lima, K. M. G., Ashton, K. M., Stringfellow, H. F., Martin-

Hirsch, P. L., & Martin, F. L. (2018). Potential of mid-infrared spectroscopy as a non-

invasive diagnostic test in urine for endometrial or ovarian cancer. The Analyst, 143(13), 

3156–3163. https://doi.org/10.1039/C8AN00027A 

Steinbach, W. J. (2001). Use of the diagnostic bacteriology laboratory: a practical review for the 

clinician. Postgraduate Medical Journal, 77(905), 148–156. 

https://doi.org/10.1136/pmj.77.905.148 

Yu, M.-C., Rich, P., Foreman, L., Smith, J., Yu, M.-S., Tanna, A., Dibbur, V., Unwin, R., & 

Tam, F. W. K. (2017). Label Free Detection of Sensitive Mid-Infrared Biomarkers of 

Glomerulonephritis in Urine Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Scientific 

Reports, 7(1), 4601. https://doi.org/10.1038/s41598-017-04774-7 

 



140 

 

Bildiri ID:178: REVIEW OF STUDIES ON TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 

SUPPORTING ELT 

Dr. Derya UYGUN, Millî Eğitim Bakanlığı, duygun@anadolu.edu.tr:, ORCID ID: 0000-0001-

6423-19 

Doc. Dr. Mehmet FIRAT, Anadolu University, Open Education Faculty 

mfirat@anadolu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8707-5918 

Efforts to teach foreign languages are increasing around the whole world. The 

literature says that there are various problems related to English teaching. The effective use of 

technological applications in foreign language teaching is recommended to solve these 

problems. Accordingly, many studies have focused on the use of technology in ELT. However, 

few give a review of applications from the point of view of pedagogical and educational 

practice, with recommendations. In this context, the technological applications used in teaching 

foreign languages to children are summarized in this study. In addition, the applications whose 

effectiveness has been proven by experimental studies are included. It can be concluded that this 

study is essential in guiding researchers working on designing language instruction using 

technology. 

Keywords: Augmented reality, Computer-assisted language learning, English, 

Intelligent systems, Mobile assisted language learning, Web 2.0 tools. 

 

Introduction 

As in many other countries, foreign language education is crucial in Turkey. 

According to TEDMEM (2018), a student in Turkey learns 1296 hours of English lessons 

during 12 years of elementary, middle, and high school education. However, it can be said that 

there are various problems with foreign language teaching in Turkey (Coşkun-Demirpolat, 

2015). The foreign language examinations conducted internationally and nationally showed the 

failure. The Foreign Language Proficiency Exam (YDS), one of the most common exams to 

determine foreign language proficiency in Turkey, is administered every year by the Student 

Selection and Placement Center (OSYM). In 2017, 66182 people took the exam, which had 80 

questions. The average score for the 2017 English YDS exam is 39.45 out of 100. It can be said 

that this result is proof that there are problems with foreign language teaching in Turkey. 

It would not be correct to attribute this problem to a single cause. This is because 

many socio-cultural factors influence foreign language teaching in addition to educational 

activities. Although there are many reasons for this problem, it can be shown that the change in 

student profiles and the inadequacy of English teaching are the reasons for this problem. This 

generation, called digital natives, started their lives with today's technologies, for whom new 

technologies are the center of their lives and who do their daily work with technology (Bilgiç, 

Duman, and Seferoğlu, 2011). It can be stated that the learning styles and expectations of the 

new generation of students, who are exposed to technology at birth, have changed from learning 

and, consequently, from the teacher and the classroom environment. Lu (2008) found that 

English teaching programs generally have nothing to do with real life; he states that traditional 

English teaching involves acquiring knowledge rather than life skills. It can be 

concluded that traditional teaching programs will not satisfy the new generation of students, 

which consists of digital natives and will not meet their expectations. Using information 



141 

 

technologies to promote the efficiency of foreign language teaching can provide students with 

solutions to the problems of foreign language teaching. 

 

The Statement of the Problem 

Thanks to advances in the production, transmission, and use of information, 

computers have become one of our most effective information tools. The educational sector has 

also benefited from these developments, and technologies developed for educational purposes 

have become widespread. The use of tools with audiovisual and interactive functions in foreign 

language teaching is intended to facilitate learning. Research in this area needs to be examined 

to understand and interpret the use of technologies in the foreign language field and to evaluate 

the shortcomings more clearly. However, there is no literature review in this area that includes 

examples of applications and research related to technologies used in the field of foreign 

languages. This study aims to analyze the studies conducted on technological applications to 

support teaching foreign languages to children. It can be said that this work is essential to 

applications for technological support of foreign language teaching. 

 

The Purpose of The Study 

Technological tools have become one of the most effective information tools of our 

time due to advances in the generation, transmission, and use of information. The education 

sector has also taken advantage of these developments, and technologies developed for 

educational purposes are now widely used. The aim is to facilitate learning with tools with 

audiovisual and interactive functions in foreign language teaching. To understand, interpret, and 

evaluate the use of technology in foreign language education, it is necessary to analyze the 

research conducted in this area in order to evaluate the deficiencies in this area more clearly. 

However, a study that includes a combination of examples of best practices and research on the 

technologies used in the field of foreign languages could not be found in the literature. 

Therefore, the purpose of this study is to analyze the studies that have been conducted on 

technological practices to support foreign language learning. To this end, the study conducted a 

literature review. In this context, a connection was made between the relevant research topic and 

the unorganized research findings, and the results were synthesized (Baumeister & Leary, 

1997). Such studies are particularly effective in presenting current information, determining 

their requirements for relevant research, drawing conclusions, and making recommendations 

(Cronin, Ryan & Coughlan, 2008). It can be said that this study makes an essential contribution 

to the applications of technology support in foreign language teaching. Computer Assisted 

Language Learning (CALL), Mobile Assisted Language Learning (MALL), Augmented 

Reality, Web 2.0 tools, and intelligent systems are reviewed to achieve this goal. 

Various technological tools have been developed to facilitate the acquisition of 

foreign languages. Audiotapes, videos, text, translation and visualization, animations, e-mail 

lists, discussion groups, and synchronous and asynchronous communication can be possibilities 

for language-oriented technologies (Leloup & Porterio, 1997). Specialized programs are 

developed to support language learning. The programs' effectiveness needs to be measured 

through an experimental study. Smith (1998, p. 129) emphasizes that researchers should 

measure the effectiveness of practices through experimental studies and determine which 
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aspects are practical and which are not. For this reason, applications that have been proven 

effective in experimental studies are included. 

 

Computer Assisted Language Learning (CALL) 

Nowadays, the primary goal of Education is to train people who can obtain 

accurate information in a short time, interpret it, and, above all, produce information. At the 

point of reaching this goal, the main support point of the education system is information and 

communication technologies. Therefore, technological innovations can be considered the main 

auxiliary element in foreign language education, making learning more effective and permanent. 

Therefore, at the beginning of the complementary elements in the activities for learning and 

acquiring skills in the foreign language classroom are the opportunities offered by technology 

(Beatty, 2010). 

Computer Assisted Language Learning (CALL) originated in 1960 at the 

University of Illinois with the implementation of Programmed Logic for Automatic Teaching 

Operations (PLATO) (Warschauer, 1999). After that, it began to be used in higher Education in 

America. Since the 1980s, it has gained a structure with a vast network of uses, effectively using 

it in many countries, especially Britain (Davis, 2005). Later, various organizations produced 

software related to CALL and tried to make learning and content more interesting with shapes, 

graphics, and games (Demirel, 1999). 

Studies conducted at CALL have shown that computer-assisted English instruction 

is more effective than traditional methods. For example, the pre-test-post-test experimental 

control group study by Chera and Wood (2003) examined the effect of CALL on students' 

phonological awareness. Phonological awareness is a skill that relates to recognizing and 

separating the sounds that make up a word and noticing the sounds made up of familiar sounds. 

During the application phase of the study, students in the experimental group worked with a 

CALL program with 10-minute sessions for four weeks. As a result, CALL was reported to 

improve students' phonological awareness. Based on the results of this study, it can be 

concluded that CALL contributes to learners' language development. 

The study of Gömleksiz and Düşmez (2005) is another proof of the effectiveness of 

CALL. The study aims to determine whether CALL and traditional methods have differences. 

The participant group of the study consists of a total of 28 students, including 14 students in the 

experimental group and 14 in the control group. The application phase lasted four weeks. In the 

experimental group, CALL was conducted, while in the control group, the courses were 

processed using traditional methods. The study's success test developed by the researchers was 

used as a data collection tool. As a result of the study, it was reported that there was a 

statistically significant difference between the results of the experimental group and the control 

group. Based on this result, it can be said that CALL is compelling. 

Demirbilek and Yücel (2011) study examined English teachers' opinions on using 

computer games in a foreign language course. In the study, which was conducted using a 

qualitative research method, the opinions of 8 English teachers were used. The teachers 

indicated that using computers in class increases students' motivation and positively affects 

communication and interaction, but they need support for using computers. Therefore, it is 

recommended to organize in-service training activities for teachers to increase the use of 

technology in classrooms. 
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As a CALL technology, Dyned is one of the most widely used applications. Dyned 

is prepared according to the Brain-Based Learning approach, as shown in Figure 1, containing 

individual software for different age groups, levels, and needs.    

 

Figure 1. Dyned Software Screen 

The Dyned application consists of three parts. When you log in, the selection 

screen includes English for Success for Adult Learners, First English for Children, and 

Placement Test. However, first English omits writing, reading, and speaking skills. The studies 

show that Dyned is a practical application for foreign language teaching (Selçuk, 2016), but its 

use also has problems (Baş, 2010). Dyned, aims to support the teaching of English and stands 

for Dynamic Education. Dyned is derived from the words Dynamic and Education. This 

program includes a computer-based educational process and is used to support foreign language 

teaching. There are different studies conducted about the Dyned application. 

In a study by Selçuk (2016), using Dyned on students' academic performance was 

investigated. The study aims to investigate the effect of Dyned on learners' language proficiency 

and vocabulary in an English lesson. The study group comprised 60 learners (30 experimental - 

30 control) at the 6th-grade level. The instrument used to collect data was the successful test 

developed by the researcher. As a result, it was reported that Dyned educational software affects 

students' grammar and vocabulary. Based on this result, it can be concluded that Dyned program 

impacts secondary students' academic achievement in English classes. 

In the study by Baş (2010), the purpose was to investigate English teachers' 

opinions about Dyned. The participants of the study are twelve English teachers. The study's 

data were analyzed using the Nvivo2 qualitative data analysis program. As a result, the teachers 

discussed their difficulties in implementing the Dyned program. The teachers stated that they 

faced problems such as the level of the program being higher than the cognitive level of the 

students, the insufficient technical equipment of the schools, the rapid loss of interest of the 

students during the application, and the insufficient training of the teachers in the use of the 

program. They also stated that Dyned is very different from the curriculum of English classes. 

It can be concluded that Dyned impacts students' academic achievement, but 

teachers face several problems with its implementation. Researchers can be advised to use 

design-based research to investigate the effectiveness of Dyned. Design-based research occupies 

an important place in the design and research of online learning environments. Design-based 

research is an important research method because it establishes strong links between educational 

research and the real world. 
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It is an unavoidable fact that cell phones are very widely used today. With the 

proliferation of mobile tools, the use of mobile applications in learning environments has also 

increased. Mobile Assisted Language Learning (MALL) is becoming more common and 

essential to language learning. MALL uses smartphones and other mobile technologies in 

language learning (Kukulska-Hulme, 2018; Kukulska-Hulme & Shield, 2008, p. 271; Sandberg, 

Maris & de Geus, 2011, p. 1334; Vavoula, Sharples, Rudman, Meek & Lonsdale, 2009, p. 286). 

Kukulska-Hulme (2005) points out that MALL has excellent potential to provide students with 

experiences inside and outside the classroom: rich, real-time, hands-on, collaborative, 

contextual, and continuous learning. 

People who want to learn a new language but cannot find the time due to lack of 

money or work intensity have turned to mobile learning methods. In a study conducted by Tılıç 

(2016), the aim was to determine whether individuals use mobile applications that contribute to 

language learning or not and to determine their habits. As part of the study, two separate 

questionnaires (English and Turkish) were prepared. Seventy-five people participated in the 

survey. According to the results, %84 of the participants used mobile applications to learn 

foreign languages. Therefore, it can be concluded that the percentage of those who use mobile 

applications in foreign language learning is relatively high. Looking at the results of the 

research conducted by Tılıç (2016), it can be stated that mobile learning has become 

widespread. When the relevant literature is examined, it is observed that there are many paid or 

free applications in Foreign Language Teaching. Within the scope of this study, applications 

whose effectiveness has been proven by experimental studies have been included. 

Hao, Lee, Chen, and Sim (2018) developed a mobile application called APP for 

vocabulary teaching in an English lesson in a study conducted with ten seventh-grade students 

in Taiwan and investigated the effectiveness of this application. The content structure of the 

application is shown in Figure 2. In addition to the successful test developed by the researchers 

as a data collection tool, questionnaires and interview forms were used to determine students' 

experiences. As a result, it was reported that the developed application effectively improves 

learners' vocabulary in English class and learners' views about the application are positive. 

However, it can be noted that the small number of participants in the study limits the 

generalizability of the research findings. 
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Figure 2. APP design (Hao, Lee, Chen, and Sim, 2018) 

 In their study in Spain, Cerezo, Calderon, and Romero (2019) developed a mobile 

application (see Figure 3) based on learners' difficulties in pronouncing English words. The 

study, which involved 70 preschool students, investigated the effectiveness of the developed 

mobile application. The 70 students were divided into three groups. In the first group, only a 

mobile application was applied to the experimental group; in the second group, a mobile 

application with a hologram game was applied to the experimental group; and in the third 

group, the control group, instruction was conducted using traditional methods. As a result, it 

was reported that there was a statistically significant difference between the test results of the 

experimental groups and the control group. Furthermore, the effect size was examined to 

understand the difference between an experiment conducted with a mobile app containing a 

hologram game and an experiment conducted with a mobile app only. As a result of the 

research, it was reported that the use of the holographic mobile-based application had a 

significant impact on children's motivation. It also improved their performance compared to 

traditional classroom methods. 
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                              Figure 3. HologramFX game (Cerezo, Calderon and Romero, 

2019) 

Sung, Chang, and Yang (2015) conducted a quantitative meta-analysis examining 

the impact of mobile applications on language acquisition. The study selected 44 dissertations 

and research articles published between 1993 and 2013 based on specific criteria. Sung, Chang, 

and Yang (2015) explained that the dissertations and articles were selected according to the 

pretest-posttest control group pattern in the meta-analysis study. In the meta-analysis conducted 

by Sung, Chang, and Yang (2015), it was reported that in most of the studies that used the pre-

test-post-test-control group research design, the participants in the experimental group showed 

improvements in language acquisition compared to the participants in the control group. In the 

studies, MALL was found to have a significant improvement with an average effect size of 

0.55. In this case, it can be said that mobile applications should occupy an important place in 

language teaching. 

 

Augmented Reality 

Another technology used to support foreign language education is Augmented 

Reality. Augmented Reality (AR) is a technology that aims to find the virtual world by 

integrating it simultaneously with the real one (Özarslan, 2011). 

The benefits of Augmented Reality (AG) applications can be listed. 

● It can make the educational teaching process more fun, 

● It can enrich educational environments and make learning more permanent, 

● It can increase the effectiveness and attractiveness of learning content and 

learning  

 teaching processes (Taşkiran, Oral, and Bozkurt, 2015; Wu, Lee, Chang, and 

Liang, 2013). 
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The aim of the research conducted by Taşkiran, Oral, and Bozkurt (2015) is to 

investigate students' opinions about the AR technology used in English classes. The study 

selected 42 students attending a foreign language preparation course at a state university as the 

participant group. Data were collected during the two-week implementation period using an 

online questionnaire. The study group was asked 20 survey questions and two semi-structured 

open-ended questions. As a result, it was reported that learners found the technologies of AR 

valuable and easy to use. From the research findings, it can be concluded that those who have 

experienced using AR have a favorable opinion of it. However, learners' opinions alone are not 

enough to determine the effectiveness of an application. For this reason, researchers are 

recommended to conduct experimental studies to determine the effectiveness of AR. 

The purpose of the research conducted by Çınar and Akgün (2015) is to prepare an 

AR-supported textbook section and evaluate this section with expert opinions. For this aim, the 

English textbook for 6the grade at the fair unit has been redesigned with AR technology. The 

prepared textbook has been presented to the faculty members of the English Teaching 

department of Sakarya University in terms of content appropriateness. Regarding textbook 

preparation and compliance with the material design principles, it has also been submitted for 

review by Educational Technologists. They have taken Instructional Technologies and Material 

Design courses with the same faculty. A 31-item Expert Opinion Form was used as a data 

collection tool. Considering the expert's opinions, the necessary additions and subtractions have 

been made, and the places that need to change in the design have been changed. It may be 

advised to conduct a study that includes the opinions of teachers and students who will use the 

book. 

The study by Çakir, Solak, and Tan (2015) investigates augmented reality's effect 

on learners' performance and motivation. For this purpose, a semi-experimental study was 

designed. In the study, 60 university students participated, and no implementation was made in 

the control group. English vocabulary was taught to the experimental group using AR 

technology. As a result of the study, it was reported that the success of the students who 

completed the course using the AG technology was statistically significantly higher compared 

to the students in the control group. In addition, the Material Motivation Questionnaire was used 

to measure learners' motivation towards the materials developed for teaching English words 

prepared for learners using AR technology. As a result, it was reported that learners' motivation 

was high. The study results show that the use of AR technology in teaching foreign language 

vocabulary positively affects student performance. 

As seen in Figure 4 with AR, virtual and natural objects can be combined in a real 

environment, and virtual objects can interact in real-time. It can be stated that these features can 

be beneficial in terms of motivating learners toward the lesson. However, it can be said that 

Augmented Reality is not a widely used technology. 
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Figure 4. AR application example 

 

Web 2.0 Tools 

Instead of Web 1.0, where communication is one-way, Web 2.0 tools are now used 

where content can be changed. In this change process, one can predict that Web 3.0 tools, which 

are intelligent systems and artificial intelligence, will be the next step. This has affected the 

education system as well as our daily lives. Web 2.0 tools can produce content, including 

dialogues in social media where users interact and collaborate, as opposed to websites where 

people can only view the content (Bozna, 2017). Examples include social networks, blogs, 

wikis, video-sharing sites, web applications, and podcasts. 

Web 2.0 technology offers opportunities in terms of efficiency and feedback. 

According to Grosseck (2009), based on interaction, Web 2.0 tools provide users with 

opportunities to create and share dynamic content in mutual collaboration. According to Özel 

(2013), Web 2.0 tools provide a natural environment and collaboration in language learning and 

help teach language skills. 

Web 2.0 tools are widely used daily and are also practical in foreign language 

teaching. Özerbaş and Mart (2017) conducted descriptive research in a study aimed at 

determining the level of English teacher candidates' views and use of Web 2.0 tools. The 

research study group comprises 113 final-year students from the Faculty of Education. "The 

Internet and Web 2.0 Tools Use Questionnaire" scale developed by Özel (2013) was used as the 

data collection instrument in the study. As a result, it was reported that teacher trainees consider 

Web 2.0 tools suitable for learning environments in language teaching and that Web 2.0 tools 

make teaching more varied. 

In the research conducted by Bozna (2017), the opinions of students studying at the 

university about Web 2.0 tools were searched. The study was conducted with a case study of 

qualitative research methods; semi-structured interviews, observation, and document analysis 

techniques were used as data collection tools. As a result of the research, it was reported that 

foreign language learners often use Web 2.0 tools and are willing and practical to create content 

and share this content with network connections. 

 Bashore, Hout, Strik, and Cucchiarini (2021) investigated the effectiveness of two 

Automatic Speech Recognition (ASR) based websites, I Love Indonesia (ILI) (see Figure 5) 

and Novo Learning (NOVO), on students' vocabulary knowledge speaking anxiety, and 

language enjoyment. Two hundred thirty-two secondary school students participated in a quasi-
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experimental study. Students were divided into three groups: two experimental groups received 

an ASR-based intervention (ILI, NOVO), and a control group participated in regular classes.  

Results showed that students in the two experimental groups (ILI and NOVO) 

performed significantly better than students in the control group. Furthermore, both websites 

successfully increased students' knowledge of the target vocabulary (40 words), reduced 

students' speech anxiety, and stimulated students' enjoyment of the language. In addition, 

researchers interviewed 12 of these students and three English teachers. These qualitative results 

support the quantitative conclusions. This would help teachers to design and adapt these 

systems optimally for foreign language teaching. 

 

 

Figure 5. Example of i-hear in ILI (Bashori, Hout, Strik, and Cucchiarini (2021) 

When the literature is examined, it is seen that there are studies in which there are 

learner opinions that the use of Web 2.0 tools in foreign language teaching may be helpful. As 

Web 2.0 tools are widely used, researchers may be advised to include experimental studies in 

which the effect of these tools on language teaching is described in a more detailed format. 

Research shows that Web 2.0 tools have a severe potential for teaching foreign 

languages. Therefore, the use of these technologies in the teaching of foreign languages is an 

inevitable fact. Table 1 shows some Web 2.0 tools and their contents used in foreign language 

teaching. 

Table 1. Some Web 2.0 tools and contents 

Web 2.0 tool Content  

Canva Users can create social media graphics, 

presentations, posters, and other visual content. It can be used on 

the web and mobile. With Canva, the teachers can prepare high-

quality images for the lessons and download these images. 

 

 

Kahoot 

It is a game-based learning platform used as 

educational technology. Pictures or even videos can be added to 

the questions; answering time can be limited. However, it will be 

enough to select the quiz to be applied, press “start,” and tell the 

code on the screen to the students. 

 

EBA 

Educational Information Network, or EBA for short, 

is a socially qualified educational electronic content network 

established by the Ministry of National Education of Turkey. 
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Explain Everything 

 This is one of the most used applications in the 

Flipped Classroom model, lecture videos can be easily prepared 

via iPad. In addition, video recording can be done on each page 

separately when preparing videos. 

 

Classdojo 

It is a classroom communication application to share 

reports with parents and teachers. In addition, the teachers can 

create their virtual classroom and add students to it, giving them 

points for positive behavior. 

 

 

Intelligent Systems 

Thanks to developments in artificial intelligence, humans can now have dialogues 

with machines in the real world. With intelligent systems that think like humans and respond 

instantly to user commands, the increasing interaction between machines and humans proves 

that intelligent systems are being used effectively. Therefore, it can be predicted that intelligent 

systems will guide technological developments in the future with decentralized interfaces that 

enable machine-human interaction through natural dialogue. 

Recently, the interest in intelligent systems has increased significantly. With the 

introduction of modern technology, an expert system that supports learners in the educational 

process can provide them with a learning environment independent of time and space. 

Furthermore, the system can effectively provide personalized feedback to learners in a short 

time. Dağ and Erkan (2004) state that intelligent systems provide learners with a learning 

environment that matches their knowledge level so that they can learn more easily, permanently, 

and quickly. 

Badia, Domingo, Easton, Gabureanu, Olimpius, Quixal, Sharwood Smith, 

Vasilescu, and Schmidt (2011), with the support of the European Commission, developed an 

intelligent system that helps you learn English, German, and Romanian. The system called ICE3 

(Integrating  

CALL in Early Educational Environments) was created to help learners in 

language learning. In addition, other goals of the system are sorted as evaluating CALL 

activities, involving teachers in creating materials, and encouraging students to think creatively 

using information and communication technologies.  

Gabureanu and Istrate (2013) conducted a study to measure user satisfaction with 

the ICE3 system developed by German, British, Romanian, and Spanish teams. A questionnaire 

developed by the researchers was applied to 513 students and 40 teachers. Users found the 

grammar and spelling exercises helpful. Teachers indicated that the system guided individual 

and independent work and contributed to learners' language development. It was stated that the 

software should support language teaching and other areas. Therefore, testing the ICE3 system 

with an experimental study can be recommended. In this way, the system can be analyzed in 

more detail and determine which aspects are compelling and which are not. 

Machine learning algorithms are used in many fields, e.g., business and medicine. 

Data mining in Education is one area that deals with exploring data patterns in an educational 

environment. Applications can be used to predict student performance to improve the existing 

educational situation. In the case of learning, predicting learners’ performance allows us to 
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know in advance the level of students and identify the students who need special attention. 

Ahmed, Abdulazeez, Zeebaree, and Ahmed (2021) propose using the Gradient Boosting 

Decision Tree, a machine learning technology used for regression, classification, and ranking 

tasks and belonging to the family of boosting methods, to predict the performance of university 

students in final exams. It compares the performance of the proposed system with selected 

machine learning algorithms (Support Vector Machine, Logistic Regression, Naive Bayes, 

Gradient Boosted Trees). Ahmed, Abdulazeez, Zeebaree, and Ahmed (2021) created a dataset to 

predict students' performance in final exams earlier. The models were built using selected 

machine learning algorithms for a proposed dataset comprising 450 university students and 20 

features selected for this purpose. The performance of the Gradient Boosting Decision Tree 

algorithm is better than the other algorithms, with an accuracy of %89.1. The study by Ahmed, 

Abdulazeez, Zeebaree, and Ahmed (2021) showed that student performance could be predicted 

with acceptable accuracy by various algorithms applied to the dataset. 

Since intelligent systems have structures open to constant updating and evolution, 

the work in this area is also constantly changing and expanding to include various dimensions. 

Therefore, the literature on intelligent systems that support foreign language teaching should be 

followed closely, and an archive should be created for the research conducted in this area. 

Furthermore, because research on intelligent systems development is multidimensional, it can 

be said that it should not be limited to one topic. 

Although intelligent systems have entered our daily lives with applications such as 

Siri and Google Assistant, it can be noted that they are not yet widely used in educational 

environments. For one thing, it can be assumed that intelligent systems are an expensive 

method. Therefore, applications with lower costs are usually recommended to support learners. 

However, it is foreseeable that intelligent systems will be the technology of the future when it 

comes to providing learners with an individualized learning environment in a short period. 

Intelligent systems are characterized by the fact that they support many learners according to 

their characteristics and are immediately accessible. Moreover, intelligent systems can be more 

effective than traditional applications in providing learners with a learning environment 

appropriate to their level of knowledge. Therefore, studies in this direction should be 

accelerated. 

 

Results and Recommendations  

 It can be said that these applications create opportunities for constructive learning 

activities. Through these applications, teaching becomes a process in which individual 

differences are emphasized, and students and teachers interact and collaborate. Moreover, 

students and teachers can share information globally by taking the learning process out of the 

classroom.  

Besides the advantages mentioned above of using information technologies in 

foreign language teaching, there are some disadvantages. They can be listed as a) security and 

privacy, b) inappropriate content, c) lack of communication, d) time-consuming, and e) 

cyberbullying (Griffith & Liyanage, 2008; Zaidieh, 2012). However, avoiding these 

disadvantages in the teaching process is possible under the teacher's guidance. Teachers can 

guide the process properly only with their knowledge of these applications and their training on 

the subject. 
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The concern that technology will replace teachers has already given way to the 

concern that teachers who use technology will replace those who do not. Therefore, the place of 

the use of technology, which is a sensitive issue in the teaching of foreign languages to children, 

especially in the teaching of English, is becoming increasingly important. Therefore, Digital 

tools should be included in educational processes with good planning. 

This study is vital for guiding foreign language teachers on the use of technology. 

This study investigated technological applications that support children's foreign language 

learning. The characteristics of the applications examined in the study are presented. The 

applications investigated are CALL, MALL, AR, Web 2.0 tools, and intelligent systems. It is 

undeniable that using tools with audiovisual and interactive functions in foreign language 

teaching facilitates learning. However, problems such as high costs, the obsolescence of 

hardware technology in a short period, the selection of software tailored to the target audience's 

characteristics, and teacher training are obstacles. In addition to these obstacles is that 

technology is only a tool and should be used at the right time and place in the foreign language 

classroom. 

The following recommendations for future research can be made. First, since 

Dyned is the most used assistive application in the foreign language classroom, more 

comprehensive studies could be conducted on this application, investigating students' and 

teachers' opinions. Similarly, qualitative research on practical CALL applications in foreign 

language teaching can be conducted. 

Since mobile devices have a permanent place in our daily lives, are available 

anytime and anywhere, and are widely used, it is a good idea to develop a mobile application 

that supports foreign language teaching and test its effectiveness with experimental studies. In 

addition, qualitative research can be conducted to determine how application users are affected 

by its implementation. 

For the new generation of learners who believe that learning does not take place in 

their own homes, who are innovative, critical of the system, and who have high expectations, it 

can be recommended that Web 2.0 tools be used more frequently to support foreign language 

courses. First, research can determine learner use of Web 2.0 tools. Then, the course content can 

be prepared according to the learners' level. 
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Bildiri ID: 170: GÖRSEL TASARIM DERSİ ÖZELİNDE UZAKTAN ÖĞRETİMDE 

UYGULAMALI DERS TASARIMI  

Safiye SARİ, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, safiye.sari@atauni.edu.tr., ORCID 

ID: 0000-0001-8381-6934  

Amaç: Görsel Tasarım dersi; Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim 

Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı lisans programında yer alan bir derstir. Ders TMT1003 

koduyla “Temel Tasarım” dersi adı altında birinci yarıyılda okutulmaktadır. 4 teorik 7 ACTS 

kredisine sahip olan bu ders, örgün eğitimde verilen aynı dersten farklı olarak uygulama 

kredisine sahip değildir.  

Çalışmanın amacı; uygulamalı bir ders olan “Görsel Tasarım” ders öğrencilerinin 

performanslarını ve yeterliklerinin artırılması için, öğretim işlemlerinin planlanması, 

geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sürdürülmesine yönelik uygulamaların tasarımını; aynı 

derste okutulmakta olan “Temel Tasarım” ders kitabı üzerinden deneyimlemektir.  

Yöntem: 2019 yılı ile birlikte uzaktan eğitimde sadece teorik derslerin değil 

uygulamalı derslerin de bazı sorunlara ragmen öğretilebileceği tecrübe edilmiştir. Söz konusu 

bu dönem de her ne kadar zorlu ve zahmetli süreçler yaşansa da günümüz uzaktan eğitim 

uygulamalı ders tasarımlarında yeni verilerin elde edilmesi ve bu verilerin klavuzlanarak ders 

müfredatlarına geçirilmesinde önemli veriler elde edilmiştir.  

Çalışmada uygulamalı bir ders olan Görsel Tasarım dersinin, “Temel Tasarım” 

ders kitabı üzerinden deneyimlenmesi sağlanmış, elde edilen bilgilerle dersin uygulamalı ders 

rotası çizilmiştir. Bu yöntemle aynı zamanda uzaktan eğitimle yürütülmekte olan uygulamalı 

ders tasarımları için referans olabilecek bir “klavuz” da geliştirilmiştir.   

Bulgular: Çalışmanın elde ettiği en önemli bulgu; uzaktan öğretimde uygulamalı 

ders tasarımlarının belli standartlar altında geliştirilmesi gerekliliğidir. Öğrenme yeterliklerinin 

uygulama adımlarında ise planlanma, geliştirme, değerlendirme ve sürdürülebilirliğin 

sağlanmasında; “Kuramdan - Uygulamaya” içerik düzenlemelerinin, konunun uygulama 

adımlarına katkı sunduğu görülmüştür.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırma ile görsel tasarım dersinin ders içeriğinde geçen 

konuların aktarım şeklinde, doğru bir sıralamada yürütülen “klavuzlama” ile öğrenciye daha 

anlaşılır ve daha uygulanabilir içerikler verilebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Konuyla ilgili 

öğretim materyallerinin öğretmen tarafından geliştirilmesinde ise teknolojik gelişmelere entegre 

olabilen dijital verilerin hazırlanması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ders tasarımı, Görsel sanatlar, Görsel tasarım, Uygulamalı 

ders, Uzaktan öğretim.  

APPLIED COURSE DESIGN IN DISTANCE EDUCATION IN THE EXAMPLE OF A 

VISUAL DESIGN COURSE 

Purpose: The Visual Design course is a course that is included in the Textile and 

Fashion Design undergraduate program of the Faculty of Open and Distance Education of 

Ataturk University.  The course is taught in the first semester under the name of “Basic Design” 

course with the code TMT1003.  This course has 4 theoretical 7 ACTS credits this course also 

does not have practical credits unlike the same course given in formal education.   
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The purpose of the study is to experience the performances of “Visual Design” 

course students through the textbook “Basic Design”. At the same time, it is aimed to increase 

course competencies, plan, develop, evaluate and maintain teaching processes. 

Method: With the year 2019, it has been experienced that despite some problems 

that can be taught, not only theoretical courses but also practical courses in distance education. 

Although there have been difficult and laborious processes, new data have been obtained during 

this period and have been included in today's distance education applied course designs and 

important data have been transferred to the course curricula by guidance.  

The study was experienced in the Visual Design course, which is an applied course 

based on the basic design textbook. You say that the route has been drawn with the information 

obtained. This method has also been developed with a guideline for practical course designs that 

are carried out by distance education, which is a reference. 

Results: The most important finding of the study is that applied course designs in 

distance education should be developed under certain standards.  

In the implementation steps of learning competencies, it has been seen that the 

content arrangements “From Theory to Practice” contribute to the implementation steps of the 

subject in planning, development, evaluation and ensuring sustainability. 

Conclusion and Suggestions: It has been obtained through research that the 

student can be given more understandable and more applicable content with the “guidance” 

carried out in the correct order during the transfer of this course. 

It is proposed on the subject that the preparation of digital data that can be 

integrated into technological developments in the development of teaching materials by the 

teacher. 

Key words: Course design, Visual arts, Visual design, Applied course, Distance 

education. 

 

GİRİŞ 

Görsel Tasarım dersi Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 

Tekstil ve Moda Tasarımı lisans programında verilen bir derstir. Ders TMT1003 koduyla 

“Temel Tasarım” dersi altında birinci yarıyılda okutulmaktadır. 4 teorik 7 ACTS kredisine sahip 

olan bu ders fakültenin eğitim - öğretim mevzuatları gereğince uygulama kredisine sahip 

değildir.  

Çalışmanın amacı; uygulamalı bir ders olan “Görsel Tasarım” dersinin öğrencilerin 

performanslarını ve yeterliklerinin artırılması için öğretim işlemlerinin planlanması, 

geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve sürdürülmesine yönelik uygulamaların tasarımını, aynı 

derste okutulmakta olan “Temel Tasarım” ders kitabıyla deneyimlemektir.  

Temel tasarım diğer bir deyişle “Görsel Tasarım” dersi yaratıcılığa işlev 

kazandıran, görsel ağırlıklı bir düşünce sistemi üzerine kurgulu bir derstir. Bu ders görsel 

algılamaya dayalı öge ve ilkelerin birlikte kullanıldığı, yaratıcılık, düşünce ve sezginin 

kompozisyonda sonuca vardırıldığı uygulamaları içermektedir. Tasarımda yaratıcı eylemlerin 

geliştirilmesinin amaçlandığı dersin yüzyüze yürütüldüğü eğitim kurumlarında dersin uygulama 

kredisi mevcuttur.  
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Yaratıcı bireyler meraklıdır, sürekli soru sorar ve tahminlerde bulunur. Sıra dışı 

şeylere merak duyar, kurcalar, öğrenmeye ve keşfetmeye çalışır. Ayrıntılara dikkat eder, 

eksikleri ve yanlışları çabuk fark eder. Karşısına çıkan fırsatlardan yararlanmasını bilir. 

Olayları, başkalarının göremediği, farklı bakış açılarından görüp, çok boyutlu düşünebilir ve 

değerlendirebilir (Yılmaz, 2007: 20). Temel tasarım /görsel tarım dersi de öğrenciden beklenen 

bu merak ve ilgi ile temel düşünce sisteminin desteklendiği ders içerikleri ile tasarlanmaktadır. 

Bu nedenle ders, doğası gereği yüz yüze eğitime daha uygun oldunu söylemek mümkündür.  

Bu ders üniversitelerin tasarım içerikli eğitim sunan Sanat ve Tasarım Fakülteleri, 

Güzel Sanatlar Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri, Mühendislik Fakültelerinin bazı bölümleri ve 

Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümlerinin müfredatlarında yer alan zorunlu bir derstir. Derste 

sanat ve tasarımla ilgili eğitim alacak öğrencilere ihtiyacı olan temel eğitimi sunulmaktadır. 

Ders müfredatları fakültelerin ilgili bölümlerine göre kısmi bazı farklılıklar içermektedir. Fakat 

dersin genel yapısı itibariyle benzerdir. Tüm temel sanat ve tasarım derslerinin asıl amacı 

öğrencinin zihnindeki tasarımı uygun malzeme, teknik ve renklerle ayrıntılı bir şekilde 

kompozisyona aktarabilmektir.  

Tasarım eğitiminin ilk yılı çok riskli, stresli ve önemli bir yıldır. Birinci yıl 

öğrencilerine temel tasarım öğelerini ve ilkelerini vermek, onların gelecek kariyerleri için çok 

önemli rol oynar ve bunu onların akıllarından hiç çıkartmamak gerekir (Öztuna, 2007: 10). 

Temel Tasarım ders içeriklerinin nasıl olması gerektiğine yönelik sık sık 

araştırmalar yapılmaktadır.  Bu araştırmalar yukarıda da bahsedildiği üzere dersin doğası gereği 

sıklıkla yüz yüze eğitime uygunluğu yönüyle araştırılmıştır. Fakat günümüzde artık bu dersin 

uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilirliği yönü de araştırmalara konu olmaktadır.   

2019 yılı sonunda başlayan COVID-19 salgınıyla birlikte başlayan süreçte; salgının 

yayılımı durdurulamayınca hemen hemen tüm dünyada örgün eğitimden vazgeçilerek uzaktan 

eğitim sistemine geçiş kararı alınmış ve bu kararın tüm eğitim kurumlarında uygulanması 

istenmiştir. Ancak daha önceden tecrübe edilmiş teorik tabanlı derslerin uzaktan eğitim 

modeliyle yürütülmesinde sıkıntılar görülmezken temel tasarım/görsel tasarım gibi uygulamalı 

derslerin uzaktan eğitim modeliyle yürütülmesinde sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu 

sorunların başında ise bu dersin atölye alt yapısı gerektirmesi ile öğrenci - öğretmen 

etkileşiminin sağlanamamasından kaynaklanmıştır. 

Çizim içerikli bir ders olan temel tasarım dersi, öğreten-öğrenci etkileşimini 

gerektirdiği için yapılacak müfredat programlarının da uzaktan eğitim modeline entegre edilerek 

verilmesi gerekmektedir. Bu dersi doğru bir müfredatla yürütmek kadar müfredatta yer alan 

konuların doğru bir öğretim şekliyle de ele alınması gerektiği açıktır. Örneğin; öğrencinin kalem 

tutuşundan fırçayı kavrayışına kadar belli başlı öğrenme edinimlerinin kazanılabilmesinde 

efektif bir öğretme şeklinin klavuzlanması, hem öğrencinin hem de öğretmenin uzaktan eğitim 

de uygulamalı ders tasarımınının hazırlanmasında etkili bir yöntemdir.  

2019 yılı ile tecrübe ettiğimiz COVİD19 salgını göstermiştir ki yaşanabilecek her 

türlü aksaklıkta eğitim- öğretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinde uzaktan eğitim 

modelleri etkili bir yöntemdir. Uygulamalı ders tasarımlarının geliştirilmesinde de tıpkı teorik 

dersler gibi uygulama gerektiren derslerin de dersin konularına göre uygun bir öğretme şekliyle 

yapılabilirliği mümkün görünmektedir. 

 

YÖNTEM 
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Çalışma betimsel bir araştırmadır. Araştırmada iki yöntem kullanılmıştır. Bunlar; 

tarama yöntemi ve örnek olay incelemesi şeklindedir.  Araştırmanın evreni; ders içeriklerinde 

“Temel Tasarım” dersi bulunan Fakültelerin Tekstil ve Moda Tasarımı bölümü, örneklem ise 

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı lisans 

programı “Temel Tasarım” dersidir.    

 

Araştırmanın Deseni 

2019 yılı ile birlikte uygulayıp test ettiğimiz “uzaktan eğitim ile uygulamalı 

derslerin yürütülmesi” çerçevesinde birçok eğitim kurumu bu yöntemle öğretim faaliyetlerini 

yürütmüştür. Küresel olarak tüm dünyada uygulanan bu yöntem sayesinde günümüz uygulamalı 

ders tasarımlarına alt yapı sağlayacak önemli veriler elde edilmiştir.   

Çalışmada uygulamalı bir ders olan Görsel Tasarım dersinin, “Temel Tasarım” 

ders kitabı üzerinden deneyimlenmesi sağlanmış ve elde edilen bilgiler ışığında bir uygulamalı 

ders rotası çizilmiştir. Bu ders tasarımı ile aynı zamanda uygulamalı ders tasarımlarına referans 

olabilecek bir klavuzlama yapılmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Uzaktan eğitim zaman ve mekândan bağımsız, öğrenen ve öğreticinin bir araya 

gelme zorunluluğunun olmadığı tamamen sanal ortamlarda gerçekleşen yenilikçi bir eğitim 

sistemidir. Birçok öğrenenin tercih ettiği uzaktan eğitimde ortaöğretim ve yükseköğretim gibi her 

kademeden eğitim almak mümkündür (Enfiyeci vd. 2019: 21). Çalışmanın bu bölümünde görsel 

tasarım dersinin uygulamalı ders tasarımına uygunluğu konusu tartışılmış ve bu kapsamda; 

öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, öğrenme süreçlerinin planlanması, kontrol edilmesi ve 

düzenlenmesi başlıkları altında sözkonusu bu kitapta geçen 7. Ünite değerlendirilmiştir. Buna 

göre Temel Tasarım ders kitabında geçen ünite başlıkları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Temel Tasarım dersinin ünite içerikleri 

Ü

Ünite No 

Ünite Adı Konular 

1 Temel tasarıma giriş Sanat ve Estetik- Sanatın sınıflandırılması- Sanat ve Zanaat 

2 Nokta Nokta nedir? Tasarımda nokta- Noktanın özellikleri-Nokta 

Alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

3 Çizgi Tasarımda çizgi- Çizgi özellikleri- Çizgi sınıflandırması- Ç.zgi 

alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

4 Form Form Nedir? Form Algısı- Form özellikleri- Form ve ritm- Form ve 

yüzey- Deformasyon- Form/biçim  alıştırmaları-/Uygulama 

örnekleri 

5 Doku Tasarımda doku- Dokunun özellikleri- Doku ve işlev- Doku 

oluşturma- Doku alıştırmaları/Uygulama örnekleri  
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Ü

Ünite No 

Ünite Adı Konular 

6 Espas Espas nedir? Çeşitleri- Özellikleri- Fonksiyonları- Espas ve mekan- 

Espas alıştırmaları7Uygulama örnekleri 

7 Renk Renk nedir? Nasıl algılanır? Renk çemberi- Renk Kontraslıkları- 

Boyutları- Özellikleri- Tasarımda renk- Renk 

alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

8 Tekrar Tekrar nedir? Çeşitleri- Tekrar oluşturma- Simetri- Tekrar 

alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

9 Uygunluk Uygunluk nedir? Çeşitleri- Fonksiyonları- Tasarımda uygunluk- 

Uygunluk alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

10 Zıtlık Zıtlık nedir? Çeşitleri- Özellikleri- Tasarımda zıtlık- Zıtlık 

alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

11 Koram Koram nedir? Ögesel koram- Koram Çeşitleri- Koram 

alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

12 Egemenlik Egemenlik nedir? Ögesel egemenlik- Tasarımda egemenlik- 

Egemenlik alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

13 Denge Denge nedir? Görsel denge- Çeşitleri- Tasarımda denge- Denge 

alıştırmaları/ Uygulama örnekleri 

14 Birlik Birlik nedir? Çeşitleri- Şekil-Form birliği- Tasarımda Birlik- Birlik 

alıştırmaları/Uygulama örnekleri 

Tablo 1’e göre;  

Türkiye de Moda giyim tasarımı, Moda tasarımı, Moda ve tekstil tasarımı, Tekstil 

tasarım ve Tekstil ve moda tasarım isimleri altında 15 ayrı fakültede lisans programı 

bulunmaktadır. Bu programlarda yer alan Temel Sanat/Tasarım dersi amaç, içerik ve öğrenim 

çıktıları bakımından benzerlik göstermektedir fakat bazı programların programlarının öğrenci 

seçme süreçlerinin odaklandığı beceriler, dolayısıyla seçilen öğrencilerin nitelikleri bölümler 

arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu bilgiler ışığında kitapta geçen ve tamamen tesadüfi 

şekilde seçilen 7. Ünite – Tasarımda Renk ünitesiyle; uygulama adımları özelinde ünite 

incelenmiştir. Konu; ünitenin teknik-teorik alt yapılı konu içeriklerinin belirlenmesi ile ünitenin 

uygulama alt yapılı konu içeriklerinin belirlenmesi şeklinde iki alt başlıkta tartışılmıştır.  

1. Ünitenin Teknik-Teorik Alt Yapılı Konu Içeriklerinin Belirlenmesi  

Konu başlıkları:  

• Renk nedir? Nasıl algılanır? 

•  Renk Çemberi ve uygulama adımları  

• Renk kontrastları 

• Rengin özellikleri 

• Rengin boyutları 

https://www.modatasarimkursu.org/
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Ünite de geçen renk çemberi tanımının ardından çemberin uygulamasına yöelik 

işlem adımları sırasıyla maddeleştirilerek açıklanmıştır. Bu da konunun anlaşılırlığına ve 

uygulanabilirliğine katkı sunduğu düşünülmektedir. Konu ve içerik Resim 1 ve 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1. Renk çemberi işlem basamaklarının teorik alt yapıda hazırlanması 

Resim 1’e göre; 

Kitapta yer alan bu ünitede renk çemberine ait uygulama adımları/işlem 

basamakları maddeler halinde verilerek konunun anlaşılırlığına katkı sunulmuştur.  
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Resim 2. Teorik alt yapıda azırlanmış renk çemberinin uzaktan öğrenim modeliyle 

konu içinde gösterilmesi 

 

Resim 2’ye göre; işlem basamaklarının yazılı olarak verildiği adımlar bir resim 

üzerinde gösterilmiştir.  

 

2. Ünitenin Uygulama Alt Yapılı Konu Içeriklerinin Belirlenmesi 

Konu Başlıkları: 

• Tasarımda renk 

• Renk çemberi alıştırmaları /Uygulama örneği 

Ünite içeriğinde geçen uygulamalı ders tasarımının öğrenme hedeflerinde yer alan 

ve bizzat öğrencinin de uygulama yapması istenen renk çalışması Resim 3’de, renk çemberi 

çalışması da Resim 4’de verilmiştir.  
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Resim 3. Uygulamalı ders tasarımı- Renk çalışması 

 

Resim 3’e göre;  

Konunun teknik alt yapıda hazırlanan uygulamalı adımları ve bu uygulama için 

klavuzlanan renk çalışması; rengin tonal geçişlerine göre gesterilerek verilmiştir.  
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Resim 4. Uygulamalı ders tasarımı- Renk çemberi uygulamasının gösterilmesi 

 

Resim 4’e göre;  

Konunun teknik alt yapıda hazırlandığı uygulama adımları çember üzerinde rengin 

ara tonlarıyla birlikte gösterilmiştir.  

Uygulama konuları teorik alt yapıda maddeleştirilerek anlatılmış aynı zamanda 

kuramdan elde edilen bilgiyle öğrencinin uygulama bilgisini de elde etmesi sağlanmıştır.  

Konu bu aşamada uygulamalı ders tasarımı hazırlamanın bir başka adımı olan 

öğrenme-pekiştirme süreci bağlamında ödev sürecine geçmiştir. Bu süreçte hem öğretmen-

öğrenci etkileşiminin sağlanması hem de uygulamanın varsa öğrenilmeyen kısımlarının 

pekiştirilmesi amacıyla öğrenciden ödev istenmiştrtir. Uygulamaya ait ödev bireysel etkinlik 

başlığı altında Resim 5’de verilmiştir.  
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Resim 5. Kontrol ve değerlendirme adımının gösterilmesi 

Resim 5’de; 

Çalışmada uygulama adımlarının öğrenim kazanımlarının elde edilebilmesi için 

ödev verilerek konunun öğrenme hedefleri tartışılmıştır.  

Özetle çalışmada; uygulamalı ders tasarımında öğrencilerin öğrenme yeterliklerinin 

artırılması, uygulama adımlarının planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve 

sürdürülebilmesi için belli standartların geliştirilme zorunluluğunun olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca çalışma “görsel tasarım” dersi özelinde; uzaktan öğretim süreçlerinde tüm 

öğrenenlerin eşit oranda öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasında yapılacak ders tasarımının 

oldukça zahmetli olduğu ancak “Kuramdan Uygulamaya” doğru yapılacak bir içerik 

düzenlemesinin öğrenme durumlarına katkı sunduğu da elde edilen bulgular arasındadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmaya konusu kapsamında uygulamalı bir ders olan Temel Tasarım dersi, 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinci sınıf ders müfredatında yer alan zorunlu bir derstir. 

Araştırmada Temel Tasarım dersinin uzaktan eğitim modeliyle yürütülen süreci incelenmiştir. 

Elde edilen veriler analiz edilerek önerilerde bulunulmuştur. 

Uzaktan eğitim sistemi salgından önceki süreçte genellikle teorik derslerde 

kullanılmıştır. Bu nedenle salgın sonrası teorik derslerde kolay uygulanabilirken uygulamalı 

derslerde uygulanması biraz zor olmuştur. Uzaktan eğitimde daha önce denenmiş uygulamalı 

dersler genellikle bilgisayar tabanlı derslerdir. 
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Uzaktan öğretim de uygulamalı ders tasarımı yaparken kuramdan uygulamaya 

doğru yapılacak içerik uygulamalarının, uygulamalı ders tasarımı yapacak eğitmenlere yol 

göstermesi açısından katkı sunacağı düşünülmektedir.  

Yapılan incelemelere göre uzaktan eğitim modelinin şimdiki ve gelecek ön 

görülerinde sıklıkla karşılaşacağımızı göstermektedir (Demir, 2014; Çiftçi, 2015: 45). Bu sonuç 

dikkate alındığında web tabanlı online eğitimlerin yüz yüze eğitim için alternatif bir çözüm 

olduğu, bu çözümde ise uygulamalı ders tasarımlarının da yer alması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır.  

Karşılaşılan birçok soruna rağmen özellikle görsel tasarım-temel tasarım gibi 

uygulamalı ders tasarımlarında kavramdan-uygulamaya ders modelinin avantajlı olduğunu 

söylemek mümkündür. Söz konusu bu dersin müfredatında geçen konularının aktarım şeklinin 

doğru bir klavuzlama ile öğrenciye verilmesi ile öğretim materyallerinin dijital içeriğe uygun 

olarak üretilmesi ve geliştirilmesi faydalı olacaktır. 
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Uzaktan eğitim süreci dünyada ve Türkiye’de birçok uygulamanın değişmesine 

sebep olmuştur. Eğitim fakülteleri bünyesinde yürütülmekte olan Öğretmenlik Uygulaması 

bunlardan biridir. Öğretmen adayları dört yıllık eğitim hayatları boyunca öğrendikleri teorik 

bilgileri bu ders kapsamında uygulamaya çalışmaktadır. Bu dersin uygulanma şekli bölümden 

bölüme değişiklik göstermekle beraber eğitim fakültesi bünyesindeki birçok bölümde 4. sınıfta 

yapılmaktadır. Eğitim fakültesinde bulunan koordinatör ve ilde bulunan Millî Eğitim 

Müdürlüğü ilgili biriminin iş birliğiyle belirlenen okullarda bu ders yürütülmektedir. Pandemi 

döneminde yüz yüze eğitime verilen ara ve devamında uzaktan öğretim sürecine geçişle birlikte 

bu ders için de çeşitli düzenlemelerin yapılması gereği doğmuştur. Çünkü öğretmen adayları 

öğretmenlik uygulaması deneyimini gerçekleştirmeden öğretmenliğe başlayamamaktadır. Bu 

amaçla bu dersin de uzaktan eğitimle gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve uygulamanın nasıl 

yapılacağı yönünde fikirler ortaya atılmıştır. Bu çalışmada da öğretmen adaylarının ve okullarda 

bulunan uygulama öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması 

Dersi’nin yapılış şekline ve birçok açıdan incelenmesine odaklanılmıştır. Çalışmanın yöntemi 

nitel araştırma türlerinden olan fenomenoloji olarak belirlenmiş bu kapsamda 5 öğretmen adayı 

ve 5 uygulama öğretmeninin görüşlerine yer verilmiştir.  Öğretmen adayları ve uygulama 

öğretmenlerinden ders için görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmış ve bu veriler analiz 

edilerek çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Görüşme formunda hem öğretmen adaylarına hem de 

uygulama öğretmenlerine dört adet açık uçlu soru sorulmuştur. Bu sorular aracılığıyla her iki 

tarafın olaya kendi pencerelerinden nasıl baktığı ve sürecin nasıl yürütüldüğü tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırmacılar hazırladıkları soruları Google Forms üzerinden öğretmen adayı ve 

rehber öğretmenlere iletmiştir. Yaklaşık iki haftalık bir süre sonucunda gelen cevaplar 

kaydedilip sorular yanıtlanmaya kapatılmıştır.  Elde edilen bulgulardan hareketle çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur.  

Amaç: Bu çalışmada öğretmen adaylarının ve okullarda bulunan uygulama 

öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması Dersi’nin yapılış şekli ve 

birçok açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma nitel yöntemlerden fenomenolojiye göre planlanmıştır. Rose, 

Beeby ve Parker (1995, s. 1124), Fenomenolojiyi, belirli bir kavram veya olguya ilişkin algıları, 

duyguları, anlayışları ve bakış açılarını betimlemek ve bu olgunun nasıl yaşandığını betimlemek 

için kullanılan nitel bir araştırma yöntemi olarak tanımlarken, Giorgi (1997, s. 236), bu kavramı 

deneyimlerin toplamına bir referans olarak tanımlar. Fenomenoloji, farkında olduğumuz ancak 

ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanır. Bu nedenle 

fenomenoloji, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, bize yabancı gelmeyen ancak anlamını 

tam olarak kavrayamadığımız olguları incelemeyi amaçlayan ve uygun bir araştırma zemini 

oluşturan çalışmalar için kullanılmaktadır. Bu çalışmada Öğretmenlik Uygulaması dersinin 

pandemi sürecinde nasıl yapıldığı konusu ele alınmıştır. Çalışmada 5 öğretmen adayı ve 5 

uygulama öğretmeninin görüşlerine yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme formu 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler incelenip bulgular kısmında sunulmuş ve bu bulgulardan 

hareketle sonuç ve öneriler ortaya çıkmıştır.  
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Bulgular: Çalışmada elde edilen bulgular hem uygulama öğretmenlerine hem de 

öğretmen adaylarına sorulan 5 soru aracılığıyla elde edilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: Elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar ilgili bölümde 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi dönemi, öğretmenlik uygulaması, uzaktan eğitim, 

öğretmen eğitimi, öğretmen adayları 

The distance education process has caused many applications to change in the 

world and in Turkey. Teaching Practice, which is carried out within the faculties of education, is 

one of them. Pre-service teachers try to apply the theoretical knowledge they have learned 

throughout their four-year education life within the scope of this course. Although the way this 

course is implemented varies from department to department, it is taught in the 4th grade in 

many departments within the faculty of education. This course is carried out in schools 

determined by the coordinator of the Faculty of Education and the relevant unit of the 

Directorate of National Education in the province. With the break given to face-to-face 

education during the pandemic period and the transition to the distance education process 

afterwards, it has become necessary to make various arrangements for this course. Because pre-

service teachers cannot start teaching without realizing teaching practice experience. For this 

purpose, it was decided to carry out this course with distance education and ideas were put 

forward on how to do the application. In this study, it is focused on the way of teaching the 

Teaching Practice Course and examining it from many aspects in the distance education process 

of the teacher candidates and the practice teachers in the schools. The method of the study was 

determined as phenomenology, which is one of the qualitative research types, and within this 

scope, the opinions of 5 pre-service teachers and 5 practice teachers were included. Data were 

collected from prospective teachers and practice teachers through the interview form for the 

course, and various results were obtained by analyzing these data. In the interview form, four 

open-ended questions were asked to both prospective teachers and practice teachers. Through 

these questions, it was tried to determine how both sides looked at the event from their own 

windows and how the process was carried out. The researchers forwarded the questions they 

prepared to the pre-service teachers and guidance teachers via Google Forms. After a period of 

approximately two weeks, the answers were recorded and the questions were closed for 

answering. Based on the findings, various suggestions were made. 

Purpose: In this study, it is aimed to examine the teaching practice course and 

many aspects of the teaching practice course in the distance education process of teacher 

candidates and practice teachers in schools. 

Method: The method of the study was determined as phenomenology, which is 

one of the qualitative research methods. 

Results: The findings obtained in the study were obtained through 5 questions 

asked to both practice teachers and teacher candidates. 

Conclusion and Suggestions: The results obtained in the light of the findings are 

given in the relevant section. 

Key words: Pandemic period, teaching practice, distance education, teacher 

training, teacher candidates 
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Covid-19 pandemisi döneminde hayatın birçok alanında aksamalar yaşanmıştır. 

Eğitim de bu alanların başını çekmektedir Can (2020). İnsanların sokağa çıkma yasaklarıyla 

beraber okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş olup bu süreçte yapılan eğitim öğretim 

faaliyetleri uzaktan yapılmıştır. Doğrudan öğretmen öğrenci etkileşiminin olmadığı bu ortam 

uygulamalı derslerin yapılmasında ciddi aksaklıklara yol açmıştır. Öğretmen adaylarının dört yıl 

boyunca öğrendikleri teorik bilgileri sahada uygulayarak deneyimlediği Öğretmenlik 

Uygulaması dersi de bu dönemde uzaktan yapılmıştır. 

 Türkiye’de öğretmen ihtiyacını karşılamak için eğitim fakültelerinde öğretmenlik 

eğitimi verilmektedir. Öğretmen adayları lisans dönemi boyunca; Öğretmenlik Meslek Bilgisi 

derslerinin %30-35; Genel Kültür derslerinin %15-20 ve Alan Eğitimi derslerinin de %45-50 

oranında dersleri almaktadır (YÖK, 2018). Bu dersler öğretmen adayının yapacağı Öğretmenlik 

Uygulaması için oldukça önemlidir. Çünkü öğretmen adayları sahada çalışmaya başlamadan 

önce ilk öğretmenlik deneyimini bu ders kapsamında yapmaktadır (Eti ve Karaduman, 2020; 

Aslan Altan, 2021). 

Yapılan bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması 

dersinin nasıl ve ne şekilde yapıldığını tespit etmektir. Bu kapsamda uygulama öğretmenleri ve 

aday öğretmenlerle görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme sonucunda öğretmen adayları 

ve uygulama öğretmenlerinin verdikleri cevaplar incelenmiş ve bulgular kısmında sunulmuştur.  

Öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerine şu sorular sorulmuştur: 

1. Pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında Okul 

Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması dersini nasıl yürütüyorsunuz? (Kullanılan program, 

ders saati sayısı vb.) 

2. Sizce Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uzaktan 

eğitimle yapılmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

3. Uzaktan öğretim sürecinde Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması 

konusunda ders işleyiş süreçleri nasıl ilerlemektedir? 

4. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde kullandığınız 

bir değerlendirme formu var mı, varsa hakkında bilgi veriniz. 

5. Uzaktan öğretim sürecinde pandemi döneminde öğretim üyelerinden 

çevrimiçi destek ve rehberlik hizmetleri aldınız mı? Bilgi veriniz.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel yöntemlerden fenomenolojiye göre planlanmıştır. Rose, Beeby ve 

Parker (1995, s. 1124), Fenomenolojiyi, belirli bir kavram veya olguya ilişkin algıları, 

duyguları, anlayışları ve bakış açılarını betimlemek ve bu olgunun nasıl yaşandığını betimlemek 

için kullanılan nitel bir araştırma yöntemi olarak tanımlarken, Giorgi (1997, s. 236), bu kavramı 

deneyimlerin toplamına bir referans olarak tanımlar. Fenomenoloji, farkında olduğumuz ancak 

ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanır. Bu nedenle 

fenomenoloji, günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, bize yabancı gelmeyen ancak anlamını 

tam olarak kavrayamadığımız olguları incelemeyi amaçlayan ve uygun bir araştırma zemini 

oluşturan çalışmalar için kullanılmaktadır. Bu çalışmada Öğretmenlik Uygulaması dersinin 

pandemi sürecinde nasıl yapıldığı konusu ele alınmıştır. Çalışmada 5 öğretmen adayı ve 5 

uygulama öğretmeninin görüşlerine yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme formu 
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kullanılmıştır. Elde edilen veriler incelenip bulgular kısmında sunulmuş ve bu bulgulardan 

hareketle sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde çalışma kapsamında elde edilen bulgular sunulmuştur. 5 öğretmen 

adayı ve 5 uygulama öğretmeninin toplamda 5 soruya cevap verdiği bulgular aşağıda 

sunulmuştur.  

Öğretmen Adaylarına Yönelik Bulgular 

1. Pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında Öğretmenlik 

Uygulaması dersini nasıl yürütüyorsunuz? (Kullanılan program, ders saati 

sayısı vb.) 

ÖA1: Öğretmenlerimiz ve staj arkadaşlarımızla iletişimimiz WhatsApp üzerinden 

yapılıyor. Okul deneyimi ise Zoom uygulaması üzerinden yapılıyor. Rehber uygulama 

öğretmenimiz derse giriş için bağlantı paylaşıyor. Bizde derse öğrencilerle beraber girip sadece 

dinleyici oluyoruz. 

ÖA2: Haftada bir gün zoom aracılığıyla yapılan canlı derslere katılıyoruz. Toplam 

4 saat gözlem yapıyoruz. Öğretmenin dersi nasıl yürüttüğünü inceliyoruz. Süreç içerisinde bizde 

derslerde aktif rol alacağız. 

ÖA3: Uygulama öğretmenine hazırlanmış olan ders programı dahilinde haftada 4 

saat canlı derse katılım gösterip 1 saat de farklı bir günde uygulama öğretmeni ve öğretmen 

adaylarıyla toplantı düzenliyoruz. 

ÖA4: Uzaktan eğitim sürecinde Zoom adı verilen uygulamadan Türkçe dersi 

öğretmeninin derslerini sanal sınıf ortamından takip ederek, gerektiğinde konu belirleyip bu 

konuların anlatımını biz yaparak yürütüyoruz. Bu süreçte daha çok şey öğrenmemiz ve bu süreci 

en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için gerek ders hocamız gerek staj danışman hocamızla 

sürekli iletişim halinde olup, bize bu süreçte sunulan ders anlatma imkanını kullanıyoruz. 

ÖA5: Uzaktan eğitim sürecinde toplam dört saat derse giriyoruz ve öğretmen ders 

kitabı dahilinde dersi ilerletiyor. 

Dersin nasıl yürütüldüğüne dair sorulan soruya 3 öğrenci Zoom uygulaması cevabı 

vermiştir. Bir öğrenci dersin ders kitabı eşliğinde yürütüldüğünü söylemiştir. 1 öğrenci ise 

öğretmenin hazırladığı program eşliğinde ders yapıldığına değinmiştir.  

2. Sizce Öğretmenlik Uygulaması dersinin uzaktan eğitimle yapılmasının 

avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

ÖA1: Bir öğretmeni ve sınıfı sınıfta gözlemlemekle canlı derste gözlemlemek 

arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Bunun bir dezavantaj olduğu görüşündeyim. 

Öğretmenin olaylara verdiği tepkiler sınıf ortamında öğrenciye daha etki ederken canlı derste 

aynı etkiyi bulmak çok zor oluyor. Sınıf yönetimi açısından da sıkıntılar yaşandığı için yüz yüze 

eğitimdeki gerçekliği yakalayamıyoruz. Ders süresinin 30 dk. Olması dezavantaj. Öğrencinin 

girmesi, yoklama derken dersin büyük kısmı bitiyor. Konu işlerken de belli çerçevelerde 

kalıyoruz. Öğrencide konunun daha iyi yer etmesi için bol örnek veremeyebiliyoruz. Her şeye 

rağmen yine de canlı derslerde bir sınıf düzeni oluşturmaya çalışıyoruz. Konuyu elimizden 

geldiğince öğrenciye öğretmeye çalışıyoruz. Bunların aday öğretmene mutlaka tecrübe 

katacağına eminim. 
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ÖA2: Tek avantajı böyle bir durumla bir daha karşı karşıya gelmemiz durumunda 

işleri nasıl yürüteceğimizi görebiliyoruz. Dezavantajı ise okul ortamını tam olarak 

yaşayamadınız için tam anlamıyla bir okul deneyimi yaşandığı söylenemez. 

ÖA3: Dezavantajları oldukça fazla ne yazık ki. Öğrencilerin gözlerinin içine 

bakamamak, onlarla o yakınlığı kuramamak gibi. Ama zaman kazandırıcı yönü de avantajdır. 

ÖA4: Avantajları; öğrenci ve öğretmen okula gitmeden oturduğu yerden ders 

yapabiliyor. Dezavantajları; her öğrencinin teknolojik donanımı ve interneti olmadığı için bütün 

öğrencileri kapsayamıyor. Öğrencilerde kalıcı bir öğrenme gerçekleştiremiyor. Derslerin 

sınavları tam olarak yapılamıyor. 

ÖA5: Pek bir avantajı olacağını söyleyemem çünkü pratiğini görmemiz gereken bir 

konuyu teorik olarak öğreniyoruz. Dezavantajları öğrenci sayısının az olması, öğrenciyi birebir 

görememek, iletişim eksikliği vs. 

3. Uzaktan öğretim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması konusunda ders işleyiş 

süreçleri nasıl ilerlemektedir? 

ÖA1: Uygulama Öğretmeni canlı dersi başlatır. Aday öğretmenler ve öğrenciler 

aynı anda derse bağlanır. Uygulama Öğretmeni sınıfa uygun plan ve programa göre dersini 

yapar. Aday öğretmenler de kendi programlarında o hafta nelere dikkat etmesi gerekirse onu 

raporlandırır. 

ÖA2: Zoom üzerinden işlenilen derslere katılıyoruz ve bunu anlatan raporlar 

yazıyoruz. Dersimizi de her hafta OBS sisteminden işliyoruz. O haftanın dersi hakkında 

yorumlarımızı söylüyoruz, hocamız o haftayla ilgili anlatması gerekenleri anlatıyor. 

ÖA3: Dersler zoom üzerinden verilmekte, konular materyal olarak slaytlar ile 

öğretilmekte ve konun pekiştirilmesi testler üzerinden sağlanmaktadır. Konular öğrencileri de 

sürece alışmasından dolayı başarılı yürütülmekle beraber bazen de sorunlar yaşanmaktadır. 

ÖA4: Uygulama öğretmeni mümkün olduğu kadar sanal sınıf ortamında değilmiş 

gibi gercek bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışmaktadır. Okuma saatleri, derse destek soru 

çözümleri, ders araç ve gereçlerinin yerinde kullanımı şeklinde ilerlemektedir. 

ÖA5: Genelde dersler metin üzerinden işleniyor. Metin okunup etkinlikler 

yanıtlanıyor. Katılım fazla olmadığından herkese söz hakkı veriliyor. Konuyla ilgili varsa video 

izleniyor. Eğer konu tam bitmiyorsa ödev veriliyor ve bu şekilde sürdürülüyor. 

4. Öğretmenlik Uygulaması derslerinde kullandığınız bir değerlendirme formu 

var mı, varsa hakkında bilgi veriniz. 

ÖA1: Fakültemiz tarafından hazırlanan bir Okul deneyimi ders izlencesi var. Buna 

göre hafta hafta raporları hazırlayıp sisteme yüklüyoruz. 

ÖA2: Form yok. Gerekli haftalarda staj raporu oluşturuyoruz. 

ÖA3: Haftalık olarak nelerin gözleneceği ve nelere dikkat edip neyin 

raporlaştırılacağı konusunda bilgilendirme, staj hocamız tarafından yapılıyor. 

ÖA4: Evet var bu formda uzaktan eğitim sürecinde staj programının nasıl 

yürütüleceği ve nasıl işleyeceği konusunda başlangıç haftasından itibaren yapılacak olanlar 

vardı. 

ÖA5: Form branş hocamız tarafından dbs üzerinden verilmiştir. 

5. Uzaktan öğretim sürecinde pandemi döneminde öğretim üyelerinden çevrimiçi 

destek ve rehberlik hizmetleri aldınız mı? Bilgi veriniz. 
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ÖA1: Evet aldım. Akademik danışmanımdan destek aldım. Aday öğretmenlerle 

olan iletişimimi sağladı. Zoom üzerinden toplantı yaptık. Aday öğretmenler ve Akademik 

danışmanım ile dersin nasıl işleneceğini zoom üzerinden yapılan toplantıda konuştuk. 

ÖA2: Kendi ders hocalarımız bize oldukça yardımcı oluyor, başta da 

danışmanlarımız olmak üzere. 

ÖA3: Evet. Raporun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verdi. Nelere dikkat 

etmemiz gerektiğini söyledi. 

ÖA4: Evet her konuda bilgi ve yardım alabiliyorum. 

ÖA5: Üniversite bünyesinde danışman hocamız gerekli bilgileri vererek 

danışmanlık ve rehberlik hizmetini sağlamışlardır. 

 

Uygulama Öğretmenine Yönelik Bulgular 

1. Pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında Öğretmenlik 

Uygulaması dersini nasıl yürütüyorsunuz? (Kullanılan program, ders 

saati sayısı vb.) 

UÖ1: Derslerimizi sadece takip edebiliyorlar, eba ve zoom üzerinden. 

UÖ2: Haftada en az 4 saat derse katılıyorlar, gerektiğinde konular ve öğrencilerle 

ilgili özelden bilgilendirme yapıyorum. 

UÖ3: Ders saati 4. Zoom ve eba üzerinden öğretim sürecini gerçekleştiriyoruz. 

UÖ4: Zoom uygulaması üzerinden 30 dakikalık derslerden toplam 4 saat 

yapıyoruz.  

UÖ5: Zoom üzerinden dersler yürütülüyor. 

2. Sizce Öğretmenlik Uygulaması dersinin uzaktan eğitimle yapılmasının 

avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

UÖ1: Tabi dezavantajları daha fazla ama en iyi verimli şekilde ilerletiyoruz. 

UÖ2: Avantajı ileride böyle bir şeyle karşılaştıklarında şaşırmayacaklar. 

Dezavantajı ise okul ortamını bilmeden mesleğe geçiş yapacaklar. 

UÖ3: Avantajı yok ama dezavantajları fazladır. Çünkü öğrencilerle yüz yüze olup 

sağlıklı bir iletişim kuramadıktan sonra yapılan okul deneyiminin ve öğretmenlik uygulamasının 

çok da verimli olacağı söylenemez. Yüz yüze eğitimin vereceği avantajı uzaktan eğitim 

sağlayamaz. 

UÖ4: Daha çok derse girebiliyorlar. Öğretmenin sınıf içinde hakimiyeti nasıl 

sağladığını ve öğrencilerin sınıf içindeki hallerini göremiyorlar. 

UÖ5: Herhangi bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Verimsiz ve sığ bir eğitim 

gerçekleşiyor maalesef. 

3. Uzaktan öğretim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması konusunda ders 

işleyiş süreçleri nasıl ilerlemektedir? 

UÖ1: Zoom uygulaması üzerinden derslere girerek dersin işleyişi izlenmektedir. 

UÖ2: Planlı ve düzenli ama kısa süreli ve az öğrenciyle ilerlemektedir. 

UÖ3: Okuldaki öğretmen dersi anlatmaktadır, soru çözümü yapmaktadır. 

Stajyerler ise yeri geldiğinde derse katılmaktadır. 
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UÖ4: Zoom üzerinden 4 saat ders izleme faaliyetinde bulunuyoruz. 

UÖ5: Öğretmen anlatır, öğrenci dinler. Sorular sorar öğretmen öğrenci 

cevaplandırır.  

4. Öğretmenlik Uygulaması derslerinde kullandığınız bir değerlendirme 

formu var mı, varsa hakkında bilgi veriniz. 

UÖ1: Değerlendirme formu yok ancak ben dersleri takip etmelerine bazen ben 

dersten çıktığımda ne yaptıklarına dikkat ediyorum. 

UÖ2: Gözlem formu kullanıyorum o da genellikle öğretmenlik uygulamasına 

katılan kişilerin dosyasında olan bir belge. 

UÖ3: Evet var bu formda uzaktan eğitim sürecinde staj programının nasıl 

yürütüleceği ve nasıl işleyeceği konusunda başlangıç haftasından itibaren yapılacak olanlar var. 

UÖ4: Bir değerlendirme formum var. Her hafta ders içerisinde ve ders sonu olan 

toplantı konularını raporluyorum. 

UÖ5: Hayır yok. 

5. Uzaktan öğretim sürecinde pandemi döneminde öğretim üyelerinden 

çevrimiçi destek ve rehberlik hizmetleri aldınız mı? Bilgi veriniz. 

UÖ1: Hayır almadık. 

UÖ2: Evet, aldım. Kendisiyle birkaç defa konuştuk. 

UÖ3: Evet. Whatsapp üzerinden iletişim kuruyoruz. 

UÖ4: İlgili akademisyenle süreci nasıl daha iyi yürütebileceğimiz yönünde 

konuşmalar yaptık. 

UÖ5: Almadım. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.  

“Pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında Öğretmenlik 

Uygulaması dersini nasıl yürütüyorsunuz? (Kullanılan program, ders saati sayısı vb.)” sorusuna 

öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin bu soruya verdiği cevaplar incelendiğinde 

dersin haftalık olarak 4 saat yapıldığı anlaşılmaktadır. Uygulamalar genellikle Zoom 

uygulaması üzerinden yapılmıştır.  

“Sizce Öğretmenlik Uygulaması dersinin uzaktan eğitimle yapılmasının avantajları 

ve dezavantajları nelerdir?” Şeklinde sorulan soruya öğretmen adayları ve uygulama 

öğretmenleri, uzaktan eğitimle Öğretmenlik Uygulaması dersinin avantaj ve dezavantajları 

olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adayları ve uygulama öğretmenlerinin verdiği cevaplar 

incelendiğinde olası benzer bir durum yaşanması hâlinde ne yapılacağının biliniyor olması bir 

avantajdır. Fakat cevaplara bakıldığında dezavantajların daha fazla olduğu görülmektedir. 

Öğrenciyle yüz yüze etkileşimin olmaması, gerçek okul deneyimin yaşanmaması, öğretmenin 

sınıf içinde ders işleyişini görememe gibi başlıklar ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması 

dersinin amacı öğretmenliğe başlamadan bu deneyimi yaşamak olduğu düşünüldüğünde covid-

19 pandemisi bu süreci olumsuz etkilemiştir.  

“Uzaktan öğretim sürecinde Öğretmenlik Uygulaması konusunda ders işleyiş 

süreçleri nasıl ilerlemektedir?” Ders işleyiş süreçlerinin nasıl yürüdüğüne dair öğretmen adayı 
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ve uygulama öğretmenlerinin verdiği cevaplar incelendiğinde genellikle müfredata göre ve 

haftalık 4 saat olacak şekilde ilerlediği görülmüştür.  Ders işlendikten sonra öğretmen adayları 

varsa sorularını uygulama öğretmenine sormuş ve karşılıklı soru cevap yöntemiyle ders 

ilerletilmiştir.  

“Öğretmenlik Uygulaması derslerinde kullandığınız bir değerlendirme formu var 

mı, varsa hakkında bilgi veriniz.” Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde öğretmen adayları 

ve uygulama öğretmenlerinin form kullanma noktasında davranışlarının farklılaştığı 

görülmektedir. Genellikle belli bir değerlendirme formunun kullanıldığı ancak herhangi bir 

değerlendirme formu kullanılmadan da sürecin yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Bu noktada ilgili 

akademisyenin de süreçte eksikliği olabilir. Eğitim fakülteleri genelinde Öğretmenlik 

Uygulaması için bir değerlendirme formu paylaşılmaktadır ancak çeşitli sebeplerle bu form 

öğretmen adaylarına ve uygulama öğretmenlerine ulaştırılamamıştır.  

“Uzaktan öğretim sürecinde pandemi döneminde öğretim üyelerinden çevrimiçi 

destek ve rehberlik hizmetleri aldınız mı? Bilgi veriniz.” Öğretmen adayları ve uygulama 

öğretmenlerinin verdiği cevaplar incelendiğinde öğretim üyelerinden genellikle destek aldıkları 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte çeşitli mesajlaşma uygulamaları kullanılarak öğretim 

üyesi-öğretmen adayı-uygulama öğretmeni iletişimi gerçekleştirilmiştir. Yine bazı cevaplara 

göre iletişim eksikliği sebebiyle bu sürecin çok sağlıklı bir şekilde yürütülmediği yönündedir.  
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Özet 

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve kullanılması ile birlikte yeni kavramlar 

ortaya çıkmıştır. Bu kavramlar eğitime entegre edilerek aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Kavramlar arasında yer alan uzaktan eğitim; özellikle mekândan ve zamandan bağımsız olması 

ve öğrenene bireysel hızında ilerleme imkânı sağlamasından dolayı birçok kurum ve kuruluş 

tarafından hızla eğitim- öğretim süreçlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara ek olarak 

uzaktan eğitimde sanal sınıf, ödev teslimi, kaynak paylaşımı gibi birçok özelliği bir arada 

bulunduran Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada da 

K12’lerde kullanılan öğrenme yönetim sistemlerinden biri olan SmartClass özellikleri 

tanıtılarak Ozan (2008) tarafından geliştirilen öğrenme yönetim sistemi rubriği ile 

değerlendirilmektedir.  

Amaç: K12’lerde kullanılan SmartClass öğrenme yönetim sisteminin 

değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 

Bulgular: Forum uygulamalarında, verimlilik, işbirliği, ders dağıtım ve içerik 

geliştirime araçlarında geliştirilmesi gereken özellikleri olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Öğrenenler arası etkileşimin önemli noktalarından olan 

tartışma aracının olmaması eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Office 365 gibi araçlarla da 

desteklenmemektedir.  Öğrenme informal öğrenmeye doğru giderken sosyal ağ kurma, viki ve 

blogların olmaması eksiklikler arasındadır. Ödevler aracının kullanırken eş zamanlı sohbetin 

olması anında geri bildirim için olumlu etki yaratabilir. Öğrenci izleme özelliği öğretmen, 

öğrenci ve ebeveyn tarafından görüntülenebilmektedir. Takvim aracı dashboard alanına 

eklenebilme özelliği ile kişi tüm çalışmalarını o ekranda görüntüleyebilir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenme yönetim sistemi, Teknoloji, Uzaktan eğitim 

 

Abstract 

Today, with the spread and use of technology, new concepts have emerged. These 

concepts have been integrated into education and started to be used actively. Distance 

education, which is among the concepts; It has been rapidly used by many institutions and 

organizations in education and training processes, especially because it is independent of space 

and time and provides the learner with the opportunity to progress at an individual pace. In 

addition to these, Instructional Management Systems (LMS), which combines many features 

such as virtual classroom, homework delivery, resource sharing, are often preferred in distance 

education. In this study, SmartClass features, one of the learning management systems used in 

K12s, are introduced and evaluated with the learning management system rubric developed by 

Ozan (2008). 

Purpose: Evaluation of the SmartClass learning management system used in K12s. 

Method: Qualitative research method was preferred. 
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Results: It has been determined that there are features that need to be improved in 

forum applications, productivity, collaboration, course delivery and content development tools. 

Conclusion and Suggestions: The absence of a discussion tool, which is one of 

the important points of interaction between learners, appears as a deficiency. It is also not 

supported by tools such as Office 365. While learning moves towards informal learning, lack of 

social networking, wikis and blogs are among the shortcomings. Having simultaneous chat 

while using the Assignments tool can have a positive effect for instant feedback. Student 

tracking feature can be viewed by teacher, student and parent. With the feature of adding the 

calendar tool to the dashboard area, the person can view all their work on that screen. 

Key words: Learning management system, Technology, Distance education 

 

GİRİŞ 

Gerek dünyada gerekse de ülkemizde gün geçtikçe nüfus hızla artmaktadır. Nüfus 

artışına paralel olarak eğitime, özellikle de yüksek öğretime talep artmaktadır. Ancak, bu talebi 

karşılayacak yeterli fiziki imkân ve öğretim elemanı bulunmamaktadır. Fiziksel yetersizlik, 

öğrenen yoğunluğu ve öğretim elemanı azlığı gibi sebeplerden dolayı ülkemizde yüksek 

öğretimde, iletişimin teknoloji vasıtasıyla gerçekleştiği, özel kurumsal organizasyona ihtiyaç 

duyan, öğretici ve öğrenenin coğrafi olarak birbirinden farklı yerlerde bulunmasına olanak 

tanıyan eğitim sistemi olan uzaktan eğitime ilgi artmıştır (Akbaba, Kaymakcı, Birbudak ve 

Kılcan, 2016; Birişçi, 2013; Öztaş ve Kılıç, 2017; Yaman, 2015). Teknolojik gelişmelerden 

internet, bilgisayar, akıllı mobil cihazlar gibi bilişim teknolojilerine ulaşımın kolaylaşması, bu 

teknolojilerin kullanımını yaygın hale getirmiş ve bu gelişmede uzaktan eğitimde internet 

temelli eğitime yönelimi arttırmıştır (Altıparmak, Kurt ve Kapıdere, 2011; Aydın ve Biroğul, 

2008; Duran, Önal ve Kurtuluş, 2006; Yıldırım, Göktaş, Temur ve Kocaman, 2004). Literatürde 

birçok tanımı bulunan internet temelli eğitimin kısaca tanımı yapılacak olursa; internet ağı 

üzerinden eğitimsel içeriğin planlanıp, üretildiği, sunulup, alındığı eğitim sistemidir (Yalın, 

2008). İnternete dayalı uzaktan eğitimde birbirinden farklı mekanlarda bulunan öğrenen ve 

öğreten arasındaki iletişim, e-posta, sohbet ve tartışma grupları, mesaj panoları, sosyal medya 

uygulamaları gibi sistemler üzerinden sağlanmaktadır. Bu sistemler üzerinden metin, grafik, 

animasyon, video gönderip alınırken gelişen günümüz teknolojileri ile canlı sohbetler de 

gerçekleştirilebilmektedir (Akkuş, Kapıdere, 2015). Bu noktada öğrenme yönetim sistemleri 

(ÖYS) devreye girmektedir. Genellikle web tarayıcıları üzerinden erişim sağlanabilen ÖYS’ler 

tüm bu aktiviteleri bünyesinde bulundurup yönetimini ve raporlamasını sağlayan yazılımlardır 

(Duran, Önal ve Kurtuluş, 2006; Ozan, 2008). 

Temel amacı uzaktan eğitimde, eğitsel faaliyetlerin sistematik ve planlı bir şekilde 

gerçekleşmesini kolaylaştırmak olan ÖYS’ler üzerinden öğrenenler derslere kayıt olabilir, 

verilecek dersler veya kurslar düzenlenebilir, ders içerikleri dağıtılıp öğrenme işlevinin 

izlenmesi sağlanabilir, öğrenmenin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanabilir (Duran, Önal 

ve Kurtuluş, 2006; Ozan, 2008). Bu bağlamda, öğrenme materyallerini sunma ve paylaşma, 

dersleri yönetme, sistem üzerinden tartışma formları oluşturma, ödev hazırlama, sunma ve 

değerlendirip geri bildirim verme, sınav hazırlama, sınav yapma, yapılan sınavı değerlendirip 

geri bildirim verme, öğretmen ve öğrenenin sistem kayıtlarını tutma ve raporlama ÖYS’lerinin 

yapmaya olanak tanıdığı birkaç özelliktendir (Duran, Önal ve Kurtuluş, 2006; Ozan, 2008).  
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LİTERATÜR TARAMASI 

 

Öğrenme Yönetim Sistemleri 

Günümüz teknolojisiyle birlikte bilgisayarlar her alanda olduğu gibi eğitim 

alanında da yerini almaktadır. 21. yüzyılda bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgiyi öğrenmek oldukça 

önemlidir. Eğitim alanında karşımıza çıkan önemli noktalardan biri de öğrenme yönetim 

sistemleridir. Öğrenme yönetim sistemleri, öğrenen de öğrenme etkinliklerini yöneten 

yazılımlar olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrenme sürecinde birçok 

etkinlikler yapılmaktadır. Bunlar öğrenene ilgili materyali sunma, tartışma formları, kurs 

kataloglarını yönetme, ödevler verme, sınav yapma, etkinlik sonrası öğrenene geribildirim 

verme, süreçte öğrenenin öz düzenlemesine imkân verme, öğrenen hakkında raporlar alma gibi 

birçok işlevleri bulunmaktadır (Altıparmak, Kurt ve Kapıdere, 2011).  

Öğrenme yönetim sistemlerinin amacı, e-öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve 

daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleştirmektir (Duran, Önal ve Kurtuluş, 2006). Amaçtan 

yola çıkarak öğrenenlere sadece materyallerin dağıtımından öteye gitmektedir. Bununla birlikte 

eğitimin planlanması, tasarımı, üretimi, sunumu ve değerlendirilmesi basamaklarını da içinde 

barındırmaktadır (Girginer ve Özkul, 2004). Bundan dolayı öğretim Yönetim Sistemlerinde bazı 

standartların olması gerekmektedir. Bunlar: (Wheeler, 2011) 

• Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability): Başka LMS’lerden alınan içeriklerin 

çalıştırılabilmesi ve sistemlerin birbiri ile konuşabiliyor olmasıdır.  

• Yeniden kullanılabilirlik (Re-usability): İçeriğini oluşturan materyallerin 

yeniden tekrar tekrar kullanılabilir olmasıdır. Ayrıca bu içerikler bir araya getirilerek 

farklı bir öğrenme nesnesine dönüşebilmesidir.  

• Yönetilebilirlik (Manageability): Öğrenene veya içeriğe ait bilginin eğitim 

yönetim sistemi tarafından izlenmesidir.  

• Ulaşılabilirlik (Accessibility): Öğrenenin istediği zaman istediği materyale 

ulaşabiliyor olmasıdır.  

• Devamlılık (Durability): Bir aracın güncellemesi geldiğinde öğrenen 

tarafından yeniden tasarıma veya kodlamaya ihtiyaç duymaması gerekir. 

• Ölçeklenirlik (Scalability): Teknolojinin kullanıcı sayısını, ders sayısını ve 

içerik miktarını kaldırabilecek durumda olmasıdır. 

Tanım ve özelliklerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı K12’lerde kullanılan 

SmartClass öğrenme yönetim sisteminin değerlendirilmesidir. 

 

SMARTCLASS NEDİR? 

SmartClass, K-12 için dünya çapında 10'dan fazla ülkede yüz binlerce kullanıcıya 

hizmet veren eğitim teknolojisi platformudur. 2003 yılında, SmartClass eğitim dijitalleşmesini 

geliştirmek için eğitimciler tarafından öğretmenler salonunda Matematik Kulübü olarak 

yolculuğa başlamıştır. 2003'teki lansmanın ardından bu zamana binlerce öğrenciye ve okula 

günlük operasyonlarını sorunsuz bir şekilde yürütmeleri için yardım etmiştir. Okulların daha 

verimli çalışmasını sağlamak ve daha yüksek eğitim kalitesi için en son teknolojilerden 

yararlanmayı görev edinmişlerdir. Ortalama 350 okul, 10.000 öğretmen ve 80.000 öğrenci 

tarafından kullanılmaktadır. 
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Resim 1. SmartClass Dashboard Ekranı 

Resim 1’e göre Karşımıza ilk olarak kişinin Dashboard’u çıkmaktadır. Dashboard 

özelleştirilebilmektedir. Bu sayede kişi istediği bölümleri açılır açılmaz karşısında 

görebilmektedir. İddialarından biri de SmartClass dünyadaki diğer sistemlere göre daha 

özelleştirilebilir olmasıdır. 

 Sağ üst köşede bulunan profil bölümünden kişi duyurularına, mesajlarına, profil 

fotoğrafına, görev atamalarına, kişisel bilgilerine, yardım bölümüne erişebilmektedir. Profil 

kısmının yanında bulunan ikonlarda açılan pencerede olan menülerin kısa yolları olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Resim 2: SmartClass Özellikleri 

Resim 2’ye göre bu özelliklerin yanı sıra tüm cihazlar ile uyumlu olması, kontrol 

panelini yapılandırılabiliyor olması, haber akışı ve dashboard’un kişiselleştirilebilir olması 

ayrıca özellikleri arasında yer almaktadır. 

- Kayıt özelliği, hangi derse kayıt olduğu bilgisi yer almaktadır. 

- Not defteri, öğrenenin not alabildiği ekrandır. 

- Değerlendirme, sınav araçlarının kullanıldığı kısımdır. 

- Takvim, kişisel günlük tutabildiği planlama yapılabilen 

bölümdür. Takvimde gün haftanın, ayın planlaması yer alabilir. 

- Raporlar, öğrenenin ilerleme raporudur. 

- Duyuru, gelen bilgiler yer almaktadır. 

- Sohbet, kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlar. 

- E-mail, mail aracını içermektedir. 

 

Resim 3: SmartClass Mobil Uygulamaları 

SmartClass’ın bütün cihazlarda çalışabilir olması etkili kullanılmasını sağlayan 

özellikleri arasındadır.  
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Resim 4: SmartClass Çoklu Dil Desteği 

Dil desteği sayesinde ülke çapında öğrenen kişilerin kendi dillerinde sistemi 

kullanarak kullanışlılığını arttırması önemli özelliklerinden biridir.  

Resim 5: SmartClass Sınav Bölümü 

Değerlendirme bölümünde, öğretmen sınıfını istediği zamanda değerlendirebilir. 

Sınavlar çoktan seçmeli veya açık uçlu sorulardan oluşturulabilir. Buna ek olarak gelişmiş soru 

yönetimi modülünü kullanarak ilgili konu ve soruları ekleme imkânı sağlamaktadır. Gerektiği 

takdirde farklı kitapçıklarda kullanılabilmektedir. Öğretmen öğrenenler için kendi 
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değerlendirme formülünü ekleyebilir. Değerlendirme basittir ve sonuçlar kısa sürede elde 

edilebilmektedir. 

 

Resim 6: SmartClass Ödev Bölümü 

Öğretmen dönemin başında bütün haftaları planlayabilir. Ödevler istenilen 

zamanda aktif olup zamanı dolduğunda kapanma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca tüm sınıfa ödev 

verilebildiği gibi sadece seçtiği tek veya birkaç öğrenciye de ödev tanımlanabilir. Güzel 

noktalarından bir tanesi öğrenci ödevi hakkında çevrimiçi sorular ile öğretmenine ulaşarak 

cevaplama gibi seçeneği de bulunmaktadır. Tanımlanan ödevin değerlendirmesi, öğrenciye 

geribildirim vermesi gibi olanakları da sağlamaktadır. Ödev raporlama ekranı da Resim 7’de 

verilmiştir. 

 

Resim 7: Ödev Raporlama Ekranı 

Bu ekranda öğrencinin ödevi gönderip göndermeme durumu, gönderme tarihi, 

değerlendirmesi gibi bölümleri karşımıza çıkmaktadır.  
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Resim 8: SmartClass Entegrasyonları 

Şekilde gösterilen uygulamalar ile entegre olarak çalışmaktadır. Entegre edilen 

uygulamalar sayesinde sistem içinde problem olmadan birbirlerine bağlanmaktadır. Bu 

sistemler birbirleriyle iletişim halindelerdir.  

 

BULGULAR 

SmartClass Sistemi, Ozan (2008) tarafından geliştirilen ÖYS değerlendirme 

ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.  
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Tablo 1. Öğrenme yönetim sistemleri değerlendirme ölçütleri 

Öğrenme Yönetim Sistemi Ölçütleri DURUM 

1. İletişim ve Etkileşim Araçları 

1.1. Forum Uygulamaları X 

1.2. Dosya Aktarım İşlemleri + 

1.3. Kullanıcılar Arası Site İçi Mesajlaşma + 

1.4. Eşzamanlı Sohbet + 

1.5. Beyaz Tahta Uygulamaları X 

1.6. Çevrimiçi Not Tutma / Alma X 

1.7. Duyurular + 

1.8. Video Konferans Desteği X 

2. Verimlilik Araçları 

     2.1. Yer İmleri X 

     2.2. Takvim + 

     2.3. Kurs İçinde Arama + 

     2.4. Çevrimdışı Çalışma + 

    2.5. Yardım + 

3. İşbirliği araçları 

    3.1. Grup Çalışması + 

    3.2. Sosyal Ağ kurma X 

    3.3. Öğrenci Ürün Dosyaları (Portfolio) + 

    3.4. Viki X 

    3.5. Blog X 

4. Yönetim araçları 

   4.1. Kimlik Doğrulama + 

   4.2. Yetkilendirme + 

   4.3. Kayıt + 

   4.4. Yedekleme + 

5. Ders dağıtım araçları 

   5.1. Farklı Türlerde Sınav Soruları + 

   5.2. Sınav Yönetimi + 

   5.3. Sınav Hazırlama Kolaylığı + 

   5.4. Çevrimiçi Notlandırma Araçları X 

   5.5. Çevrimiçi Not Defteri XX 

   5.6. Ders Yönetimi + 

   5.7. Öğrenci İzleme + 

   5.8. Ders Açıklaması + 

   5.9. Kaynaklar + 

   5.10. Podcast, Videocast…  

6. İçerik Geliştirme Araçları 
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   6.1. Erişilebilirlik Standartları ile Uyumluluk + 

   6.2. İçerik Paylaşımı / Yeniden Kullanım + 

   6.3. Ders Şablonları  

   6.4. Görünüm Özelleştirme + 

   6.5. Öğretim Tasarımı Araçları + 

  6.6. e-Öğrenme Standartlara Uygunluk + 

7. Donanım / Yazılım 

   7.1. Web Tarayıcısı Uyumluluğu + 

   7.2. Veri tabanı Uyumluluğu + 

   7.3. Sunucu Uyumluluğu + 

8. Üretici Firma ve Lisanslama 

   8.1. Destekleyen Kuruluş(lar) + 

   8.2. Maliyet / Lisanslama + 

   8.3. İsteğe bağlı hizmetler + 

9. Raporlama Araçları 

   9.1. Öğrenci Raporları + 

  9.2. Öğretmen Raporları + 

  9.3. Yönetici Raporları + 

  9.4. Sistem Raporları + 

10. Diğer 

   10.1.Çoklu dil desteği + 

   10.2.Web servislerle genişletilebilirlik + 

   10.3. Yapılandırma Maliyetleri + 

   10.4. Yazılım Dili + 

   10.5. Destek Hizmetleri (Ticari\Kurumsal) + 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğrenci Yönetim Sistemi değerlendirme ölçütleri incelendiğinde olumsuz yönleri 

olduğu görülmektedir. Öğrenenler arası etkileşimin önemli noktalarından olan tartışma aracının 

olmaması eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü günümüzde akrandan, forumlardan 

öğrenme popüler ve etkili olmasına rağmen bu sistemde bulunmamaktadır. Online olarak 

çalışma artık oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu yüzden SmartClass’da Çevrimiçi Not Tutma / 

Alma aracının olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenene kişi kâğıt üzerinde nasıl çalışma imkânı 

sağlanıyorsa sistem üzerinde de Office 365 gibi araçlarla da bu teknoloji desteklenmelidir. 

Öğrenme informal öğrenmeye doğru giderken sosyal ağ kurma, viki ve blogların olmaması 

eksiklikler arasındadır. 

 Ödevler aracının kullanırken eş zamanlı sohbetin olması anında geri bildirim için 

olumlu etki yaratabilir. Duyuru özelliği ile tüm paydaşlar arasında rahatlıkla iletişim 

kurulabilmektedir. Takvim aracı dashboard alanına eklenebilme özelliği ile kişi tüm 

çalışmalarını o ekranda görüntüleyebilir. Yardım menüsünün olması kullanıcıların istedikleri 

zamanda rahatlıkla yardım alabilmelerini sağlamaktadır. Grup çalışması yapabilen bireyler 
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oluşturmak istediğimizden dolayı sisteminde istenilen grupları oluşturarak bu çalışmaya imkân 

vermesi güzel özellikleri arasındadır. Farklı türlerde sınav soruları oluşturma, sınav takvimini 

belirleyebilme, sınav yönetimini sağlayabilme bunlar değerlendirme açısından olumlu 

noktalarıdır. Öğrenci izleme özelliği öğretmen, öğrenci ve ebeveyn tarafından 

görüntülenebilmektedir. Bu sayede tüm paydaşların öğrenenin gelişimsel başarısını görebilme 

imkânı sağlar.  

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde bulunması gereken standartları açısından 

baktığımızda diğer uygulamalarla birlikte çalışabilme, içerikleri yeniden kullanabilme, her 

aşamanın yönetilebilir olması, öğrenme materyallerine ulaşılabilirlik, yeni sürümün çıkması ile 

devamlılığının olması ve son olarak ölçeklenebilir olması standartlara uygun olduğunu 

göstermektedir.  

Sonuç olarak genel bir çerçeve bakıldığında kolay menülerinin olması West ve 

diğerlerinin (2007) yaptığı çalışmaya göre katılımcıların rahat bir şekilde sistemi kullanmaları 

için ÖYS’lerin kolay olup zaman kazandırması gerekir. Bu sistemde de menüler oldukça kolay 

ve kısa yolları da mevcuttur. Bir diğer özellik, Öğrenme Yönetim Sistem ara yüzleri 

katılımcıların kendi ihtiyaç ve zevklerine göre kişiselleştirilmesi sağlanabilir (Ateş ve Güyer, 

2014). Özelleştirme özelliği ile SmartClass bu durumu desteklemektedir. Ayrıca Ateş ve Güver 

(2014) tarafından yapılan çalışmada, sisteminin yardım içeriğinin yeterli olup olmadığı, 

süreklilik sağlanması sonucu öğrenme yönetim sistemlerini kullanan katılımcıların memnuniyet 

derecelerinin artması, sistemde aynı işleve farklı yollardan erişilebilmesi, canlı sohbet 

imkânının olması, dosya paylaşma ve özel ayarlamaların yapılması, farklı zamanlarda yapılan 

ziyaretleri ve çalışmaları kayıt altında tutma gibi özelliklerin önemine vurgu yapmaktadır. 

Bunlara ek olarak Öğrenme Yönetim Sistemlerinde en önemli bölümlerinin ders içerikleri, 

öğrenci değerlendirme, tartışma ve sınav soruları bölümlerinin olduğunu rapor etmişlerdir. 

SmartClass’da bu vurgu yapılan özellikleri taşımaktadır. Fakat değerlendirme bölümünde soru 

havuzu oluşturma, anket oluşturma ve beyaz tahta gibi özellikleri içinde barındırmamaktadır. 

Bu konuda da geliştirilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak Uzun, Butuner ve Er (2021) 

tarafından yapılan çalışmada kullanılan öğrenme yönetimi sistemine mobil arttırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin entegre edilmesi eğitim ve öğretimin kalitesini arttıracağını ifade etmektedir. 

Son olarak örneğin kültürel miraslarımızın tarihi hakkında bilgiler vermek için arttırılmış 

gerçekliğin kullanılması ilgi çekici ve faydalı olmaktadır (Uzun ve Gözel, 2022). Bundan dolayı 

var olan öğrenme yönetim sistemi bu teknolojilerle de desteklenebilir. 
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Yüzyılımızın toplumu bir bilgi toplumudur. Bilgiye hızlı ulaşmanın yanı sıra bu 

eylemin hangi yöntemle güvenilir ve işlevsel biçimde gerçekleştirileceği de önem kazanmıştır. 

Eğitim alanında istenilen bilgiye etkin şekilde ulaşmak uzaktan eğitim uygulamaları ile mümkün 

olmaktadır. Tüm dünyanın gündeminde olan COVID-19 pandemisi ile birlikte hiç olmadığı kadar 

fazla ihtiyaç duyulan uzaktan eğitim uygulamalarının geçmişi resmi kaynaklara göre 19. yüzyıla 

dayanırken, alternatif kaynaklar uzaktan eğitim fikrini yazının bulunduğu çağlara kadar 

götürebilmektedirler.  

Erken uygulamalarda çeşitli sebeplerle yüz yüze eğitim hakkını kullanamayanlara 

eğitimin ulaştırılması gereği ve sorumluluğuyla ortaya çıkan uzaktan eğitim, değişen koşullar, 

ihtiyaçlar ve küreselleşmenin de etkisiyle, sadece dezavantajlı gruplar tarafından değil toplumun 

tüm kesimlerince aktif şekilde kullanılan bir ana eğitim sistemi halini almıştır. Önceleri mektupla, 

radyo ve televizyonla yapılan uzaktan eğitim, internetin yaygın kullanımı ve eğitim 

teknolojilerindeki gelişmelerle yardımcı veya tamamlayıcı bir eğitim-öğretim yöntemi olmaktan 

çıkmış; devletlerin de üzerinde planlamalar ve yatırımlar yaptığı bir eğitim aktivitesi haline 

gelmiştir.  

Çalışmamızda uzaktan eğitim fikrinin ve uygulamalarının dünya tarihindeki seyri 

örnek devletlerin çalışmalarıyla ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye’deki uzaktan eğitim 

uygulamalarının gelişimi üzerinde durulacaktır. Böylece ülkemizin küresel uzaktan eğitim 

çalışmalarında geçirdiği aşamalar, mevcut durumu ve geleceği analiz edilerek daha iyi 

anlaşılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: adaptif öğrenme, harmanlanmış öğrenme, pandemide eğitim, 

tersyüz edilmiş öğrenme, uzaktan eğitim, uzaktan eğitim tarihi.  

 

A HISTORICAL VIEW TO THE DISTANCE EDUCATION IN THE WORLD AND 

TURKEY WITH FUTURE TRENDS 

The community of our age is a knowledge society. In addition to reach information 

quickly, it is also vital that with which method we reach reliable and functional information. It is 

now possible to reach information on education efficiently with the distance education practices. 

The coronavirus pandemic is on the agenda of the world as never before ,so the needed distance 

education practices, and officially they are based on 19th century but according to the alternative 

sources, they are based on the invention of writing times.  

In early practices, distance education was a result of a necessity and responsibility 

to make the people reached education who could not use their education rights for various reasons 

but then with the effect of changing conditions, necessities and globalisation, not only 

disadvantageous groups but also the other parts of society wanted to use distance education 

systems actively. Firsty these practices were based on letters, radio and television and later 
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distance education was not an attached or additional education-instruction system  any more 

thanks to the widespread using of Internet and developments in education technologies. Moreover 

it developed into an educational activity which even the states made plannings and investments 

on it.  

In this study, development of the idea and practises of distance education in the world 

with the other states’ activities will be discussed. In addition, distance education practices in 

Turkey will be focused. Consequently, past stages of distance education systems in our country, 

current situation and its future will be analyzed for a better understanding.  

Keywords: adaptive learning, blended learning, education in pandemic, flipped 

classroom, distance education, history of distance education.  

 

GİRİŞ 

İçinde yaşadığımız ve gelişmelerine ayak uydurmak zorunda olduğumuz toplumun 

temel özellikleri ile kısa aralıklarla değişen veya gelişen koşulları dikkate alındığında, bilginin 

hızlıca yayıldığı görülecektir. Yenilenen toplum dinamikleriyle birlikte bilgi elde etme yollarının 

evrilmesi de kaçınılmazdır. Teknoloji ve bilim, bilgiyi öyle hızla yayılıp çoğalabilir hale 

getirmiştir ki hedef kitle ya da başka bir deyişle insan sermayesi çok geniş sayılara ulaşmıştır. Bu 

şartlarda sadece geleneksel okul anlayışıyla eğitim-öğretim yapmak günümüzde yeterli olmaktan 

uzaktır. Ayrıca dünya genelinde yaşanan COVID-19 pandemisi de eğitim-öğretimin şekil ve 

içerik değiştirmesini zorunlu hale getirmiştir. Artık “öğreten öğretmen” ile “öğrenen öğrenci” 

yoktur (Gülümbay, 2006: 1). Yeni sistem öğrencilerin pasif durumdan çıkıp etkin öğrenme 

yapmalarını, çoğalan bilgiyi düzenleyip işleyebilmelerini ve böylece etkin birer birey olmalarını 

adeta zorunlu kılmaktadır. Diğer taraftan öğretmenin de alışılmış rollerinden sıyrılması, öğretme 

ortamını kolaylaştırması ve sürece etki edebilecek içsel ve dışsal faktörleri en aza indirmesi 

beklenmektedir. Bu noktada öğretmen ile öğrenciyi birleştiren unsur etkileşim olacaktır. 

Etkileşimde bulunmak geleneksel metotlarda zamana ve mekâna bağlı olarak düşünülme 

eğiliminde olsa da özellikle iletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar, etkileşimin zaman ve 

mekân bileşenleriyle sınırlanmasına izin vermemektedir. Telefon, video, uydu, bilgisayar ve daha 

birçok iletişim olanakları farklı yerlerdeki insanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın uzaktan 

eğitim yoluyla etkileşim içinde olmalarını sağlamaktadır (Karacaoğlu, 2011: 7-8). Böylece 

uzaktan eğitim sürecine dâhil olanlar işlevsel, esnek ve çerçevesi net biçimde belirlenmiş 

uygulanabilir programlar yoluyla gerekli tüm bilgileri alabilirken; kendi görüşlerini de 

sınayabilme ve yeni fikirlere açık olma olanaklarına kavuşmaktadırlar. Bu sırada geleneksel 

yöntemleri anlamlandıran pedagojik ilkelerin uzaktan eğitime adapte edilmesi zorunluluğunu da 

gözden kaçırmamak gerekir (Waterhouse, 2005: 4). “Yerel” eğitim olanaklarından “küresel” 

öğrenme ortamına geçiş (Eby ve Yamamoto, 2012: 55) elbette ciddiyetle ve sağlam bir bilim 

altyapısıyla ilerletilmesi gereken bir süreçtir.  

 

DÜNYADA UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ  

Bilimsel ve tarihsel gelişimi bağlamında çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü 

durumuna gelen uzaktan eğitim sistemlerinin geçmişine baktığımızda şaşırtıcı bir gerçekle 

karşılaşırız. Bilhassa ülkemizde pandemi döneminin eğitimdeki zorunluluklarıyla gündemin üst 

sıralarında kendi yer bulan uzaktan eğitim konusu, aslında tüm dünyanın çok uzun zamandır 

üzerinde çalıştığı bir alandır. Öyle ki uzaktan eğitimin, insanların iki bin yıl önce el yazmalarını 
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oluşturmasıyla başladığı kabul edilmektedir (Ebranati, 2007: 34). Bu metinler uzakta bulunan 

alıcıya bilgi aktarımını mümkün kılıyordu. Yani öğretenle öğrenenin aynı ortamda olması 

zorunluluğu yoktu. Yazının bulunmasıyla birlikte eğitim, antik dünya filozoflarının eğitimsel 

iletişiminden farklı olarak, yüz yüze gelme ya da aynı yerde olma zorunluluğundan bağımsız hale 

gelmiştir. Aslında sürecin başlangıç ilkelerini anlayabilmek için bu kadar gerilere gitmeye gerek 

yoktur. Daha Comenius’dan beri (1592-1670) sözlü bir öğretimin yerini alması gerekli ve doğru 

görülen duyusal veriler üzerinde ısrarla durulmaktaydı. Başlangıçta tümüyle hareketsiz 

sayılabilecek duyusal veriye canlılık katma girişimleri vardı: öğretmenin renkli tebeşirlerini kara 

tahta üzerinde gezdirmeye başlaması,  kendisine eşlik eden bir öğrenciyle bazı deneyler yapması 

veya bir perdeye birbiri ardına resimler yansıtması gibi. Tüm bunlar eyleme bağlı gözlem ve 

algılar için duyusal öğeler sayılırdı. Hatta 1800’lü yıllarda elektromanyetizma çalışan bir grup 

bilim adamının çalışmalarıyla ortaya çıkacak olan radyonun bile görüntü için bir başlangıç noktası 

ve daha sonra tamamlayıcı olduğu kabul edilebilir (Medici, 1972: 145-146). 1922’de Thomas 

Edison sinema filmlerinin kitapların ve belki de öğretmenlerin bile yerini alabileceği tahmininde 

bulunduğunda her ne kadar ciddiye alınmamışsa da filmlerin ilk gerçek modern eğitim teknolojisi 

olacağını anlamak için (Rosenberg, 2001: 20) sadece II. Dünya Savaşı’na kadar (1939-1945) 

beklenmesi gerekecekti. Amerika, insanlık tarihinin en büyük savaşına hazırlanırken askeri 

yönetimdekiler, tüm dünyadaki milyonlarca askeri eğitmenin başka bir yolu olması gerektiğini 

fark etmişlerdir. Çözüm Hollywood’dan geldi: eğitim amaçlı askeri eğitim filmlerinin gösterimi 

yapılmaya başladı. Böylece askerlere hijyenden silah kullanımına kadar pek çok bilginin aktarımı 

kolayca yapıldı. Özetle, bu girişim modern anlamda uzaktan eğitimin öncüsü olarak kabul 

edilmiştir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknoloji-eğitim etkileşimi, ülkelerin 

öğretim sistemlerinin uzaktan eğitime yönelmesini neden olacaktı.  

Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimini detaylandırmaya başlamadan önce iki önemli 

noktadan bahsedilmesi gereklidir. Birincisi, uzaktan eğitim örgün öğretimin yanı sıra başvurulan 

bir yöntem değil, başlı başına bir alandır. Diğer husus ise uzaktan eğitim gelişmemiş ya da 

gelişmekte olan ülkelerin değil, dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkelerin eğitim sistemidir 

(Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 1999: 25).  

Uzaktan Eğitim uygulamalarının uzun bir geçmişe sahip olduğu genel olarak kabul 

görmektedir. Hatta giriş kısmında bir panoraması verilen bu uygulamaları eski çağlara kadar 

dayandıran bilim insanları olsa da çalışmamız açısından uzaktan eğitimin bir disiplin olarak 

belirmesine odaklanmak yerinde olacaktır. Bu anlamda “uzaktan eğitim” terimi ilk kez 1892 

yılında Wisconsin Üniversitesi’ne ait bir katalogda kullanılmıştır. Yine aynı üniversitenin bir 

yöneticisi olan William Lighty aynı terimi bu kez 1906 yılında kaleme aldığı bir yazıda 

kullanmıştır (Kaya, 1996: 4).  

Uzaktan eğitimin ilk kez uygulanması ile daha önceki bir tarihe dayanır. Başlangıçta 

uzaktan eğitim yazılı materyallerle ve posta yoluyla yapılıyordu. Öyleyse ilk aşamada uzaktan 

eğitimin mektuplarla yapıldığı söylenebilir. 20 Mart 1728 tarihi bu süreç için önemlidir. Bu tarihte 

Boston gazetesinde “steno dersleri’nin verileceği duyurulmuş ve ilgili derslerin uzaktan verileceği 

belirtilmiştir (Kırık, 2014: 80). 1933 yılında ise bir başka gazetede mektupla kompozisyon 

dersleri verileceği ilan edilmiştir. Ancak hemen her kaynakta uzaktan eğitimin başlangıcı olarak 

aktarılan bu ilanlarda bir sorun vardır: iki yönlü iletişimden ya da notlandırma detaylarından hiç 

bahsedilmemiştir. Dahası bu ilanlarda verilen derslerin verilip verilmediği; verildiyse öğrenci ve 

öğretmen arasındaki iletişimin niteliği veya eğer varsa notlandırmanın ne şekilde yapıldığı 

bilinmemektedir. Bu anlamda o yıllardaki uzaktan eğitim uygulamaları konusunda kesin bilgiye 
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sahip olunduğunu iddia etmemek daha temkinli ve doğru bir yaklaşım olacaktır. Öğrencilerinin 

notla değerlendirildiğinin kanıtlandığı bir başka mektupla steno dersi uygulaması da (1840) 

İngiltere’den Isaac Pitman’a aittir. 1856 yılına gelindiğinde ise bu konuda daha örgütlü çalışmalar 

yapıldığı görülür ki bu aşamada karşımıza bugün de aşina olduğumuz bir dil okulu çıkar: 

Almanya, Berlin’de bulunan Langenscheid. Ardından da yine Almanya’da Rustinches Uzaktan 

Öğretim Okulu açılacaktır.  

Dönemin diğer ülkelerdeki uzaktan eğitim aktiviteleri ise şöyle sıralanabilir:  

- Güney Afrika’da Ümit Burnu Üniversitesi’nin ve uzaktan eğitim programlarının 

kurulması (1873)  

- ABD’de Mektupla Eğitim Üniversitesi (1883) 

- ABD’de Wisconsin Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamaları (1891) 

- ABD’de Chicago Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümü (1892) 

- İngiltere’de Oxford Üniversitesi öğrencilerinin bitirme sınavlarının uzaktan 

eğitim yoluyla yapılması (1894) 

- İsveç’te Hans Hermod uzaktan eğitim uygulayan lise (1898) 

- Avustralya’da Queensland Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamaları (1910) 

- Yeni Zelanda’da Mektupla Öğretim Okulu (1922)  (Kaya, 1996: 10-11)  

- Japonya’da Uzaktan Eğitim Yasası kapsamında askerlere ve okula devam 

edemeyenlere uzaktan eğitim verilmesi  (1948) 

- Avustralya’da Üniversite Dışı Öğretim Fakültesi kurulması (1949) 

- Çin’de Mektupla Eğitim Merkezi kurulması (1950) 

Dünya genelinde önemi anlaşılan uzaktan eğitim uygulamalarına İtalya, Kanada, 

Hindistan, Polonya, İspanya gibi ülkelerden de destek gelmiştir (Kırık, 2014: 81).  

1960’lı yıllardan itibaren dünyada uzaktan eğitim uygulamalarının biçim ve nitelik 

değişimi belirginleşerek belli standartları oluşturmaya başlar. Ancak teknoloji ile harmanlanan bu 

standartların kökenleri de yine erken uzaktan eğitim uygulamalarında saklıdır. Ayrıca yeni 

dönemdeki uygulamalar yabancı dil eğitimine odaklanmaya başlamışlardı.  

Alman eğitimci Otto Peters’ın da 1960-1970 yılları arasında Almanya’da tanıttığı 

erken dönem uzaktan eğitim uygulamalarında gelenekselin her alandaki değişimine odaklanmış;  

daha vizyoner bir bakış açısıyla endüstrileşme ile eğitim ilişkisini kurmuştur.  

İlk kuşak uzaktan eğitim çalışmalarına teorik açıdan mercek tutulduğunda öne çıkan 

iki kavram vardır. Bunlardan ilki, kar amaçlı okulların kuruluşunun erken zamanlarında 

uygulanan “evde çalışma”, diğeri ise üniversitelerde uygulanan “bağımsız çalışma”dır. Bu 

çalışmalarda amaç belli bir mesafedeki ya da uzaktaki bireye eğitim vermekti.  

Uzaktan eğitim teorisyeni Charles Wedemeyer’a göre (1981), bağımsız çalışma 

kuramının özü öğrencinin özgür ve özerk olmasıdır. Wedemeyer’ın yarattığı on özelliğe göre, 

sistem zamandan ve mekândan bağımsız olmalıdır. Öğrenci daha fazla sorumluluk almalıdır ve 

gardiyan tipi öğretmenden vazgeçilmelidir. Dersler ve yöntemler daha fazla çeşit olmalıdır. 

Medya ve yöntemler mümkün olduğunca çok ve harmanlanarak kullanılmalıdır. Dersler 

dondurulmamalı, tekrar tekrar tasarlanıp geliştirilmelidir. Öğrenciler zorlukları ya da engelleri 

ortadan kaldırarak ölçüme tabi tutulmalıdır ve son olarak kendi hızında eğitim fikri 

desteklenmelidir. Bir diğer önemli teorisyen Michael Moore (1970) ise yukarıda kısaca özetlenen 

ilkeleri desteklemekle beraber konuya farklı bir evrene odaklanarak yaklaşır. Ona göre üzerinde 

durulması gereken nokta öğretenle öğrenen arasındaki ilişkidir, pedagojidir. Moore’un 
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etkileşimsel uzaklık teorisi, bağımsız çalışma teorisinin özerklik özelliğiyle birlikte etkileşime de 

önem atfeder. Diyalog öğretimsel konuşma olarak ana unsurdur (Simonson ve Smaldino, 2009: 

42-43).  

İlk kuşak uzaktan eğitim uygulamaları ile birlikte diğer kuşakların genel özelliklerini 

de bilmek konunun tarihsel gelişiminin anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. 

İkinci kuşak uzaktan eğitim uygulamalarına radyo ve televizyon damgasını 

vurmuştur. Kitle iletişim araçlarında yaşanan bu gelişme ve değişme uzaktan eğitim 

uygulamalarının da çehresini değiştirecekti. Özellikle radyonun 1920’de yaygın hale gelmesi 

üniversiteleri heyecanlandıran bir gelişmedir. Hatta ABD’de üniversiteler kendi radyolarını 

kurarak eğitim hizmeti vermeye başlamışlardı. 1923’te eğitim amaçlı radyo programları başlamış 

ve 500’den fazla radyo istasyonu bu amaçla çalışmıştır. 1930larda ise radyo aynı amaçla tüm 

dünyada kullanılmaya başlamıştır. Radyo programları aracılığıyla ulaşım, tarım, bilim ve 

teknoloji alanlarında eğitimler verildi. Bu eğitimler sadece öğrencilere yönelik değildi (sadece bu 

yıllarda 1 milyon öğrencinin uzaktan eğitim aldığı bilinmektedir), aynı zamanda halk da bu 

yayınlardan faydalanmıştır. (Kırık, 2014: 81). 1930ların sonunda ise uzaktan eğitimde radyonun 

yerini televizyon almaya başlamıştır. Iowa Devlet Üniversitesi televizyonla eğitim için ağız 

hijyeni ve astronomi konulu programlar hazırlarken; 1939 yılında Los Angeles’taki bir lise sınıf 

ortamında televizyonla uzaktan eğitim almıştır. II. Dünya Savaşından sonra (1939-1945) ise 2053 

televizyon kanalından 242’si ticari değil eğitimsel amaçlarla yayın yapmaktaydı. 1950 yılına 

damga vuran gelişme ise Ford’un milyonlarca dolarlık bir bütçeyi televizyonla eğitim 

programlarına ayırmasıydı. 1952 yılındaysa ilk kablolu televizyon (CATV) “tele-kurs” (tele-okul) 

olarak yayın hayatına başlayacaktı (Moore ve Kearsley, 2005: 31-32). Tüm ülkelerin 

uygulamalarını tek tek açıklamak mümkün değilse de uzaktan eğitim uygulamalarının İtalya’da 

“tele scoula”, İngiltere’de “Açık Üniversite”, Almanya’da “Tele Kolleg” ve “Fern Üniversitat”, 

İsrail’de ise “Everyman’s University” isimleriyle faaliyet gösterdiğini bilmek faydalı olacaktır 

(Alkan, 1987: 72).  

Ayrıca Tanzanya, Zimbabwe, Brezilya, Sri-Lanka, Endonezya, Nepal, Nijerya, 

Pakistan, Kenya gibi farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkeler de uzaktan eğitimi özellikle 

öğretmen yetiştirmede başarı ile uygulamıştır. Örneğin Tanzanya’da, hiç öğretmenlik deneyimi 

olmayan 45.000 kişinin acil bir uzaktan eğitim programıyla bu mesleğe geçişi sağlanmıştır. 

Brezilya’da ise lise mezunu öğretmenlerin bilgilerini artırmak üzere Logos II Projesi bir uzaktan 

eğitim uygulaması olarak hayata geçirilmiştir (Aybay ve Aybay, 1996: 42).  

Uzaktan eğitim gelişmekte olan ülkeler dâhil olmak üzere neredeyse her ülkede 

kendisine bir uygulama alanı açmıştır. Teknolojik gelişmelere erişim de uzaktan eğitime sistemsel 

yaklaşımları zorunlu kılmıştır. Teknolojilere erişim farklı coğrafyalarda uzaktan eğitimin farklı 

aşamalarda gelişim göstermesine sebep olmuştur. Ancak o ya da bu seviyede hemen hemen tüm 

ülkeler uzaktan eğitimin faydalarından yararlanmaya başlamışlardı. Kablolu yayın 

teknolojilerinin yanı sıra fiber optik teknolojisinin kullanılmaya başlamasıyla 1990’lardan 

itibaren uzaktan eğitim bugünkü çehresini kazanmaya başlamıştır.  

 

TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİMİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNE UZANAN 

SÜREÇ 

Türkiye uzaktan eğitim teknolojileriyle Avrupa ülkelerine kıyasla daha geç tanışmış 

olmasına rağmen uzaktan eğitim fikri şaşırtıcı derecede erken tarihlerde gündeme getirilmiştir. 

Ülkemizde ilk uzaktan eğitim çalışmaları Amerikalı filozof ve eğitim kuramcısı John Dewey’in 
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sunduğu “Öğretmen Eğitim Raporu” veya tam adıyla “Türk Eğitimi Üzerine Öneriler ve Rapor” 

ile 1924 yılında incelenmeye başlamıştır (Bakioğlu ve Can, 2014: 39). 1927 yılında ise eğitim 

sorunlarının konuşulduğu bir toplantıda gündeme getirilmiştir. Amaç, mektupla öğretim şeklinde 

halkın okuma yazma oranında bir yükseliş sağlamaktı. Ancak okuma yazma bilmeyenlerin 

toplumun neredeyse %90’ını oluşturduğu bir ülkede öğretmensiz eğitim yapılamayacağı fikri 

daha ağır basmıştır (Kaya, 1996: 12-13). Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitimle 

yapılan uygulamaların ikincil derecede bir eğitim olarak görüldüğü sanılmaktadır (Şeren ve İvgin, 

2010: 7). Her ne kadar aynı yıl haberleşme yoluyla eğitim uygulamaları için bazı denemeler 

yapılmış ve hatta 1933-1934 yıllarında mektupla öğretim kursları açılmışsa da sonrasında, yapılan 

çalışmalar imkânsızlıklar ve algıdaki farklılık nedeniyle kelimenin tam anlamıyla durmuştur. 

1941-1951 yılları arasında 10-15 dakikalık radyo yayınları ile uzaktan eğitim faaliyetlerinde 

bulunulmuştur. Özellikle ziraat ve köylünün çeşitli sorunlarının konu alındığı programlar giderek 

daha profesyonel hale gelmiştir. Daha sonra kadınlara ve çocuklara yönelik benzer programlar da 

yapılmıştır. 1950’li yıllara ise Öğretici Filmler Merkezi (ÖFM) (daha sonra Film Radyo Grafik 

Merkezi, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü isimlerini almıştır) ve İstanbul Radyosu tarafından hazırlanan kırsal kesime yönelik 

bilgilendirme yapan radyo sohbet programları damgasını vurmuştur. Yine aynı dönemde kurulan 

FONO Açıköğretim Kurumu özel çalışmaların yanı sıra kamu kurumlarıyla yaptığı ikili eğitim 

anlaşmalarıyla uzaktan eğitime ayrı bir boyut kazandırmıştır (Bozkurt, 2017: 94-95). 

Bu konuda yeni bir atılım Ankara Üniversitesi tarafından gelecekti.  Üniversitenin 

Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 1950 yılında uzaktan eğitim 

çalışmalarına başladı. 1960 yılında orta dereceli meslek okulu mezunlarına uzaktan üniversite 

imkânı tanınırken bir yıl sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mektupla Öğretim Merkezi, 

bugünkü adıyla Açıköğretim Fakültesi kurulmuştur (Milli Eğitim Bakanlığı 1974 yılında bu 

merkeze yükseköğretim sağlama görevi verecekti.) Ayrıca TRT “eğitim ve öğretime yardımcı 

olma” yasal düzenlemesiyle sorumluluğu üstlenmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerini yayınlar yoluyla 

daha sistematik ve kapsamlı biçimde yürütmeye devam etmiştir. Öncelikli amaç kapasite 

sorununu çözmek ve öğretmen ihtiyacını giderebilmekti. Bu nedenle Örgün Eğitim Enstitüsü, 

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Teknik 

Yüksek Öğretmen Okulu seviyelerinde uzaktan eğitim veya basılı materyallerle uzaktan yaz 

okulu uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü düzeyinde 

sevk ve idarecilik programları da açılmıştır (Bakioğlu ve Can, 2014: 39-40). 1974 yılı uzaktan 

eğitim uygulamaları konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildiği bir yıldır. Çünkü uzaktan eğitim 

faaliyetleri hükümet programlarına ve kalkınma planlarına dâhil edilmiştir. Bu doğrultuda Yaygın 

Yüksek Öğretim Kurumu (YAYKUR) ve deneysel bir çalışma olup bir yıl içinde başarısızlıkla 

sonuçlandığına karar verilen Deneme Yüksek Öğretmen Okulu (DYÖO) kurulmuştur. 1976-1977 

yıllarında ise YAYKUR faaliyetlerinde televizyon ağırlıklı biçimde kullanılmaya başlanmıştır 

(Bozkurt 2017: 96-98) ki bu uygulama, uzaktan eğitim teknolojilerinin ilgili programlara 

eklenmesi konusunda yeni bir dönem başlatacaktır.  Türkiye’de eğitim-öğretimde televizyondan 

yararlanılması her şeyden önce yasal bir durumdur. 1961 Anayasası’nın “Radyo ve Televizyon 

İdaresi ve Haber Ajansları” konusunu düzenleyen 21. Maddenin üçüncü paragrafında radyo ve 

televizyon idaresinin, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin gerektirdiği yetkilere sahip 

kılındığı belirtilmiştir. Yine dönemin anayasasındaki ilgili maddeye dayanılarak çıkarılan 359 

sayılı TRT Yasasında da yine radyo ve televizyon yayınlarında eğitim yayınlarına yer verilmesi 

hususu yer almaktadır (Aziz, 1975: 29).  
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Her ne kadar uzaktan eğitim uygulamalarının giderek geliştiği anlaşılsa da 1970-

1980 yılları arasında Türkiye’deki siyasal atmosfer bu hizmetleri zaman zaman kesintiye 

uğratmıştır. Durdurulan uzaktan eğitim uygulamaları ise yeni siyasi ortam çerçevesinde yeniden 

şekillendirilmiştir. Bu bağlamda 1980li yıllara 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile Anadolu 

Üniversitesi bünyesinde açılan Açıköğretim Fakültesi dikkat çekici bir ilerleme gösterecektir. 

Fakülte, ülke düzeyinde uzaktan eğitim hizmeti görevini üstlenmiş ve eğitimde fırsat eşitliği 

ilkesini vurgulamıştır. Ayrıca bilgisayar teknolojilerinin uzaktan eğitim programlarında ana 

bileşen haline getirilmesi çalışmaları da yine aynı fakülte tarafından başlatılmıştır. Kuruluşundan 

on yıl sonra Açıköğretim Fakültesi bu kez de eğitim sisteminin ortaöğretim kademesinde etkili 

hale gelecek ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Haziran 1992 tarih ve 12633 sayılı yazısı ile 

Açıköğretim Lisesi kurulacaktır (Kaya, 1996: 14). Böylece eğitimin önemli bir kademesinin 

önündeki kısıtlılıklar bu yolla çözülmeye çalışılacaktır. Yine yükseköğretim boyutunda ise tüm 

Türk üniversitelerine uzaktan eğitim yapma hakkının tanınması, Fırat Üniversitesi’ni harekete 

geçirmiştir: 1992 yılından itibaren, bir yıl önce üniversite bünyesinde kurulan Fırat TV, kurum 

içerisinde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetleri yayınlamaya başlamıştır. Ayrıca dersler de bu 

kapsama alınmıştır ve sertifikalı kurslar da düzenlenmiştir. Fırat Üniversitesi ve Fırat TV uzaktan 

eğitimde gelişen teknolojilere ayak uydurulduğunun önemli bir göstergesidir (Varol, 2003: 1).  

Uzaktan eğitimin son ve güncel aşamasını oluşturan bilişim tabanlı ve internet 

destekli dönem 1990’ların ortasında başlamıştır. Bilkent Üniversitesi 1996 yılında video 

konferans sistemi kurarak bazı derslerin Amerika’dan yürütülmesini sağlamıştır. Aynı yıl Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü’nün liderliğinde ülkemizde internet 

aracılığıyla uzaktan eğitim uygulamaları dönemi başlamıştır. Yine aynı yıl İstanbul Teknik 

Üniversitesi (İTÜ) de yürüttüğü uzaktan eğitim projesi ve kurduğu merkezle alana önemli katkılar 

sağlamıştır. Böylece uzaktan eğitim Türkiye’de gittikçe daha popüler bir hale gelmiştir (Güngör 

ve Aydın 2007: 7). Bu popülaritenin en gerçekçi sebebi, uzaktan eğitimin geleneksel sınıflarda 

verilen eğitime bir alternatif olarak değil, bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkmasıdır (Demirci 

ve Yamamoto, 2011: 88). Yine 1996’da uzaktan eğitimin Türkiye öncüsü Anadolu 

Üniversitesi’nin tüm dünyada öğrenci sayısıyla, bu yöntemle eğitim veren Mega Üniversiteler 

arasında yer alabilmesi bu ihtiyacın pratik sonuçlarının en açık göstergelerinden birisidir. Özünde 

açıklık felsefesi olan ve esnek öğrenme fırsatları sunan (Yüzer, 2017: 29-30) uzaktan eğitim 

kavramı, farklı ortamlarda farklı ihtiyaçlardan doğmuş farklı metotlarla uygulanan bir sistem olsa 

da aynı zamanda tüm aktörlerin üzerinde hem fikir oldukları özelliklere sahiptir: eğitmen ve 

öğrencilerin fiziksel ayrılığı, düzenlenmiş bir öğretim programı, bir eğitim kurumunun varlığı, 

teknoloji araçları ve materyaller ile çift yönlü etkileşim (Türkiye Bilişim Vakfı Uzaktan Eğitim 

Kılavuzu, 2003: 11)  

1999 yılında bilgi teknolojileri üzerinde aktif olarak çalışan üniversitelerin ilgili 

birimlerinin ODTÜ’de bir araya gelip ortak bir politika oluşturmaya ve deneyimlerini birbirleriyle 

paylaşıp uzaktan eğitim sisteminde iyileştirmeler yapmaya karar vermeleriyle birlikte sıra 

Türkiye’de uzaktan eğitim hizmetlerinin sunumu açısından en kapsamlı yasal düzenlemelere 

geldi:  

- 1999, Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan 

Yükseköğretim Yönetmeliği (bu kapsamda yapılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans 

eğitiminin amaçları belirlenmiştir; diğer konulardaki standartlar ortaya konulmuştur) 

günümüzde üniversitelerin uzaktan eğitim merkezi açabilmelerinin yasal dayanağını 

oluşturmaktadır. 
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- 2000, Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliği uzaktan eğitim 

hizmetlerinin sunumunu geliştirmiştir.  

- 2005, YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu kuruldu. 

- 2011, (Toplumda bilinen adıyla) Torba Yasa kapsamında 6111 Sayılı 

Kanunun 171. Maddesi (s. 49-50) ile mevcut 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinde açık 

ve uzaktan eğitim alanını ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı. Böylece bilgi ve 

iletişim teknolojilerine dayalı olarak üniversitelerin uzaktan eğitim/öğretim programları 

açabilmesi yasal bir statüye kavuşturulmuş oldu (Yüzer ve Yamamoto, 2013: 194).  

Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi incelendiğinde yakın bir gelecekte geleneksel 

okul sistemlerinin ortadan kalkarak (Sönmez, 1998: 19)  bilgisayar teknolojileri aracılığıyla 

yaşam boyu öğrenmeye doğru evrilebilmesi ihtimali çok da uzak değildir. Ekonominin her şeyi 

sonsuz etkilediği bir çağda, günümüz eğitim kurumları da kendilerini yeni şartlara uyarlama ve 

bilgi teknolojilerinin her türlüsünü potansiyel problemlerini çözme aşamasında kullanmak 

zorunluluğundadırlar (Palloff ve Pratt, 1999: 3). Hem eğitim teknolojilerindeki gelişmeler hem 

de yüz yüze eğitim modelinde pandemi şartlarının getirdiği zorunlu değişiklikler İnternet tabanlı 

eğitim sistemlerinin hızla gelişmesine neden olmuştur. Elbette ki ülkemizin bu gelişmelerin 

dışında kalması beklenemezdi. Bilginin baş döndürücü bir hızla arttığı ve aynı oranda bilgiye 

ulaşımın kolaylaştığı (Kabakçı ve Karakaya, 2003: 9) bir çağda ülkemiz, Cumhuriyet’in 

kuruluşundan bu yana eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte düşünsel ve pratik anlamda eğitimde 

sınırlılıkların ortadan kaldırılması konusuna eğilmiştir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin dünya uzaktan 

eğitim tarihine önemli katkıda bulunmasının yanı sıra küresel modern eğitim anlayışında da 

kendisine yer açmasını sağlamıştır. Bugün ülkemizdeki uzaktan eğitim uygulamaları en gelişmiş 

ülkelerle boy ölçüşebilecek standartlarda gelişimini sürdürmektedir.  

 

UZAKTAN EĞİTİMDE ‘YARIN’ NE OLACAK? 

Gelinen noktada Moore Yasası geçerliliğinde bilgi ve bilgiye erişim sürekli artmakta 

ve zeminden gelen kitle için yeni öğrenme-öğretme modelleri ortaya çıkmaktadır. 

Kavramsal içerik anlamında Uzaktan Eğitim, “Online (Çevrimiçi) Öğrenme” 

kavramına dönüşmektedir. Öğrenme ise sosyal ve akran etkileşimli modellere evrilmektedir. 

Yakın dönemde görüldüğü üzere bilişim sistemlerinin öğrenme sistemlerindeki rolü hem arttı 

hem de vazgeçilmez oldu. Dolayısıyla gelecekteki dönemlerde bilişim sistemlerinin eğitim 

hayatımızdaki yeri fazlasıyla artacaktır.  

Pandemi dönemi öğrenenler ve öğretenler açısından alışkanlıkları değiştirerek onları 

yeni arayışlara yöneltti. Dolayısıyla adaptif öğrenme (Adaptive Learning), Tersyüz-edilmiş 

öğrenme (Flipped Classroom) gibi yeni modeller uygulanmaya başlandı.  

Bilişim sistemlerinin yarattığı olanaklar yukarıda belirtilen ve genel adı 

“Harmanlanmış Öğrenme” (Blended Learning) olan bu modellerin kullanılmasını zorunlu 

kılmaktadır. Gelecekte zorunlu fiziksel şartlara bağlı öğrenme yerine “Öğrenme Yönetim” 

sistemleri yardımıyla video, animasyon, simülasyon, e-book, oyunlaştırma (gamification) 

seçenekleri, tartışma forumları, konu anlatımını pekiştirici sınavlar ile öğrenme oranlarını 

arttırması hedeflenecektir. 

Böylece öğrenciler önceden planlanmış programları ile konu hakkında araştırma 

yaparak, videoları izleyerek, etkileşimli içerikleri çalışarak derse hazır olarak gelecek, fiziki veya 
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sanal sınıflarda gruplar halinde akran iletişimi de sağlayarak daha evrensel ve güncel bilgilerle 

donanacaktır. 

Akademisyen desteği ise bir danışman rolünde ilerleyerek daha yoğun bir bilgi 

ortamı yaratıp dersin ilerlemesini sağlayacaktır. 

Özellikle adaptif öğrenme modelinde öğrenenlerin kendilerine uygun öğrenme 

seçenekleriyle öğrenme sağlanacağından daha nitelikli insanların yetişeceği sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisinin gelişmesiyle akademik hayatta yeni 

öğrenme eğilimlerinin başlayacağı; bu yeni trendlerin üniversite kavramında, diploma ve sertifika 

sisteminde önemli değişiklikler yapacağı da öngörülmektedir. 

 

SONUÇ 

Günümüzde toplum baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojinin tam ortasında 

kalmıştır. Hızlı teknolojik değişimlere ve her alanda küreselleşmeye ayak uydurabilmek için bilgi 

toplumuna dönüşmek zorunluluğu son dönemde tüm dünyanın mücadele ettiği ve belli ki bir süre 

daha mücadele edeceği pandemi koşullarıyla daha da belirgin bir hal almıştır. Son zamanlarda bir 

gereklilik olarak yeniden şekillenen eğitim, teknoloji kullanımı ile interneti bir araya getirmiştir. 

Böylece uzaktan eğitim konusu tüm dünya için ana konulardan biri haline gelmiştir.  

Her ne kadar uzaktan eğitim fikri gelişen teknolojiyle ortaya çıkan bir zorunluluk ya 

da küresel salgının eğitim alanında yarattığı güncel bir çözüm gibi görünse de aslında bu fikir 18. 

ve 19. yüzyıllarda, o dönemin olanaklarının izin verdiği ölçüde uygulanan bir eğitim modeliydi. 

Amaç, eğitime herhangi bir sebeple ulaşamayan dezavantajlı kesime en temel haklardan biri olan 

eğitimi sağlamaktı. Ülkemizde ise bu fikir öğretmen yetiştirme hedefiyle kendisini göstermiştir. 

Bugün dünyadaki ve Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamaları yüksek standartlarla ve eğitimde 

köklü değişikliklere yıl açarak başarıyla ilerlemeye devam etmektedir.  

Sonuç olarak dezavantajlı bireylere mektup, radyo ve televizyon ile eğitim 

götürmeye çalışan uzaktan eğitim uygulamaları zamanla yeni ve gerekli bir eğitim modeline 

dönüşmüştür. Uzaktan eğitim uygulamaları pandemi koşullarında eğitimi sürdürmek için bir 

çözüm gibi görünse de, bakış açısı biraz genişletildiğinde bugün bu uygulamaların hemen hemen 

herkesin kişisel ve mesleki gelişimleri; içerisinde bulunduğumuz toplumda ‘var’ olabilmenin bir 

gereği olarak gelişerek yoluna devam ettiği görülecektir.  
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Speaking is one of the core skills that should be improved during the process of 

foreign language learning. Numerous research studies in literature present that most of the 

students tend to have anxiety for speaking the target language, which often results in a lack of 

motivation for speaking the target language. Therefore, language instructors are advised to 

spend effort on motivating students to speak the target language. For that end, various 

techniques have been suggested to increase the motivation of students to speak the target 

language in language classes. However, with the start of emergent online teaching, the question 

of how to motivate students to speak the foreign language in classes has revolved into how to 

motivate students to speak the foreign language during distant courses. Distant instruction has 

its own limitations in terms of speaking activities; lack of eye-contact, limited use of gestures 

and mimics, not being able to see the audience and take feedback from the listeners are just a 

few of them. Therefore, in order to motivate students to speak the target language during online 

education, a number of techniques can be integrated into online speaking courses. This paper 

will try to present three techniques that can be used to motivate students to speak English as a 

foreign language in online classes. These techniques can be named as digital storytelling, 

making podcasts and “Pecha Kucha” style of presentation in foreign language speaking classes. 

Key words: Motivation for speaking, Online speaking activities, Online teaching, 

Pecha Kucha style, Speaking anxiety 

 

INTRODUCTION 

It is natural that learners have affective reactions to any learning situations they are 

exposed to (Ellis, R., 2010). Affective factors have important roles in the process of foreign 

language learning.  Among various affective factors such as being introvert or extrovert, having 

empathy, willingness (Brown, 1994), anxiety is the one that has been handled the most in the 

field of Teaching English as a Foreign Language (Ellis, R. 2010).  

Numerous research studies tried to put forward the sources of language learning 

anxiety (e.g. Bailey, 1983; Woodrow, 2006). Another group of studies aimed at finding out the 

correlation between foreign language learning achievement and anxiety (e.g. MacIntyre and 

Gardner, 1994). Researchers also devised questionnaires in order to measure learner anxiety 

(Horwitz, Horwitz & Cope, 1986). These questionnaires have been used in a variety of research 

studies that try to measure learners’ anxiety level and the sources of their anxiety. 

 

Foreign Language Speaking Anxiety 

Anxiety is defined, in a general sense, as a negative emotional condition in which a 

person feels tense and worried (Spielberger, 1983). Within the framework of the definition of 

anxiety, the anxiety felt about foreign language learning is referred as Foreign Language 

Anxiety (FLA) and it is defined by MacIntyre and Gardner (1991) as “the subjective feeling of 

tension and apprehension specifically associated with second language contexts, including 

speaking, listening and learning” (p. 284). In a parallel way, Horwitz et al. (1986) define foreign 
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language speaking anxiety (FLSA) as “a distinct complex of self-perceptions, feelings and 

behaviors related to classroom language learning arising from the uniqueness of the language 

learning process” (p.127). 

Various research studies have been conducted to explore the relationship between 

foreign language learning achievement and foreign language anxiety. Students that had high 

levels of anxiety were found to get lower marks than their peers who had less anxiety (Horwitz 

& Young, 1991; Teimouri, Goetze, & Plonsky, 2019).  

Besides conducting research on foreign language anxiety in general sense, many 

researchers have focused particularly on foreign language speaking anxiety. The basic reason 

for the focus on speaking is the idea that speaking is considered to be the most challenging 

language skill, causing anxiety for the language learners (Horwitz et al., 1986; Price, 1991). 

Most of the studies were conducted to determine the basic factors underlying the speaking 

anxiety. In his study with 383 prep class students, Öztürk (2009) found that foreign language 

speaking skill was the basic reason for their anxiety besides pronunciation, fear of making 

mistakes and negative evaluation.  

 

Factors for Foreign Language Anxiety 

A large number of studies have been conducted to determine the FLSA levels of 

the foreign language learners (e.g. Huang, 2004; Öztürk, 2009; Wu-Lin, 2014) and to 

investigate whether there was a relationship between students’ FLSA levels and their oral skills 

proficiency (Price, 1991). Based on the literature on FLSA, factors underlying the foreign 

language speaking anxiety can be listed as following:  

Linguistic factors contribute to foreign language speaking anxiety as one of the 

major factors. A language learner whose knowledge related to language, such as grammar, 

pronunciation, and vocabulary, is inadequate may be more inclined to have high anxiety levels 

(Ellis, 2015; Kayaoğlu & Sağlamel, 2013).  

As the second factor, psychological factors can be mentioned as a learner’s 

personality characteristics influence his/her attitudes towards language learning. For instance, a 

‘perfectionist’ person may expect to have high levels of achievement, and therefore s/he may 

feel more anxious about making mistakes (Gregersen & Horwitz, 2002). 

Besides linguistic and psychological factors, some external factors also play role in 

language learning anxiety. These external factors may involve teaching activities which are not 

very motivating or interesting, not having cooperation with the peers, teaching materials that are 

not engaging enough and teacher’s attitude towards language learners (Subaşı, 2010; Zia & 

Norrihan, 2015). 

Regarding the sources of FLSA, Horwitz et al. (1986) suggest that there are 

basically three sources of FLSA. First of them is communication apprehension which is defined 

as “a type of shyness characterized by fear of or anxiety about communicating with people” (p. 

127). A person may want to influence his/her listeners by his/her performance in speaking, but 

s/he may not have enough self-confidence about his/her linguistic capacities (Toubot, Seng, 

&Abdullah, et al., 2018). The second factor proposed by Horwitz et al. (1986) is fear of 

negative evaluation. It is defined as the “apprehension about others’ evaluation, avoidance of 

evaluative situations, and the expectation that others would evaluate oneself negatively” (p. 

128). Language learners with a fear of negative evaluation avoid communicating with people in 
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foreign language and they do not prefer to participate in spoken interaction with their friends or 

teacher in foreign language (Toubot, et al., 2018). The last factor is test anxiety as proposed by 

Horwitz et al. (1986). Text anxiety is defined as “a type of performance anxiety stemming from 

a fear of failure” (p. 128). Text anxiety may be similar to fear of negative evaluation; however 

text anxiety covers only test situations or exams while fear of negative evaluation refers to the 

other people’s evaluation in any situation (Toubot, et al., 2018).  

Research studies on FLSA has put forward that FLSA effects foreign language 

learning negatively (Teimouri, Goetze, & Plonsky, 2019) and may prevent the development of 

foreign language speaking skills of learners as they tend to avoid speaking in L2 due to their 

high anxiety levels no matter whatever the reason for their anxiety (Horwitz et al., 1986).  

 

Use of Technology and Foreign Language Speaking Anxiety 

Considering the fact that people are expected to be proficient speakers of English 

in today’s globalized world, language teachers and teacher educators try to find ways in order to 

reduce FLSA levels of language learners in a number of ways. The advancements in technology 

make it possible to design new learning settings integrated with Computer-Assisted Language 

Learning (CALL). Research studies examining the effects of use of technology or computers on 

L2 speaking anxiety and on the L2 speaking skills of language learners provide some positive 

outcomes (e.g. Chiu, Liou, & Yeh (2007; Hwang et al., 2016, & Sadighi, 2017). 

Based on the viewpoints proposed by various scholars such as Chirimbu and 

Tafazoli (2013), Patel (2014), Yang and Chen (2007), Akman Yeşilel (2016, p.99) lists the 

possible advantages of technology-enhanced language learning (TELL) as following:  

• It provides a lot more flexibility and addresses different learning styles 

and needs of the language learners, 

• It can be used alongside textbooks for a much more in depth learning 

experience, 

• It increases student engagement and motivation and develops better 

attitudes in students towards learning, 

• Facilitates communication, 

• Reduces anxiety, 

• Encourages oral discussion and provides opportunities for meaningful 

interaction in which technology-related tasks approximate more and more 

real-world conditions for conversation and communication, 

• Develops the writing/thinking connection, 

• Nurtures social or cooperative learning, 

• Provides opportunities for linguistic practice, review, and feedback. 

Within the scope of the potential benefits of technology in language classes, the 

present study suggests a number of technology-integrated techniques in order to reduce foreign 

language anxiety level of the students and promote their foreign language speaking skills.  

 

METHOD 

Considering the possible affordances of technology enhance language learning, the 

present study aims at presenting a number of technology integrated techniques that can be 
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implemented to foster students’ foreign language speaking skills by reducing their speaking 

anxiety levels. For that end, the researcher puts forward three technology-integrated techniques 

which are directly related to oral skills of learners: digital storytelling, podcast making, and 

Pecha Kucha style of presentation. In each section, first basic premises of these techniques will 

be expressed, and then literature related to the implementation of these techniques will be 

summarized. Finally, the potential affordances of these techniques for promoting foreign 

language speaking skills of EFL learners will be elaborated on. 

 

Digital Storytelling 

Digital storytelling involves making use of computer-based tools in order to 

produce and tell stories (Nair & Yunus, 2021). It integrates storytelling with the use of 

multimedia components, visual materials, video clips, images and audio technologies (Tahriri, 

Tous, MovahedFar, 2017; Robin & McNeil, 2019). The length of the digital stories produced in 

educational contexts is usually 3-10 minutes. The range of the topics utilized for producing 

digital stories varies from personal experiences to historical events or real-life phenomena 

(Wahyuni, Sujoko, & Sarosa, 2017).  

One of the basic premises of digital storytelling is the fact that learners need to use 

audiovisual materials and technology in order to produce something new. As learners are 

involved in such a new experience, they can become more engaged in language learning 

activities (Pounsford, 2007). Another important characteristic of digital storytelling is that it 

encourages collaborative working as group members need to share their opinions, negotiate on 

certain issues and support each other (Wijayanti, 2020). As a last but not the least issue, digital 

storytelling provides learners with a chance to develop  multimodal literacies such as using 

audio, images, video and so on (Lee, 2014). 

The basic steps to implement digital storytelling are presented by Wijayanti (2020, 

p. 4) as following; “group divisions, brainstorming, observation, writing the content (script), 

creating digital storytelling, and story circle.” “Group divisions” refers to assigning roles to 

group members such as narrator, photographer or editor. “Brainstorming” involves the process 

of deciding on the topic of the story with group members. “Observation” stage requires the 

group members to observe real-life settings related to the topic of their story and take notes and 

photographs. During the “writing the content” phase, the students are provided with some 

keywords, and they collaborate with each other to write sentences related to the photographs. 

They prepare a draft of their story. “Creating digital storytelling” enabled the learners to use 

whatever software of application they prefer in order to make their story. In the last stage 

defined as “story circle” groups exhibited their stories to the other groups. After watching the 

digital stories, the content of the story, its relevance to the topic can be discussed and evaluated 

or commented on.  

There have been numerous research studies examining the role of digital 

storytelling on language learners speaking skills. Most of the research studies present that 

digital storytelling has positive effects on improving foreign language speaking skills of 

language learners (Anderson, Chung, Macleroy, 2018; Wahyuni, Sujoko, Sarosa, Fu, Yang, 

Yeh, 2021). It is also suggested that digital storytelling engages learners in speaking tasks and 

motivates them to speak in L2 (Tahriri et al., 2017; Sourdot, Smith, Anderson, Whitworth, 

2017). 
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Based on the research findings, it can be concluded that students can be engaged in 

L2 speaking activities in a more enthusiastic and motivated way via digital storytelling. 

Cooperative nature of such an activity can reduce speaking anxiety of learners and can help 

them feel more comfortable while speaking, which can affect their speaking skills positively in 

return. Therefore, digital storytelling can be implemented as a pedagogical tool for promoting 

learners’ foreign language speaking skills. 

 

Podcast Making 

A podcast is defined as “a recorded audio/video file uploaded to a website, so the 

website users can download freely and listen to it later time” (Samad, Bustari & Ahmad, 2017, 

p. 99). Podcasting is suggested to improve language learners’ speaking ability as it enables EFL 

students to speak the target language via a more meaningful and contextualized experience 

(Samad et al., 2017).  

Basic stages of podcast making can be listed as “planning, monitoring, evaluating, 

and revising” (Yeh, Chang, Chen & Heng, 2021). In the first stage which is planning, language 

learners find and listen to podcasts which are relevant to the topics they are interested in. With 

the help of these podcasts, they write their audio scripts. In the monitoring stage, they record the 

first drafts of their podcasts and they monitor what other students have recorded. In the 

evaluating stage, students share their opinions and comments about the podcasts of their friends. 

Finally, in the stage of revising, they take the feedback of their peers into consideration and 

revise their podcasts (Yeh et al., 2021). The stages involved in podcast making reveal that 

students can develop their metacognitive skills while evaluating and critically considering the 

podcasts in addition to working collaboratively with the aim of improving their L2 speaking 

skills.  

Although there are not many studies related to involving podcast making activities 

into EFL classes, the ones conducted up to now yield positive effects of podcasts on students L2 

speaking skills (e.g. Farangi, Nejadghanbar, Askary, & Ghorbani, 2015; Fouz-González, 2019). 

Despite the fact that further research needs to be carried out about the stages of podcast making,  

students’ and teachers’ attitudes to such a tool and its potential to improve speaking skills in L2, 

podcast making can be regarded as a tool that has a potential of giving students more active 

roles in producing an oral text. Cooperative processes involved in podcast making can lead to a 

more anxiety-free learning environment, which may be expected to have positive effects on 

developing foreign language speaking skills of the learners. 

 

Pecha Kucha Presentation 

In order to encourage language learners to speak on various occasions, they can be 

required to prepare oral presentations. Oral presentations provide learners with opportunities to 

speak in meaningful contexts, focus on content actively and be engaged in collaborative 

learning practices.  Within this framework, language learners can be encouraged to prepare their 

presentations using recent, different technological tools. Such a tendency can be expected to 

have positive effects on oral language skills of the learners (Murugaiah, 2016). 

Among a variety of presentation styles, Pecha Kucha enables its users to produce 

innovative and creative presentations. Pecha Kucha (PK) is a Japanese word which means 

“conversation” (chit chat). The speakers using PK presentation style are allowed to use 20 slides 
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which must automatically flow every 20 seconds, as a result PK presentations are referred as 

“20x20” giving the presenters 6 minutes 40 seconds to present their topics (www.pecha-

kucha.org) . PK presentations are based on visuals rather than long texts. Presenters are 

expected to present their ideas in relation to the visuals in a short period of time. In order to 

convey his/her message effectively, the presenter should have a creative, interesting, fluent and 

engaging style of speaking. The time limit in PK can be used as a means for encouraging 

students to be well-organized to keep up with the pace of the slides Widyaningrum (2016). This 

can motivate students to practice more and develop their speaking skills in their L2. In addition, 

as the presentations are relatively short, the listeners can have enough time to share their 

opinions about the presentation and ask their questions, leading to an interactive speaking and 

learning environment (Zharkynbekova, Zhussupova, Suleimenova, 2017). 

A variety of research studies have been conducted to explore the effects of making 

PK presentations in English as a Foreign Language contexts. Making PK presentations has been 

found to have positive effects on the development of speaking skills (e.g. Colombi, 2017); 

fluency (Zharkynbekova et al., 2017), reducing the foreign language speaking anxiety (Coşkun, 

2017). Additionally, numerous studies have reported that students were satisfied with PK and 

they showed positive attitudes towards the use of PK presentations in their foreign language 

courses (e.g. Colombi, 2017). Thomsett and Shaw (2014) put forward that students had a 

perceived increase in their self-confidence while Nguyen (2015) indicated that there was a 

perceived increase in the speaking skills of the language learners. 

When the research studies and their results are considered it can be concluded that 

PK promotes fluency in speaking, oral presentation skills and engagement in computer assisted 

learning. Students were found to be more autonomous in organizing their ideas (Baskara, 2015); 

and practicing foreign language speaking (Mabuan, 2017). The affordances of PK for the ELT 

students suggest that preparing and presenting PK presentations can be an innovative, creative 

and engaging activity for the students to improve their speaking skills. 

 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

The advances in technology have made it possible to integrate technology in 

education. Therefore, practitioners in the field of foreign language education need to be aware 

of the opportunities provided by the technology.  

Technology integration into the foreign language classes may increase the 

motivation of the students and thus they may become more engaged in the course. Cooperative 

work through technologic tools may reduce foreign language speaking anxiety of the learners. 

Besides, as technology encourages the use of multimodal teaching/learning activities, they may 

attract the learners’ attention to produce output in a more meaningful and contextualized 

learning environments (Akman Yeşilel, 2016; Wijayanti, 2019).  

The current study suggests a number of technology-integrated techniques in order 

to reduce foreign language anxiety level of the students and promote their foreign language 

speaking skills. Therefore, the researcher presents three technology-integrated techniques which 

are directly related to oral skills of learners: digital storytelling, podcast making, and Pecha 

Kucha style of presentation. The fact that previous research studies have shown the potential 

benefits of these techniques holds certain implications for ELT classes; therefore, it can be 

concluded that they may be integrated into speaking classes in a planned and organized way. As 



204 

 

a last but not the least point, it should be also stated that as the techniques handled in the current 

paper are relatively new ones, further research – both qualitative and quantitative- should be 

conducted to explore their potential in different contexts.  
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Bu kesitsel çalışmaya 608 diş hekimliği öğrencisi (K/E: 405/203) dahil edilmiştir. 

Veriler elektronik anket (E-anket) kullanılarak elde edilmiştir. E-anket, Derste Teknoloji 

Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği’ni (DTKEÖ) ve UE’in mesleki gelişim üzerindeki 

etkilerine ilişkin soruları içermektedir. Ölçeğin maddeleri 5’li Likert ölçeği ile 

derecelendirilmiştir (1: kesinlikle katılmıyorum-5: kesinlikle katılıyorum). Ölçeğin Yapı 

Geçerliliği için Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Ölçekteki on altı madde, Teknoloji 

Kullanımı (n:5; %23,36; Cronbach’s-alpha değeri: 0,782) ile Motivasyon ve Teknoloji (n:11; 

%42,71; Cronbach’s alpha değeri: 0,957) olmak üzere iki alt gruba dağılmıştır. Ölçeğin Kapsam 

Geçerliliği için, UE’nin çıktıları olan “Profesyonel ortamı içselleştirme” ve “Eleştirel düşünme” 

(arttırdı - ne arttırdı ne azalttı/azalttı) maddeleri kullanılmıştır. Çalışmanın kalitatif evresinde ise 

her sınıftan rastgele seçilen 10 öğrencinin katılımı ile toplam 50 öğrenci ile beş adet online odak 

grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. UE’de bilişsel yük, UE’in avantajları ve dezavantajları 

hakkında sorular sorulmuştur. 

 

Bulgular 

DTKEÖ’de ortalama puanlar “Teknoloji Kullanımı” alt grubunda 3,845±0,639 ve 

“Motivasyon ve Teknoloji” alt grubunda 3,401±0,826 olarak belirlenmiştir.  

UE’de “Mesleki ortamı içselleştirme (4,214±0,630 vs 3,991±0,766)” ve “Eleştirel 

düşünme (4,026±0,683 vs 3,667±0,891)” açısından mesleki gelişimlerinin olumlu yönde 

etkilendiğini düşünen diş hekimliği öğrencilerinde ölçeğin her iki alt boyutuna ait puanların 

daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p<0.05).  

Odak grup görüşmelerinde belirtilen başlıca sorunlar; öğrenme motivasyonu ve 

mesleki özgüvenin azalması, kaygı düzeyinin artması, ders içeriğini anlamada güçlükler, teorik 

bilginin klinik uygulama ile ilişkilendirilememesi, öğrenci ve öğretim üyesi etkileşiminin 

yetersizliğidir. Ders içeriğine tekrar erişim olanağı, derse herhangi bir yerden erişim 

esnekliğinin olması uzaktan eğitimin avantajları olarak belirtilmiştir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Gelecekte ortaya çıkabilecek global düzeydeki acil durumlar için uzaktan eğitimin 

avantajları ve sınırlılıklarının yanı sıra diş hekimliği öğrencilerinin ihtiyaçları da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:  COVID 19 Pandemisi, Kalitatif, Kantitatif, Lisans Diş 

Hekimliği Eğitimi, Uzaktan Eğitim. 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF DISTANCE 

LEARNING IN DENTAL EDUCATION DURING COVID-19 OUTBREAK 

 

Purpose 

The aim of this study was to analyse the effects of Distance Learning (DL) on 

dental education by using quantitative and qualitative methods in the COVID-19 outbreak.  

 

Method 
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In this cross-sectional study, 608 dental students (F/M: 405/203) were included. 

Data were collected by using electronic-questionnaire (E-questionnaire) regarding the Tendency 

Scale for Technology Use in Class (TSTUC) and professional development related questions. In 

the TSTUC, items were rated through 5-point Likert scale (from 1: strongly disagree to 5: 

strongly agree). Explanatory factor analysis was carried out for the Construct validity of the 

TSTUC. Sixteen items were distributed into two subgroups regarding Technology Use (n:5; 

23,36%; Cronbach’s alpha value: 0,782) and Motivation and Technology (n:11; 42,71%; 

Cronbach’s alpha value: 0,957). Items regarding “Internalizing the professional environment” 

and “Critical thinking” coded as increased vs neutral/decreased were outcomes of DL for 

Content validity of the scale. In the qualitative analysis, ten students in each grade were 

randomly selected and five online focus-groups discussions were carried out by fifty students. 

Questions were asked about cognitive load, advantages, and disadvantage of DL. 

 

Results 

In TSTUC, the mean scores were found to be 3,84±0,63 in the “Technology Use” 

subgroup and 3,40±0,82 in “Motivation and Technology” subgroup. Elevated scores were 

observed in dental students whose professional improvements regarding “Internalizing the 

professional environment (4,214±0,630 vs 3,991±0,766)” and “Critical thinking (4,026±0,683 

vs 3,667±0,891)” were affected by DL positively (p<0.05).  

In focus-group discussions, decrease in motivation and professional confidence, 

increase in anxiety level, difficulties in the understanding of the course content, inability to 

relate theoretical knowledge, insufficient interactions between the student and lecturer were 

found to be main problems in DL. Besides, re-accessing the course content and the flexibility to 

access the course at any location were advantages of DL. 

 

Conclusion and Suggestions 

The dental students’ needs as well as advantages and limitations of DL should be 

taken into consideration in the future global emergencies. 

 

Key words: COVID 19 Pandemic, Distance Learning, Undergraduate Dental 

Education, Quantitative, Qualitative.  

 

 


