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ÖNSÖZ 

Kasıtlı olarak ve istendik yönde davranış değişikliği meydana 

getirme süreci olarak tanımlanan eğitim, insanlık tarihi boyunca formal 

veya informal olarak varlığını sürdürmüştür. Bu süreçte “neyi, nasıl 

öğretirim” sorusu ise hep bir araştırma konusu olmuş, araştırmalar 

sonucunda eğitimde farklı yöntem, teknik ve materyallerden 

yararlanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Hayatımızın hemen her 

alanında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan teknoloji bu noktada 

devreye girmiş; eğitimin kalitesini artırmak, etkili öğrenme-öğretme 

ortamları oluşturmak için çeşitli şekillerde işe koşulmuştur.  

Teknolojinin eğitime girişi oldukça eski olmakla birlikte bu 

sürecin kâğıdın elde edilmesi ile başladığı; kitap, hesap makinesi, 

tarayıcı, televizyon, slayt projektörü, bilgisayar gibi aletlerin 

kullanımıyla da teknolojinin eğitimdeki yerinin giderek genişlediği 

söylenebilir. Günümüz eğitim programları bu açıdan incelendiğinde, 

teknolojinin eğitimdeki yerinin süreç içinde daha işlevsel hale 

getirildiği, dahası 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan kazanımlarla 

bireylerin teknolojiden yararlanmanın ötesinde teknolojiyi öğrenmeleri 

ve onu geliştirecek becerilere sahip olmaları gerektiği görülmüştür. Bu 

durumla birlikte teknolojinin eğitimde katalizör olmaktan çıkıp 

disiplinler arası yaklaşımla ele alınarak, bireyde; sorunlara ilişkin buluş, 

inovasyon yapabilme gibi üst düzey becerilerin kazandırılması 

noktasında tercih edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.  

 

Bu kitapta özellikle teknolojiyle yakından ilgili disiplinlerin 

başında gelen fen bilimleri eğitiminde kullanılan yeni yaklaşımlar, 
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teknolojiler tanıtılmış ve bu teknolojilerin kullanımına dair örneklere 

yer verilmiştir.  

Birinci bölümde yazarlar, ana disiplinin fen bilimleri olduğu 

STEM eğitimi kapsamında robotik teknolojisini kullanarak, Robotik 

Destekli STEM (RoboSTEM) uygulamaları gerçekleştirerek, bu 

uygulamaların ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri 

üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır.  

İkinci bölümde yazarlar, ortaokul 8. sınıf fen bilimleri dersi 

“Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde herhangi bir problemle karşılaşan 

öğrencilerin Lego Mindstorms NXT robot eğitim seti kullanarak 

çözüme ulaşmalarını sağlama ve öğrencilerin bu süreçte değişen 

bilimsel süreç becerileri ile fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını 

incelemiştir.  

Üçüncü bölümde yazarlar, fen bilimleri dersi yenilenebilir enerji 

kaynakları konusunun robotik tekniği ile öğretiminin, ortaokul 8. sınıfta 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin yenilenebilir enerji ile çevreye 

yönelik tutumlarına ve çevre dostu davranışlarına etkisi nedir sorusuna 

yanıt aramışlardır.  

Dördüncü bölümde ise özellikle 21. yy ile birlikte kendine daha 

çok yer bulan bilgi işlemsel düşünme sürecini araştırmasına konu 

edinen yazarlar, çalışma sürecinde probleme dayalı STEM eğitimi ile 

tasarlanmış kodlama etkinliklerinin, fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıf 

öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünmeleri üzerine etkisini incelemeyi 

amaçlamıştır.  

Kitabın son bölümünde ise yazarlar, fen eğitiminde artırılmış 

gerçeklik kullanımının, ortaokul 7. sınıfta öğrenim görmekte olan 
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öğrencilerin astronomiye yönelik ilgi ve artırılmış gerçeklik 

kullanımına ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir farka yol açıp açmadığını 

incelemişlerdir. 

Bu eserin hazırlanmasında emek sahibi olan tüm yazarlara, 

verdikleri anlamlı katkılardan dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim. 

 

Kitabın ilgilenen herkese faydalı olması dileklerimle… 

 

Prof. Dr. Uğur BÜYÜK 

Kayseri, 2019 
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Sevgili eşim Müge ve çocuklarım Bade ve Berk’e, 
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BÖLÜM 1: 

FEN EĞİTİMİNDE ROBOTİK DESTEKLİ STEM 
(ROBOSTEM) UYGULAMALARI 1,2 

 
Ayşe KOÇ 

Osman Kavuncu Ortaokulu, Kayseri, a-koc@outlook.com.tr 
Prof. Dr. Uğur BÜYÜK 

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, buyuk@erciyes.edu.tr 
 
 

GİRİŞ 

Günümüzde ülkelerin yüksek teknoloji üreterek rekabet gücünü 

artıran dijital bir dönüşüm çağı yaşanmaktadır. Endüstri 4.0 olarak tabir 

edilen bu teknolojik dönüşüm, eğitimi de etkileyerek yenilikçi ve 

teknolojik uygulamaları ön plana çıkarmıştır. Nitekim bu çağda 

teknolojinin içine doğmuş Z kuşağı olarak adlandırılan yeni neslin 

eğitiminde, eğitim uygulamalarının Endüstri 4.0’a entegre edilerek 

gerçekleştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.  

Endüstri 4.0 denilince ilk akla gelen yenilikçi eğitim anlayışı ise 

STEM eğitimidir. STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematichs) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin 

birbiriyle entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden 

yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır 

(Akgündüz vd., 2015). Çorlu, Capraro ve Capraro (2014) STEM 

eğitimini, öğrenci ve öğretmenlerin günlük hayat deneyimleri 

                                                            
1  Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince SDK-2015-5989 proje numarası ile desteklenmiştir. 
2 Bu çalışma birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir. 
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sonucunda merkezde bulunan disipline ait bilgi ve becerilerin diğer 

STEM alanlarıyla ilişkilendirilerek öğretilmesi olarak tanımlar. 

STEM eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalar; fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik alanındaki teorik bilgilerin uygulama ve 

ürüne dönüştürülmesine olanak tanıması açısından STEM eğitiminin 

oldukça önemli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (Çorlu, 2013; 

Erdoğan, 2014). Öyle ki ABD, İngiltere, Güney Kore gibi dünyada 

gelişmiş birçok ülkede STEM eğitimine oldukça önem verilmektedir 

(Yıldırım, 2018). Uluslararası yayınlanan STEM raporunda da 

gelecekte ihtiyaç duyulacak mesleklerin STEM meslekleri olması, 

uluslararası sınavlardaki başarısızlığın önüne geçilmesi ve adil, her 

bireyi kapsayan bir toplum oluşturmak adına STEM eğitiminin önemi 

vurgulanmaktadır (National Science and Technology Council, 2013). 

STEM eğitimi, yenilikçiliğin temelini oluşturması nedeniyle 

ekonomik büyümede kritik önem arz etmektedir (TÜSİAD, 2017). Bu 

nedenle ülkemizde de çağın ihtiyaçlarını yakalamak, düşünen, üreten, 

sorgulayan bir nesil yetiştirmek ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine 

ulaşması amacıyla ülke genelinde STEM eğitimi yaklaşımının 

benimsenmesi gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, Milli Eğitim 

Bakanlığı (2016) tarafından STEM Eğitimi Raporu yayınlanmıştır. 

Raporda, ülkemizde STEM eğitimine geçilmesi amacıyla yeni bir 

model önerisinde bulunulmuş, STEM eğitimi merkezlerinin kurulması, 

öğretmenlerin STEM eğitimi yaklaşımına yönelik olarak yetiştirilmesi, 

öğretim programlarının bu anlayışa göre güncellenmesi ve okullarda 

STEM eğitim ortamlarının oluşturulması için gerekli ders 

materyallerinin sağlanması gibi konuların üzerinde önemle 
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durulmuştur. Buna yönelik olarak, MEB bünyesinde STEM 

uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında öğretmenlere yönelik 

hizmet içi eğitim kursları da düzenlenmeye başlanmıştır. 

STEM eğitiminde öne çıkan disiplinlerden biri de fen bilimleridir. 

Temel eğitim kademelerinde (3-8. sınıflar) verilen fen bilimleri 

eğitiminin amacı, tüm öğrencilerin fen bilimleri okur-yazarı olarak 

yetiştirilmesidir (MEB, 2013). Buna göre; öğrencilerin araştıran-

sorgulayan, etkili kararlar verebilen, fen bilimlerine ilişkin bilgi, 

bilimsel süreç ve yaşam becerilerini kullanarak, günlük yaşamda 

karşılaşabilecekleri problemleri çözebilen bireyler olması 

hedeflenmektedir. Oysa OECD’nin yürütmekte olduğu, öğrencilerin 

gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemleri çözme becerilerinin 

analiz edildiği PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 

sonuçlarına bakıldığında; Türkiye’nin ortalamanın altında kaldığı 

görülmektedir (OECD, 2015). Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu 

araştırma, Türkiye’den araştırmaya katılan öğrencilerin çağın 

gerektirdiği becerilerin oldukça gerisinde yer aldığını göstermektedir. 

Bu durum göz önüne alındığında; 21. yüzyılın en önemli yaşam 

becerileri arasında yer alan problem çözme becerilerinin öğrencilere 

kazandırılması için yenilikçi ve teknoloji tabanlı fen eğitimi 

uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu 

uygulamaların başında ise robotik uygulamaları gelmektedir  

Robotik uygulamaları teknoloji ve mühendisliğe vurgu yapan bir 

alt yapıya sahip olması yönüyle STEM eğitimini destekler niteliktedir. 

Bu bağlamda Sullivan’a göre (2017) robotik uygulaması aynı zamanda 
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mühendislik tasarımı ve programlamayı birlikte içeren disiplinler arası 

bir STEM uygulamasıdır.  

Robotiğin STEM’le olan bağlantısı açıklanırken bu konuda 

yapılan çalışmalarda iki farklı bakış açısı bulunduğu görülmektedir. 

Bunlardan ilki, robotik eğitimini STEM eğitiminin bir alt disiplini 

olarak görürken (bkz. Şekil 1a); ikincisi ise robotik eğitimini STEM 

eğitimi ile birçok ortak öğretim içeriğini paylaşan ancak farklı öğretim 

içeriği ve özelliklerine sahip ayrı bir disiplin olarak ele almaktadır (bkz. 

Şekil 1b) (Jung & Won, 2018). 

 
Şekil 1. a) STEM eğitiminin bir parçası olarak robotik eğitimi 

                  b) Ayrı bir disiplin olarak robotik eğitimi 

 
Günümüzde STEM eğitimine artan ilgi ile birlikte robotiğin 

STEM alanlarının yaparak-yaşayarak öğrenilmesinde mükemmel bir 

öğrenme aracı olduğu (Mataric, Koenig & Feil-Seifer, 2007) ve bu 

alanda yenilikçi bir çözüm olarak görüldüğü (Rockland vd., 2010; 

Zeidler, 2016) ifade edilmektedir. Gerçek bir STEM eğitimi bireylerin 

alet, araç-gereç ve mekanizmaların nasıl çalıştığını anlamalarını 

sağlayan ve bireylerin teknolojiyi kullanmalarını arttıran bir eğitimdir 

 
 STEM 

Eğitimi 

STEM 
Eğitimi Robotik 

Eğitimi 
 

Robotik 
Eğitimi  
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(Bybee, 2010). Robotik uygulamaları da bu ortak özelliğiyle STEM 

eğitiminde önemli bir rol oynamaktadır.  

Eğitsel robotik uygulamalarının STEM bağlamında önemli bir 

potansiyele sahip olduğu belirtilmesine rağmen, bu uygulamalar 

Avrupa ülkelerinde eğitim müfredatına henüz dahil edilmemiştir 

(Alimisis, 2013; Benitti, 2012; Gura, 2011). Buna yönelik olarak, Kim 

ve arkadaşları (2017) öğretmenlerin derslerinde robotik uygulamalarını 

nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri için RoboSTEM adı altında bir 

eğitim portalı geliştirmişler ve bu portala katılan öğretmenlerden 

oldukça olumlu geri dönütler almışlardır. Yapılan çalışmalar, robotik 

uygulamalarının öğrencilerin STEM alanındaki konuları 

öğrenmelerinde ve bu alandaki becerileri kazanmalarında olumlu 

etkileri olduğunu (Alimisis, 2013; Benitti, 2012; Eguchi, 2010), STEM 

alanlarına yönelik merak ve ilgiyi, mühendislik kariyer olanaklarını 

arttırdığını (Burket vd., 2008) ve 21. yüzyılın önemli becerilerinden 

olan problem çözme becerilerini geliştirdiğini (Nourbakhsh vd., 2004; 

Petre & Price, 2004; Robinson, 2005; Rogers & Portsmore, 2004) 

göstermektedir. 

Ülkemizde de robotik ve STEM eğitimi için Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanmış doğrudan bir eylem planı 

bulunmamakla birlikte,  bu eğitimlerin güçlendirilmesine yönelik 

faaliyetler bulunmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında güncellenen Fen 

Bilimleri öğretim programına 4-5-6-7. ve 8. sınıflarda Fen, Mühendislik 

ve Girişimcilik Uygulamaları bölümünün eklenmesiyle, STEM 

eğitimine geçiş kapsamında ilk adım atılmıştır. Yine 2018 yılında 5. ve 

6. sınıflarda robotik uygulamaları kapsamında kullanılabilecek bir 
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Kodlama Kılavuz Kitabı ve 2019 yılında okul öncesi ve ilkokul 

düzeyinde kullanılabilecek Kazanım Merkezli Örnek STEM 

Uygulamaları Kitabı yayımlanmıştır. Ancak bu uygulamalar müfredata 

tam olarak entegre edilmediği için ders dışı faaliyet olarak oldukça 

sınırlı kalmaktadır. Oysa eğitimde robotik uygulamalarının öğrencilerin 

STEM alanlarına yönelik ilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde önemli 

bir potansiyele sahip olduğu düşünüldüğünde, bu konudaki çalışmaların 

yaygınlaştırılması artık bir gerekliliktir. 

STEM eğitimi kapsamında yapılan robotik uygulamalarında 

eğitsel robotik setleri kullanılmaktadır. Bu setlerde bulunan plastik 

parçalarının birleştirilmesiyle robotun mekanik yapısı, hazır 

mikroişlemci ve sensörler sayesinde robotun elektronik aksamları ve  

kendine özgü yazılımıyla da robotun programlanması kolay bir şekilde 

yapılabilmektedir (Lin vd., 2009).  

İlgili alan yazın incelendiğinde, STEM uygulamaları ile problem 

çözme becerilerini konu alan (İnce, Mısır, Küpeli & Fırat, 2018; Özçelik 

& Akgündüz, 2018; Pekbay, 2017; Soros, Ponkham & Ekkapim, 2018) 

ve robotik uygulamaları ile problem çözme becerilerini konu alan 

(Adams vd., 2018; Agatolio, Moro, Menegatti & Pivetti, 2015; 

Blanchard, Freiman & Lirrete-Pitre, 2010; Huang, Varnado & Gillan, 

2013; Khanlari, 2013; Özer-Şanal & Erdem, 2017; Silik, 2016; Sullivan, 

2017; Taylor, 2016; Turner & Hill, 2007; Turner & Hill, 2008) çeşitli 

çalışmalar olduğu görülmektedir. Ancak robotiği STEM eğitimi 

anlayışı kapsamında ele alan araştırmalara bakıldığında, bu 

araştırmaların çoğunluğunun uluslar arası alanyazına ait olduğu 

belirlenmiştir (Benitti & Spolaôr, 2017; Chalmers, 2017; Ebelt, 2012; 
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Gerber vd., 2017; Goh & Ali, 2014; Grubbs, 2013; Holmquist, 2014; 

Jung & Won, 2018; Khanlari, 2013; Khine, 2017; McKay, Lowes, 

Tirthali & Camins, 2015; Nall, 2016; Spikol, Friesel & Ehrenberg, 

2016; Sullivan, Strawhacker & Bers, 2017; Susilo vd., 2016). 

Ülkemizde ise bu konuda deneysel bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. 

Bu bakımdan çalışma özgün niteliktedir. 

Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, ana disiplinin Fen 

Bilimleri olduğu STEM eğitimi kapsamında robotik teknolojisini 

kullanarak, Robotik Destekli STEM (RoboSTEM) uygulamaları 

gerçekleştirmek ve bu uygulamaların ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin 

problem çözme becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmanın problemleri şunlardır: 

1- Uygulama öncesinde, kontrol ve deney grubu öğrencilerinin 

problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2- Uygulama öncesinde ve sonrasında, kontrol grubunda bulunan 

öğrencilerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık 

var mıdır? 

3- Uygulama öncesinde ve sonrasında, deney grubu öğrencilerinin 

problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4- Uygulama sonrasında, kontrol ve deney grubu öğrencilerinin 

problem çözme becerileri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 
YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Yarı deneysel desen amacı itibariyle deneysel desenle 
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aynı olmakla birlikte aralarındaki farklılık, yarı deneysel desende 

örneklemin rastgele atama (randomization) ile seçilmemesidir 

(Karasar, 2013). Araştırma deseni Tablo 1’de gösterilmektedir. Buna 

göre; araştırma için ortaokul 5. sınıf düzeyinde RoboSTEM 

uygulamalarının yapıldığı deney grubu ve düz anlatıma dayalı 

geleneksel fen eğitiminin yapıldığı kontrol grubu olmak üzere iki grup 

oluşturulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma deseni 

Grup Ön test Deneysel süreç Son test 

Deney Problem 
çözme 
becerileri 
ölçeği 

RoboSTEM 
uygulamaları 

Problem 
çözme 
becerileri 
ölçeği Kontrol 

Düz anlatıma dayalı 
geleneksel fen eğitimi 

 
Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın hedef evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 

Kayseri İli Melikgazi İlçesi’nde öğrenim görmekte olan tüm temel 

eğitim kademesindeki 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Hedef evren, 

ulaşılması neredeyse imkansız olan evrendir ve araştırmacının ideal 

seçimidir (Fraenkel & Wallen, 2006). Araştırmanın ulaşılabilir ve 

genellenebilir evreni ise Kayseri İli Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir 

Semti’nde bulunan tüm ortaokul 5. sınıf öğrencileridir. Bir araştırmada 

örneklem belirlenirken bazı dikkat edilecek durumlar vardır. Örneklem 

dış geçerliliğin sağlanabilmesi için ulaşılabilir evrenin en az %10’unu 

temsil etmelidir (Karasar, 2013). Bu durum göz önünde bulundurularak; 

araştırmanın örneklemi Kayseri İli Melikgazi İlçesi Kazımkarabekir 
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Semti’ndeki bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan ortaokul 5. 

sınıf öğrencileri olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere ortaokul 5. sınıf 2. 

kademeye geçişin ilk sınıfıdır. Bu dönemlerde öğrencilerin yaşayacağı 

fene yönelik olumlu deneyimler sonraki eğitim yaşamları açısından 

oldukça önemlidir. Bu nedenle araştırmada örneklem olarak ilkokuldan 

ortaokula geçiş sınıfı olan 5. sınıf tercih edilmiştir.  

 
Tablo 2. Deney ve kontrol grubu dağılımları 

 N(Kız) N(Erkek) N(Toplam) 
Deney 8 12 20 
Kontrol 11 9 20 
Toplam 19 21 40 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere; örneklem 19’u kız, 21’i erkek olmak 

üzere toplam 40 beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Kontrol ve 

deney gruplarının belirlenmesinde grupların özelliklerinin denk 

olmasına özen gösterilmiştir. Uygulama için seçilen okul ve öğrenciler 

rastgele (olasılıklı) olmayan ulaşılabilir (convenience) örnekleme 

yoluyla seçilmiştir.  

 
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ortaokul öğrencilerinin 

problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Ge (2001) tarafından 

geliştirilmiş ve Coşkun (2004) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan 

“Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)” kullanılmıştır. Ölçekte 

toplam 4 soru (problem basamağı) ve her soruya cevap olabilecek 5 adet 

cümle yer almaktadır. Her cümle “her zaman”, “sık sık”, “ara sıra”, 
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“pek az” ve “hiçbir zaman” şeklinde 5’li likert yapılarak cevaplar 

derecelendirilmiştir. Ölçek dört problem basamağında toplam 20 

cümleyi içermektedir. Tablo 3’te ölçeğin ilk problem basamağında yer 

alan cümleler örnek olarak gösterilmektedir. 

 
Tablo 3.  PÇBÖ örnek maddeleri 

  

H
er

 z
am

an
 

Sı
k 

sı
k 

A
ra

 sı
ra

 

Pe
k 

az
 

H
iç

bi
r 

za
m

an
 

 Zor bir problemi çözmeye başlamadan önce ne yaparsın? 

1. Problemin benden tam olarak ne istediğini anlayıp 
anlamadığımı düşünürüm.      

2. Daha önce benzer bir problem üzerinde çalışıp 
çalışmadığımı hatırlamaya çalışırım.      

3. Problemi çözmek için bana gereken bilgiler 
üzerine düşünürüm.      

4. Problemde bana gerekmeyecek bilgiler olup 
olmadığına bakarım.      

5. Problemin sınırları üzerine düşünmeye çalışırım.      

 
Ölçeğin puanlaması “her zaman”= 5, “sık sık”= 4, “ara sıra”= 3, 

“pek az”= 2 ve “hiçbir zaman”= 1 puan şeklinde yapılmıştır. Coşkun 

(2004) tarafından ölçeğin faktör analizi yapılmış ve sonucunda ölçek 

tek boyutlu çıkarak açıklanan varyans % 61.24 olmuştur. Ölçekte 

bulunan 20 maddenin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.76 çıkmıştır. 

Ergin (2010) ise bu ölçeği 6. sınıfa giden 81 öğrenci üzerinde uygulamış 

ve yapılan çalışmada güvenirlik katsayısını 0.72 olarak bulmuştur. 

Söz konusu ölçek bu araştırmada kullanılmadan önce yapılan 

pilot çalışma ile gerekli geçerlik ve güvenirlik testlerinden geçirilerek 



 

 
 

Sa
yf

a1
5 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Pilot çalışma Kayseri İli Melikgazi 

İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 5. sınıf 

öğrencileri (N=120) ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler SPSS 

programı ile analiz edilmiştir. Pilot çalışma sonucunda ölçeğin 

güvenirlik düzeyini gösteren Cronbach alfa değeri 0.87 olarak 

belirlenmiştir (Tablo 4). Bulunan değer ölçeğin güvenilir düzeyde 

olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 4. PÇBÖ* güvenirlik analizi sonucu 

Cronbach α 
katsayısı 

Standardize edilmiş  
Cronbach α katsayısı 

Madde      
sayısı 

Örneklem 
sayısı 

0.872 0.878        20 120 

*Bu ölçekten alınabilecek puanlar 20-100 puan aralığındadır. 

 
Araştırmanın Uygulama Süreci  

Araştırmanın uygulama aşamasında kontrol gruplu ön test-son 

test yarı deneysel desen modeline göre, uygulama öncesinde ön testler 

uygulanmıştır. Ardından Fen Bilimleri dersi “Basit Makineler” konusu 

temel alınarak; her iki grupta da aynı kazanımları içerecek şekilde 

kontrol grubunda düz anlatıma dayalı geleneksel yöntemlerle, deney 

grubunda ise robotik desteği sağlanarak gerçekleştirilmiştir.  

Deney grubundaki RoboSTEM uygulamaları için, Massachusetts 

Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları tarafından tasarlanan ve Lego 

firması tarafından üretilen, Lego Mindstorms robotik eğitim setlerinin 

2013 yılında çıkan EV3 serisi kullanılmıştır. Birçok modeli bulunan ve 

çeşitli yaş kategorilerine hitap eden bu programlanabilir eğitsel robot 

setlerinin, öğrencilerin STEM disiplinlerini öğrenmesine yardımcı 
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olmanın yanı sıra problem çözme ve üst düzey düşünme becerileri 

kazanmalarında olumlu etkileri olduğu görülmüştür (Sullivan, 2017). 

Lego Mindstorms EV3 seti içinde, Android ve Apple ile uyumlu 

bilgisayar tarafından kontrol edilebilir bir mikroişlemci (beyin), sürükle 

bırak mantığı sayesinde kolay bir şekilde programlamayı sağlayan 

grafik arayüzüne sahip 3D açıklamalı bir yazılım, gelişmiş özellikli 

dokunmaya, uzaklığa, farklı renklere, yön ve eğim değişikliklerine 

duyarlı sensörler, tasarlanan robotun hareketini sağlamak için gerekli 

motorlar ve lego teknik tuğlaları bulunmaktadır (bkz. Şekil 2a). Deney 

grubu uygulamalarında, Lego Mindstorms EV3 seti kullanılarak yapılan 

etkinlikler, aynı zamanda Lego basit ve motorlu makineler temalı eğitim 

seti ile de desteklenmiştir. Bu set ise dişli çarklar, tekerlekler, akslar, 

kaldıraçlar, manivela gibi basit makineler konusunda mühendislik 

tasarım odaklı problem çözme aktiviteleri için kullanılmaktadır (bkz. 

Şekil 2b). 

 
 

 
Şekil 2. a) Lego Mindstorms EV3 robotik eğitim seti 

                          b) Lego basit ve motorlu makineler eğitim seti 
 

(a) (b) 
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Çalışma kapsamında öncelikle konu kazanımları incelenmiş ve 

bu doğrultuda basit makine olarak kaldıraç, makara, dişli, kasnak, 

tekerlek ve eğik düzlemi kapsayan robotik destekli olarak 

gerçekleştirilecek toplam beş farklı STEM etkinlik planı ve her etkinlik 

için uygulama sürecinde kullanılmak üzere öğrenci çalışma yaprakları 

hazırlanmıştır. Hazırlanan planlarda öğrenci kazanımları, önerilen süre, 

yöntem, kullanılacak araç-gereçler, etkinliklerin nasıl uygulanacağı 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Geliştirilen etkinliklerde ana disiplin Fen 

Bilimleri olmak üzere diğer STEM disiplinlerine ait (Matematik, 

Teknoloji ve Mühendislik) kazanımlar bulunmakta olup, öğretim 

yöntemi olarak STEM eğitim anlayışına oldukça uygun olan 

mühendislik tasarım yöntemi tercih edilmiştir. Ders süreci bu yönteme 

göre problemin tanıtımı, problemin araştırılması, tasarıma karar verme, 

tasarımı çizme, ürünü oluşturma, ürünü test etme, ürünü geliştirme, 

paylaşım ve değerlendirme olmak üzere sekiz aşama olarak 

planlanmıştır.  

Hazırlanan etkinlikler fen bilimleri eğitimi uzmanları tarafından 

yapılan incelemeler ve pilot uygulamalar sonucunda nihai şeklini almış 

ve dört kişilik işbirlikli çalışma grupları halinde Şekil 3’te gösterilen 

haftalık programa göre uygulanmıştır. 

Etkinlikler iki aşamalı olarak dizayn edilmiştir. İlk aşamada 

öğrencilerin Lego basit ve motorlu makineler temalı eğitim seti ile ön 

tasarım yaparak deneyim kazanmaları sağlanmış, ikinci aşamada ise 

Lego Mindstorms EV3 robotik eğitim setini kullanarak tasarımlarını 

geliştirmeleri beklenmiştir. 
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Şekil 3. Deney grubu haftalık program 

 
Örnek olması açısından uygulanan bazı etkinliklerden 

bahsedilecek olunursa, kaldıraç çeşitleri ile ilgili yapılan Robotik Akıllı 

Terazi etkinliğinde öğrenciler, terazinin çift taraflı bir kaldıraç türü 

olduğunu ve denge ağırlığı arttıkça daha ağır cisimleri tartabileceğini 

keşfetmişlerdir. Etkinliğin uygulama aşamaları Şekil 4 ve 5’te 

verilmiştir.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Şekil 4. Robotik akıllı terazi 1. aşama 

1 •Bilgilendirme Aşaması (Basit makineler konusuna giriş)

2 •Hazırlık Aşaması (Robotik eğitim setlerinin tanıtımı)

3 •Robotik Akıllı Terazi (Kaldıraç çeşitleri)

4 •Robotik Süper Vinç (Makara çeşitleri)

5 •Robotik Hızlı Çırpıcı (Dişlilerin çalışma prensibi)

6 •Robotik Mekanik Köpek (Kasnakların çalışma prensibi)

7 •Robotik Motorlu Araba (Tekerlek ve eğik düzlem)

8 •Uygulamaların Değerlendirme Aşaması
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Şekil 5. Robotik akıllı terazi 2. aşama 

 
Dişlilerin çalışma prensibi ile ilgili yapılan Robotik Hızlı Çırpıcı 

adlı etkinlikte ise öğrenciler, birbirleriyle bağlantılı dişlilerde büyük 

dişli kendisine bağlı olan küçük dişliden yavaş ama daha büyük bir 

kuvvetle döndüğünden, yapılan çırpıcının daha hızlı dönmesi için 

döndüren dişlinin büyük, döndürülen dişlinin ise küçük kullanılması 

gerektiğini belirlemişlerdir. Etkinliğin uygulama aşamaları Şekil 6 ve 

7’de gösterilmiştir.  

 
  

 

 

 

 

 
Şekil 6. Robotik hızlı çırpıcı 1. aşama   
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Şekil 7. Robotik hızlı çırpıcı 2. Aşama 

 
Kontrol grubunda ise her hafta deney grubunda işlenen aynı 

konular görseller eşliğinde düz anlatım yoluyla anlatılmıştır. Çalışmalar 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı 1. döneminde yaklaşık iki ay boyunca 

devam etmiştir ve son testler uygulanarak tamamlanmıştır.  

 
Veri Analizi 

Bu araştırmada uygulamadan elde edilen veriler SPSS 21.00 

paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Buna göre; ilk önce 

kontrol ve deney grupları ön test ve son test puanları için ortalama, 

standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri, minimum ve maksimum 

değerleri gibi betimsel istatistikler belirlenmiştir. Daha sonra ise t-testi 

kullanılarak çıkarımsal istatistiklere ulaşılmıştır.  

Araştırma sürecinde öncelikle t-testi’nin varsayımlarının 

karşılanıp karşılanmadığını kontrol edilmesi gereklidir. Bu varsayımlar 

şu şekildedir (Büyüköztürk, 2011): 

• Bağımlı değişkene ait puanların evrendeki dağılımı normaldir.  

• Bağımlı değişkene ait puanların varyansları homojendir.  
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t-testi yapılmadan önce bu analiz için gerekli olan varsayımların 

test edilmesi amacıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmiştir: 

Örneklem dağılımlarının normal dağılıma uygunluğunu test 

etmek amacıyla çarpıklık ve basıklık değerleri grupların normal 

dağılımı hakkında bilgi vermektedir (Çokluk vd., 2012; Tabachnick & 

Fidell, 2013). Bazı kaynaklarda çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ve 

+1 değerleri (Büyüköztürk, 2011; Çokluk vd., 2012) arasında, bazı 

kaynaklarda ise -2 ve +2 değerleri (Tabachnick & Fidell, 2013) arasında 

olmasının normallik varsayımın kabulü için yeterli olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada ulaşılan çarpıklık ve basıklık 

değerlerine göre normal dağılım özelliği sorgulanmıştır. 

Bağımlı değişkene ait varyansların homojen olup olmadığı ise 

Levene testi ile kontrol edilmiş ve “p” değerinin 0.05’den büyük olması 

(p>0.05) durumunda varyansların homojenliği varsayımı kabul 

edilmiştir.  

Temel varsayımlar sorgulandıktan sonra t-testi analizi yapılarak 

elde edilen veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Ulaşılan değerlendirme sonuçları, bulgular ve yorum bölümünde 

verilmiştir.  

 
BULGULAR  

Araştırmada elde edilen bulgular “Betimsel İstatistikler” ve 

“Çıkarımsal İstatistikler” olmak üzere iki başlık altında sunulmaktadır. 
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Betimsel İstatistikler 

Bulgular kapsamında ilk olarak betimsel istatistikler 

sunulmaktadır. Bu doğrultuda Tablo 5’te deney ve kontrol grubunda 

“Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)” ön test ve son test puan 

ortalamalarının gruplar arası karşılaştırılması, çarpıklık ve basıklık 

değerleri, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri 

görülmektedir.  

 
Tablo 5. PÇBÖ ön test ve son test puanları betimsel istatistikleri 

 N  SS Çarpıklık Basıklık Min Max 
Ön-PÇBÖ        
Deney 20 68.65 6.46 0.064 -1.111 58 80 
Kontrol 20 67.70 6.34 -0.112 -1.214 58 78 
Son-PÇBÖ        
Deney 20 75.30 6.57 0.288 -0.243 64 90 
Kontrol 20 68.20 6.65 -0.135 -1.220 58 78 
 

Buna göre; araştırmanın uygulanması sırasında kayıp veri 

oluşmamıştır. Uygulama öncesinde, deney grubu PÇBÖ puan 

ortalaması ( =68.65) ve kontrol grubu PÇBÖ puan ortalaması (

=67.70) yakın bulunmuştur. Yani gruplar arası problem çözme 

becerilerinin uygulama öncesinde birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Uygulama sonrasında ise, deney grubu PÇBÖ puan 

ortalamasının ( =75.30) kontrol grubu PÇBÖ puan ortalamasına (

=68.20) göre yüksek olduğu bulunmuştur. Yani uygulama sonrasında 

deney grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerinde yüksek bir 

artış vardır. Kontrol grubunda ise bu artış çok düşüktür. 

X

X X

X X
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Verilerin normal dağılımı ise çarpıklık (skewnes) ve basıklık 

(kurtosis) değerlerine bakılarak incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell 

(2013), bu değerlerin +2 ve -2 aralığında bulunmasını normal dağılım 

için yeterli görmektedir. Tüm verilere ait çarpıklık ve basıklık 

değerlerinin önerilen aralıkta bulunduğu görülmektedir. 

Gruplar arası değişimi daha net görmek adına, uygulama 

sonrasında grupların son test ve ön test puan ortalamalarındaki 

farklılıkları gösteren kazanım puanları Tablo 6’da verilmiştir. Buna 

göre; PÇBÖ puanları açısından, deney grubu öğrencilerinin kontrol 

grubu öğrencilerine göre daha yüksek kazanım puanlarına sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır.  

 
Tablo 6. PÇBÖ açısından grupların kazanç puanları 

 Gruplar Kazanım Puanları (Son test-Ön test) 
PÇBÖ  Deney 6.65 

Kontrol 0.50 
 

Araştırmada bağımlı değişkene ait puanların varyanslarının 

homojenlik varsayımı ise Levene testi ile incelenmiş ve elde edilen 

bulgular Tablo 7’de verilmiştir. Buna göre; bağımlı değişkene ait 

varyansların homojenliğinin sağlandığı görülmektedir (p>0.05). 

 
Tablo 7. Varyansların eşitliği ile ilgili Levene testi sonuçları  

 F Sd1 Sd2 p 
Son-PÇBÖ 2.134 2 57 0.110 
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Çıkarımsal İstatistikler 
Bulgular kapsamında ikinci olarak çıkarımsal istatistikler 

sunulmaktadır. Bu doğrultuda Tablo 8’de deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin PÇBÖ ön test puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi sonuçları 

görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin PÇBÖ ön test puanları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Buna göre; uygulama öncesinde 

deney ve kontrol grubu öğrencilerinin problem çözme becerilerinin 

benzer düzeyde olduğu söylenebilir (t=4.69; p>0.05). 

 
Tablo 8. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin PÇBÖ ön test 

puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Deney grubu 20 68.65 6.46 
4.69 38 0.64 

Kontrol grubu 20 67.70 6.34 
 

Tablo 9’da ise kontrol grubu öğrencilerinin PÇBÖ ön test-son test 

puanlarını karşılaştıran ilişkili t-testi sonuçları yer almaktadır.  Elde 

edilen bulgular kontrol grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve 

sonrası problem çözme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı farkın 

oluşmadığını ortaya koymaktadır (t=-2.51; p>0.05). 

 
Tablo 9. Kontrol grubu öğrencilerinin PÇBÖ ön test-son test 

puanları ile ilgili ilişkili t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 20 67.70 6.34 
-2.51 19 0.07 

Son test puan 20 68.20 6.65 
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Deney grubu öğrencilerinin PÇBÖ ön test-son test puanlarının 

incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ise Tablo 10’da görülmektedir. 

Buna göre; deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası 

problem çözme becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

oluştuğu belirlenmiştir (t=-20.35; p<0.05). 

 
Tablo 10. Deney grubu öğrencilerinin PÇBÖ ön test-son test 

puanları ile ilgili ilişkili t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 20 68.65 6.46 
-20.35 19 0.00 

Son test puan 20 75.30 6.57 
 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin PÇBÖ 

son test puanları incelendiğinde ise Tablo 11’de de görüldüğü üzere; 

deney grubu lehine 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur (t=3.39; p<0.05). 

 
Tablo 11. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin PÇBÖ son test 

puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Deney grubu 20 75.30 6.57 
3.39 38 0.00 

Kontrol grubu 20 68.20 6.65 

 

Yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgular, Fen Bilimleri dersi 

“Basit Makineler” konusu temel alınarak kontrol grubunda düz 

anlatıma dayalı uygulanan geleneksel yöntemlerin öğrencilerin 

problem çözme becerilerinde anlamlı bir etki oluşturmadığını; robotik 
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desteği gerçekleştirilen STEM uygulamalarının ise öğrencilerin 

problem çözme becerilerine olumlu yönde anlamlı bir etki yaptığı 

görülmüştür. Buradan hareketle, araştırmaya katılan öğrencilerin 

problem çözme becerileri açısından, deney grubunda uygulanan robotik 

destekli STEM uygulamalarının kontrol grubunda uygulanan 

geleneksel uygulamalara göre daha etkili olduğu söylenebilir.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırma kapsamında Kayseri İli Melikgazi İlçesi 

Kazımkarabekir Semti’ndeki ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin problem 

çözme becerilerinin, fen eğitiminde uygulanan robotik destekli STEM 

anlayışına göre anlamlı bir şekilde değişip değişmediği t-testi ile tespit 

edilmiş ve buna göre ulaşılan sonuçlar ve sonuçların analizi aşağıda 

sunulmuştur. 

Bu kapsamda araştırmada elde edilen betimsel bulgular 

incelendiğinde; uygulama öncesinde gruplar arası PÇBÖ puanlarının 

birbirine yakın olduğu, uygulama sonrasında deney grubu 

öğrencilerinin PÇBÖ puanlarında yüksek bir artış varken, kontrol 

grubunda ise bu artışın çok düşük olduğu görülmüştür. Başka bir 

deyişle; PÇBÖ puanları açısından, deney grubu öğrencileri kontrol 

grubu öğrencilerine göre daha yüksek kazanım puanlarına sahiptir.  

Yapılan t-testi analizi sonucu araştırmadan elde edilen çıkarımsal 

bulgular incelendiğinde; öğrencilerin PÇBÖ puanlarının yapılan 

robotik destekli STEM uygulamalarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde 

değiştiği ortaya çıkmıştır.  
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İlgili alan yazın incelendiğinde, gerek robotiğin (Adams vd., 

2018; Agatolio, Moro, Menegatti & Pivetti, 2015; Blanchard, Freiman 

& Lirrete-Pitre, 2010; Huang, Varnado & Gillan, 2013; Khanlari, 2013; 

Sullivan, 2017; Taylor, 2016; Turner & Hill, 2007; Turner & Hill, 2008) 

gerekse STEM uygulamalarının (İnce, Mısır, Küpeli & Fırat, 2018; 

Morrison, 2006; Özçelik & Akgündüz, 2018; Pekbay, 2017; Soros, 

Ponkham & Ekkapim, 2018)  problem çözme becerilerini geliştirdiği 

sonucuna ulaşan çalışmalar olduğu görülmektedir.  

STEM uygulamalarının problem çözme becerilerini geliştirdiği 

sonucuna ulaşan araştırmalar içerisinde İnce ve arkadaşlarının (2017) 

yarı deneysel çalışması STEM temelli etkinliklerin 5. sınıf 

öğrencilerinin problem çözme becerilerini olumlu yönde 

etkileyebileceği yönündedir. Soros, Ponkham ve Ekkapim (2018) ise 

aynı sonuca 10. sınıf Fizik dersinde uygulanan STEM uygulamaları 

sayesinde ulaşmışlardır. Bu görüşü destekler şekilde Morrison (2006) 

ve Pekbay (2017) araştırmalarında STEM etkinliklerinin öğrencilerin 

günlük yaşama dayalı problem çözme becerilerini geliştirdiğini tespit 

etmişlerdir. Özçelik ve Akgündüz  (2018) de başka bir çalışmada üstün 

yetenekli ortaokul öğrencileriyle fen eğitimine dayalı ders dışı STEM 

eğitimi uygulamaları sonucunda öğrencilerin problem çözme 

becerilerinin geliştiğini belirtmişlerdir. 

Her ne kadar bu bahsedilen çalışmalarda robotik desteği 

kullanılmamış olsa da, robotik destekli olarak gerçekleştirilen STEM 

eğitimi çalışmalarında da ulaşılan sonuçlar bu sonuçları destekler 

niteliktedir. Nitekim Ebelt (2012) bu kapsamda 5. sınıf öğrencilerine 

uyguladığı okul sonrası robotik programı ile öğrencilerin STEM 
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eğitimine olan ilgilerinin ve problem çözme becerilerinin arttığını 

ortaya koymuştur.  

Robotiğin problem çözme becerilerini geliştirdiği sonucuna 

ulaşan araştırmalar içerisinde Adams ve arkadaşlarının (2018) 

çalışması, dezavantajlı çocukların da verilen problem çözme 

görevlerini robotik sayesinde yerine getirebildiklerini göstermesi 

bakımından dikkat çekicidir. Yine benzer şekilde Agatolio ve 

arkadaşlarının (2018) dört ay süren uygulamalar neticesinde, robotiğin 

öğrencilerin problem çözme kapasitelerini artırdığı sonucuna ulaştıkları 

görülmektedir. Taylor (2016) ise yaptığı çalışmada, 2015 PISA 

sınavında oldukça önemsenen işbirlikli problem çözme becerilerini 

geliştirmede robotik aktivitelerinin etkili olduğunu ifade etmiştir.  

Bu çalışmalardan farklı olarak Silik (2016), Fen bilgisi eğitimi 

öğretmen adayları ile gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretmen 

adaylarının mevcut problem çözme becerileri ile 6 haftalık süreç 

sonundaki problem çözme becerileri arasında olumlu yönde bir 

farklılaşma olduğu; fakat bu farklılaşmanın anlamlı olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırmacı, ulaşılan bu sonucun uygulama süresinin sınırlı 

olması ve bu süre içerisinde öğretmen adaylarından bir kısmının 

çalışmaya katılmaya devamlılık göstermemesinden kaynaklanmış 

olabileceğini ifade etmiştir. 

Sonuç olarak, fen eğitiminde robotik destekli STEM 

uygulamalarının öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde 

olumlu etkiler yarattığı söylenebilir. Bu durum, öğrencilerin işbirliğine 

dayalı, yaparak yaşayarak, gerçek yaşamla tutarlı, mühendislik tasarım 
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odaklı çalışmaları da içeren ve öğrenme süreçlerini ağırlıklı olarak 

kendilerinin kontrol ettiği bir sürecin sonucu olarak değerlendirilebilir.  

Bu çalışmada da görüldüğü üzere robotik destekli STEM eğitimi, 

öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştiren bir eğitim 

yaklaşımıdır. Bu kapsamda, TIMSS ve PISA gibi sınav sonuçlarının 

ülkemiz adına daha iyi hale gelebilmesi için STEM eğitiminin öncelikli 

olarak ele alınması ve robotik destekli STEM uygulamalarının fen 

eğitiminin her kademesinde yaygınlaştırılarak uygulanması 

önerilmektedir. Böylece MEB’in 2018 yılında açıkladığı 2023 eğitim 

vizyonu çerçevesinde, eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân 

sağlanması temel hedefi doğrultusunda da önemli bir adım atılmış 

olunacağı düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Yakın tarihlerde başta iletişim teknolojileri olmak üzere 

teknolojideki ve bilimsel bilgideki olağanüstü ilerlemeler, “bilgi”ye 

büyük güç kazandırmakta ve kazandırmaya da devam etmektedir. Elde 

edilen gelişmelerle, bugün “bilgi”, ekonomiden siyasete birçok alanı 

etkileyerek onlara şekil vermektedir (Şentürk, 2008). Yüzyıllar önce 

Francis Bacon’ın “Bilmek, egemen olmaktır” sözü, günümüz 

gerçeğiyle bire bir örtüşmektedir. Bilmenin anahtarı da şüphesiz ki 

eğitimdir. Bu sebeplerle ülkelerin eğitime verdikleri önem her geçen 

gün artmaktadır.  

Eğitim birçok disiplini içinde barındıran bir kavramdır. Eğitime 

verilen önemin artması, içinde barındırdığı disiplinlere verilen önemin 

de artmasını sağlamıştır. Bu disiplinlerden biri olan Fen Bilimleri 

                                                            
1 Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince FBY-11-3740 proje numarası ile desteklenmiştir. 
2 Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiş olup, 14. Uluslararası 
Sürdürülebilir Gelişim, Kültür ve Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur. 
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eğitimi üzerine de son yıllarda birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. 

Bu araştırma ve çalışmalarla Fen Bilimleri eğitiminin nasıl yapılırsa 

daha başarılı olacağı üzerine birçok sonuç elde edilmiştir. 

Gelişmiş ülkeler, öğrencilerin sadece Fen Bilimleri’ne ait 

bilgilere sahip olmasını istememekte, buna ek olarak bilgi 

teknolojilerini etkili kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme, 

sorumluluk alma ve takım çalışması yapma gibi üst düzey becerilere de 

sahip olmalarını beklemektedir. Bu becerilerin kazandırılması için pek 

çok ülke kendi eğitim sistemlerinde ezbere dayanan eski geleneksel 

yaklaşımdan uzaklaşıp, aktif öğrenme yöntem ve tekniklerine dayalı 

yeni metodolojiler geliştirmekte ve kendi şartları içinde uygulayabilme 

olanaklarını araştırmaktadır. Bu yeni yaklaşımlar içerisinde eğitimde 

teknoloji kullanımı özellikle çok büyük önem kazanmıştır 

(Goldworthy, 2000; Jimoyiannis ve Komis, 2001).  

Eğitimde teknolojiye verilen önemin artmasına paralel olarak; fen 

öğretim programları da Fen Bilimleri’nin temel konuları ve teknoloji 

ile ilişkili olmalıdır (Lewis, 2006). Bu kapsamda teknolojinin Fen 

Bilimleri eğitim programında yer aldığı çalışmalar her geçen gün 

artmaktadır. Teknoloji kullanımı ile hedef ve amaçlara daha kolay 

ulaşıldığı, teknolojinin bazı fen becerilerinin geliştirilmesini 

desteklediği, zamandan kazanç sağladığı, öğrencilerin eleştirel ve 

yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiği belirtilmiştir (Goldworthy, 

2000; Jimoyiannis ve Komis, 2001). Bu becerilerin geliştirilmesi için 

teknolojinin sınıflarda sembolik olarak kullanılmaktan kaçınılması 

gerekir (Koç-Şenol, 2012). 
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İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağı bilgiyi edinme 

noktasında araştırma yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bilginin katlanarak 

arttığı bu çağda amaç; öğrenciye bilgiyi yığmak değil, öğrencinin 

bilgiyi anlaması, kavraması ve gerektiğinde kendi başına bağıntılar 

kurarak bilgiyi üretebilmesidir. Bu amaca uygun bireylerin 

yetiştirilebilmesi için, öğrencilere üst düzey zihinsel süreç becerilerinin 

kazandırılması gerekmektedir. Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin 

başında fen dersleri gelir (Tatar, 2006). Fen derslerinde bu becerilerin 

kazandırılabilmesi için teknolojinin etkili bir şekilde kullanılması 

gerekmektedir. 

Dünyada Fen Bilimleri eğitimine bakıldığında karşımıza 

uygulanabilir yeni bir teknolojik alan çıkmaktadır. “Robotik” denilen 

bu teknolojik yenilik, özellikle Fen Bilimleri eğitiminde laboratuvar 

uygulamalarında gözlem yapma ve veri elde etme noktasında büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır (Cameron, 2005; Akt. Koç-Şenol, 2012). Bu 

teknik ile deneylerde gerçekleşen hatalar en aza indirgenebilmekte ve 

isteğe bağlı olarak ölçüm sayıları artırılabildiği için daha hassas 

ölçümler yapılabilmektedir. 

Yapılan araştırmalarda teknoloji kullanımı ile öğrenciler 

tarafından sıkıcı olarak görülen fen bilimleri dersi (Durmaz, 2004) daha 

çok sevilmekte, derse yönelik tutum artmakta, öğrenciler kendilerini 

daha çok geliştirebilmekte ve daha fazla bilimsel süreç becerileri 

kazanmaktadırlar (Riberio, 2006; Silva, 2008; Baptista, 2009; Çayır, 

2010; Akt. Koç-Şenol, 2012). Fen Bilimleri eğitiminin temel 

sebeplerinden biri olan bilimsel süreç becerilerini kazandırmak ve 

öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarının artırılması için 
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bu tekniğin Fen Bilimleri dersinde uygulanması ve sonuçlarının 

araştırılması gerekmektedir. Bu tekniğin Fen Bilimleri eğitimine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ülkemizde eğitim sisteminde yapılan değişiklik ile birlikte Fen 

Bilimleri eğitiminin daha iyi verilebilmesi için çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalarda yeni birçok yöntem ve teknik, 

eğitimin daha etkili olması için önerilmiştir. Bunun yanı sıra teknoloji 

alanında yapılan araştırmalar genel olarak bilgisayar ve bilgisayar 

kullanımı üzerinedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, bunlara ek 

olarak teknoloji kullanımına yönelik “Robotik” konusunda çalışmalara 

rastlanmıştır (Costa ve Fernandes, 2004; Çayır, 2010). Bu çalışmalarda 

Fen Bilimleri eğitiminde yapılan robot tasarımı, robot yarışmaları ve 

robot projeleri uygulamaları sonucunda öğrencilerin bilimsel süreç 

becerilerini geliştirdikleri ve olumlu benlik algısı kazandıkları 

görülmüştür (Costa ve Fernandes, 2004; Çayır, 2010). Bu nedenlerle 

Fen Bilimleri eğitiminde robotiğin sağlayacağı yararların araştırılması 

büyük öneme sahiptir. Bu araştırmanın, robotik konusuna ilişkin alan 

yazında bir yer tutacağı ve bundan sonra yapılacak araştırmalar için 

önemli bir kaynak olacağına inanılmaktadır. 

Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf Fen 

Bilimleri dersi “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde herhangi bir 

problemle karşılaşan öğrencilerin Lego Mindstorms NXT robot eğitim 

seti kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlama ve öğrencilerin bu süreçle 

değişen bilimsel süreç becerileri ile Fen Bilimleri dersine yönelik 

tutumları açısından incelenmesidir. 

 



 

 
 

Sa
yf

a4
2 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Yarı 

deneysel araştırmalar, neden-sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak 

amacı ile gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırmalardır 

(Fraenkel ve Wallen, 2006).  

Yarı deneysel yöntemin “ön test-son test kontrol gruplu deseni” 

araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Kontrol gruplu ön test-son test 

yarı deneysel desen modeline göre, veri toplama araçları hem deney 

grubuna hem de kontrol grubuna çalışmanın başlangıcında ve bitiminde 

olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen ön test-

son test sonuçlarına göre araştırmanın alt problemleri 

değerlendirilmiştir. 

 
Çalışma Grubu 

Bu araştırma deneysel bir çalışma olduğu için evren ve örneklem 

yerine çalışma grubu belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 

Kayseri İli Kocasinan İlçesi Yeni Mahalle semtinde bir ilköğretim 

okulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri (N=40) oluşturmaktadır. 

Çalışma grubundaki öğrencilerin denkleştirilmesi için öncelikle kişisel 

bilgi anketi uygulanmış ve elde edilen sonuçlara göre çalışma 

grubundan deney (N=20) ve kontrol (N=20) grubu olmak üzere seçkisiz 

olarak iki grup oluşturulmuştur. Araştırmanın yapıldığı okul ve sınıf 

seviyesi ise amaçsal olarak belirlenmiştir. 
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Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “Bilimsel Süreç 

Becerileri (BSB) Testi”, “Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği (FDTÖ)” 

kullanılmıştır. Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimini 

belirlemek için kullanılan bilimsel süreç beceri testi ilk olarak, Kenneth 

G. Tobin ve William Capie (1981) tarafından geliştirilmiştir. Arslan 

(1995) tarafından Türkçeye çevrilen ve istatistiksel analizleri yapılan 

test, çoktan seçmeli, 4 seçenekli, 46 maddeden oluşmuştur. Testin 

güvenirlilik çalışmaları Arslan (1995) tarafından, 250 öğrenci üzerinde 

yapılmış, alfa güvenirlik katsayısı 0.73 olarak hesaplanmıştır. Testte; 

temel, nedensel ve deneysel bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte 

sorular bulunmaktadır. Altı bölümden oluşan testtin bölümleri; 

“mantıksal düşünme” (13 madde, 5 madde iki aşamalı), “tahmin 

yürütme” (6 madde), “soru sorma” (6 madde), “araştırma yapma” (10 

madde), “iletişim kurma” (5 madde), “planlama ve üretme” (6 madde) 

olarak belirtilmiştir. Testte her doğru için bir puan verilmiş, yanlış ve 

boş olanlar değerlendirmeye alınmamıştır. Testte alınabilecek 

maksimum puan 46’dır. Araştırmada ayrıca Balım, Sucuoğlu ve Aydın 

(2009) tarafından öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını 

ölçmek amacıyla geliştirilen, 44 maddeden oluşan, 4’lü Likert tipi “Fen 

Bilimleri Tutum Ölçeği”  kullanılmıştır. Yapılan güvenirlik çalışması 

sonucunda ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0.94 olarak 

bulunmuştur. Ölçek 23 madde olumlu, 21 madde ise olumsuz olmak 

üzere toplam 44 madde içermektedir. Ölçekteki olumlu maddeler 

“Kesinlikle Katılıyorum: 4”, “Katılıyorum: 3”, “Katılmıyorum: 2”, ve 

“Hiç Katılmıyorum: 1” seçenekleriyle 4’ten 1’e doğru puanlanırken, 
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olumsuz maddeler ise, tamamen tersi seçeneklerle 1’den 4’e doğru 

puanlanmıştır. 

 

Araştırmada Uygulanan Çalışma Planı  

Araştırmanın uygulama aşamaları şu şekilde gerçekleştirilmiştir: 

Uygulamanın ilk haftasında kontrol (N=20) ve deney grubu (N=20) 

öğrencilerine ön testler uygulanmıştır. Ardından öğrencilere yapılacak 

deneysel etkinliklerle ilgili gerekli bilgilendirme ve robotik malzeme 

tanıtımı yapılmıştır. İkinci hafta deneysel etkinlik grupları oluşturulmuş 

ve gruplara iş bölümü yaparak nasıl çalışacakları anlatılarak 

uygulamanın hazırlık aşaması tamamlanmıştır (Şekil 1).  

 
 
 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Robotik etkinlik hazırlıkları 
 

İlgili alan yazını tarandığında “Maddenin Halleri ve Isı” 

ünitesinde öğrencilerin; 

• Isı-sıcaklık kavramlarını çoğu zaman birbirine karıştırdıkları, 

• Bu kavramların soyut kavramlar olması sebebiyle öğrenmede 

zorlandıkları, 
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• Isı-sıcaklık konusunda öğrencilerin birçok kavram yanılgısına 

düştükleri görülmüştür (Atam, 2006).  

 

Buna dayanarak deney grubunda araştırmacı tarafından “Maddenin 

Halleri ve Isı” ünitesi ile ilgili Lego Mindstorms NXT Robotik Eğitim 

Setleri kullanılarak Tablo 1’de gösterilen deneysel etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de deneysel etkinliklerin uygulanma 

aşaması görülmektedir. 

 
Tablo 1. Deney grubu etkinlikleri haftalık program 

Haftalar Deneysel etkinlikler Süre 

1. Hafta Bilgilendirme Aşaması 40+40 dk. 

2. Hafta Hazırlık Aşaması 40 dk. 

3. Hafta Önce Hangisi Isınır? 40 dk. 

4. Hafta Hangisi Daha Çok Isınır? 40 dk. 

5. Hafta Kütle-Sıcaklık İlişkisi 40 dk. 

6. Hafta Her Madde Aynı mı Isınır? 40 dk. 

7. Hafta Erime Isısı 40 dk. 

8. Hafta Her Madde Aynı Sıcaklıkta  
Hal Değiştirir mi? 40 dk. 

9. Hafta Kaynamayı Geciktirelim 40 dk. 

10. Hafta Değerlendirme Aşaması 40 dk. 
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Şekil 2. Deney grubu etkinlik uygulamaları 

 

Yapılan etkinlikler sırasında öğrenciler tasarladıkları robotlar ile 

deneyleri yaparken gerçekleşen sıcaklık değişimlerini kaydetmişler ve 

elde edilen verilere göre oluşan sıcaklık-zaman grafiklerini de anlık 

olarak görebilmişlerdir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Deney grubu etkinlik uygulamaları 
 

Kontrol grubunda ise aynı etkinlikler eş zamanlı olarak 

müfredattaki haliyle uygulanmıştır. Yapılan uygulama toplam on hafta 

boyunca devam etmiştir. Uygulamanın son haftasında son testler 

uygulanarak elde edilen veriler ışığında gerekli analizler yapılmıştır.  
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Veri Analizi 

Bu araştırmada uygulamadan elde edilen veriler SPSS programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizinde parametrik olmayan 

testler tercih edilmiştir. Nitekim gruplardaki katılımcı sayısı az 

olduğunda (genellikle 30’dan az olduğunda) parametrik olmayan testler 

kullanılmalıdır (Fraenkel ve Wallen, 2006). Buna göre; araştırmaya 

katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin BSB ve FDTÖ ön test 

puanları arasındaki farkla ilgili Mann Whitney U-Testi, BSB ve FDTÖ 

ön test-son test puanları arasındaki farkla ilgili Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi, BSB ve FDTÖ son test puanları arasındaki farkla ilgili ise Mann 

Whitney U-Testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Ulaşılan değerlendirme 

sonuçları bulgular ve yorum bölümünde verilmiştir. 

 
BULGULAR VE YORUM 

Bilimsel Süreç Becerilerine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın birinci kısmında çalışma grubu için güvenirlik 

katsayısı α=0.86 olarak hesaplanan “Bilimsel Süreç Becerileri 

Testi”nden elde edilen bulgulara yer verilecektir. Buna göre, ilk olarak 

araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test 

puanları karşılaştırılmıştır.  

Tablo 2’de gösterilen analiz sonuçlarına göre; deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin BSB ön test puanları arasında 0.05 anlamlılık 

seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 

Yani uygulamadan önce araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu 



 

 
 

Sa
yf

a4
8 

öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri açısından denk olduğu 

söylenebilir (U = 197.50;  p> 0.05). 

 
Tablo 2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test 

puanları ile ilgili Mann Whitney U-Testi sonuçları 

 Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı U p 

BSB 
Ön test 

Deney 20 20.28 405.50 195.50 0.90 
Kontrol 20 20.73 414.50 

 

Kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test-son test puanlarının 

incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ise Tablo 3’te verilmiştir. Buna 

göre; kontrol grubundaki öğrencilerin BSB ön test-son test puanları 

arasında 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Kontrol grubu öğrencileri ile “Maddenin Halleri ve Isı” 

ünitesi kapsamında yapılan etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç 

becerilerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı görülmektedir (z=1.21*; p> 

0.05).  

 
Tablo 3. Kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test-son test puanları 

ile ilgili Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları 
Kontrol Grubu BSB 
Ön test-Son test N Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı z p 

Negatif Sıra 5 7.00 35.00 
1.21* 0.26 Pozitif Sıra 9 7.78 70.00 

Eşit 6 - - 
   * Negatif sıralar temeline dayalı 
 

Araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin BSB ön test-son 

test puanları incelendiğinde ise Tablo 4’te de görüldüğü üzere; deney 
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grubundaki öğrencilerin BSB ön test-son test puanları arasında 0.05 

anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.  

 
Tablo 4. Deney grubu öğrencilerinin BSB ön test-son test puanları 

ile ilgili Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları 
Deney Grubu BSB  
Ön test-Son test N Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 0.00 0.00 
3.83* 0.00 Pozitif Sıra 19 10.00 190.00 

Eşit 0 - - 

   * Negatif sıralar temeline dayalı 

 
Bu sonuçtan anlaşılacağı üzere deney grubu öğrencileri ile 

gerçekleştirilen “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi kapsamındaki robotik 

etkinlikleri öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine olumlu yönde 

anlamlı bir etki yaptığı görülmektedir (z = 3.92*; p< 0.05).  

Araştırmanın bu aşamasında son olarak, deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin BSB son test puanları karşılaştırılmıştır ve sonuçlar 

Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre; yapılan analizler deney ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin BSB son test puanları arasında deney grubu 

lehine 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin BSB son test 

puanları ile ilgili Mann Whitney U-Testi sonuçları 

 Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı U p 

BSB 
Son test 

Deney 20 25.88 517.50 
92.50 0.00 

Kontrol 20 15.13 302.50 
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Tablo 5’te gösterilen bulgulara göre; araştırmaya katılan 

öğrencilerin bilimsel süreç becerileri açısından, araştırma kapsamında 

deney grubunda uygulanan robotik etkinliklerinin kontrol grubunda 

uygulanan geleneksel etkinliklere göre daha etkili olduğu söylenebilir 

(U = 92.50; p< 0.05).  

Sonuç olarak, elde edilen tüm bulgular robotik etkinliklerinin 

öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. 

 
Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutuma İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci kısmında öğrencilere uygulanan ve çalışma 

grubu için güvenirlik katsayısı α= 0.87 olarak hesaplanan “Fen 

Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”nden elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Buna göre, ilk olarak araştırmaya katılan deney ve kontrol 

grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test puanları karşılaştırılmıştır. Tablo 

6’da görüldüğü gibi; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FDTÖ ön 

test puanları arasında 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Buna göre; uygulamadan önce 

araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Fen Bilimleri 

dersine yönelik tutumlarının benzer düzeyde olduğu söylenebilir (U = 

196.50;  p> 0.05). 

 
Tablo 6. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test 

puanları ile ilgili Mann Whitney U-Testi sonuçları 

 Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı U p 

FDTÖ  
Ön test 

Deney 20 20.33 406.50 
196.50 0.92 

Kontrol 20 20.68 413.50 
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Tablo 7’de ise araştırmaya katılan kontrol grubu öğrencilerinin 

FDTÖ ön test-son test puanları karşılaştırılmıştır. Benzer şekilde 

kontrol grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test-son test puanları arasında 

0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunamamıştır. Buna göre; kontrol grubu öğrencileri ile “Maddenin 

Halleri ve Isı” ünitesi kapsamında yapılan geleneksel etkinliklerin 

öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarına anlamlı bir etki 

yapmadığı söylenebilir (z = 1.50*; p> 0.05).   

 
Tablo 7. Kontrol grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test-son test 

puanları ile ilgili Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları 
Kontrol Grubu FDT  
Ön test-Son test N Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı z p 

Negatif Sıra 11 8.50 93.50 
1.50* 0.13 Pozitif Sıra 5 8.50 42.50 

Eşit 4 - - 
   * Pozitif sıralar temeline dayalı 

Deney grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test-son test puanları 

karşılaştırılması ise Tablo 8’de görülmektedir. Elde edilen veriler, 

deney grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test-son test puanları arasında 

0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğunu göstermektedir. 

Buna göre; elde edilen bulgular deney grubu öğrencileri ile 

robotik etkinliklerinin öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik 

tutumlarına anlamlı bir etki yaptığı şeklinde yorumlanabilir (z= 3.92*; 

p< 0.05). 
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Tablo 8. Deney grubu öğrencilerinin FDTÖ ön test-son test 
puanları ile ilgili Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
sonuçları 

Deney Grubu FDT 
Ön test-Son test N Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 0.00 0.00 
3.92* 0.00 Pozitif Sıra 20 10.50 210.00 

Eşit 0 - - 
   * Negatif sıralar temeline dayalı 
 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FDTÖ 

son test puanlarının karşılaştırıldığı Tablo 9’daki verilere göre ise; 

deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin FDTÖ son test puanları 

arasında deney grubu lehine 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Tablo 9. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin FDTÖ son test 
puanları ile ilgili Mann Whitney U-Testi sonuçları 

 Grup N Sıra 
Ortalaması 

Sıra 
Toplamı U p 

FDTÖ  
Son test 

Deney 20 25.55 511.00 
99.00 0.01 

Kontrol 20 15.45 309.00 
 
Elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin Fen Bilimleri dersine 

yönelik tutumları açısından, araştırma kapsamında deney grubunda 

uygulanan robotik etkinliklerinin kontrol grubunda uygulanan 

geleneksel etkinliklerine göre daha etkili olduğu söylenebilir (U=99.00; 

p< 0.05). Bu aşamada elde edilen bulgular, robotik etkinliklerinin 

araştırmaya katılan öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik 

tutumlarını geliştirdiği şeklinde yorumlanabilir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada 8. sınıf Fen Bilimleri dersi “Maddenin Halleri ve 

Isı” ünitesinde robotik destekli yapılan deneysel etkinliklerin 

öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile Fen Bilimleri dersine yönelik 

tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Uygulamaya dayalı olan, kontrol 

gruplu ön test-son test deseni özelliğindeki bu çalışma, Kayseri İli’nde 

bulunan MEB’e bağlı bir okulda, deney (N=20) ve kontrol (N=20) 

grubu olmak üzere toplam 40 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama süresince deney grubunda “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesi 

ile ilgili hazırlanan yedi deneysel etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kontrol 

grubunda ise aynı etkinlikler müfredattaki haliyle laboratuvarda 

uygulanmıştır.  

Uygulamalar başlamadan önce yapılan ön test sonuçlarına göre; 

deney ve kontrol grubu öğrencilerinin BSB ön test puanları arasında 

(U=195.50;  p> 0.05) ve FDTÖ ön test puanları arasında (U=196.50; p> 

0.05) istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir farklılık 

bulunamamıştır. Yani uygulamadan önce araştırmaya katılan deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile Fen Bilimleri 

dersine yönelik tutum düzeyleri açısından denk olduğu söylenebilir. 

Böylece uygulamanın başlangıcında tüm öğrenciler açısından şartların 

eşit olduğu görülmektedir.  

Uygulamalardan sonra elde edilen sonuçlara göre; kontrol grubu 

öğrencilerinin BSB ön test-son test puanları arasında (z=1.21*; p>0.05) 

ve FDTÖ ön test-son test puanları arasında (z=1.50*; p>0.05) 

istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir farklılık 

bulunamamıştır. Dolayısıyla kontrol grubu öğrencileri ile “Maddelerin 
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Halleri ve Isı” ünitesi kapsamında yapılan geleneksel laboratuvar 

etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile Fen Bilimleri 

dersine yönelik tutumlarına anlamlı bir etki yapmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin BSB ön test-son test puanları 

arasında (z=3.83*; p< 0.05) ve FDTÖ ön test-son test puanları arasında 

(z=3.92*; p< 0.05) ise istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir 

farklılık elde edilmiştir. Buradan hareketle; deney grubu öğrencileri ile 

“Maddelerin Halleri ve Isı” ünitesi kapsamında yapılan robotik destekli 

etkinliklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirdiği,  Fen 

Bilimleri dersine yönelik tutumlarını arttırdığı ortaya çıkmıştır. Bu 

değişim öğrencilerin etkinlik günlüklerinde ifade ettikleri düşünceleri 

ile de açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan deney ve 

kontrol grubu öğrencilerinin BSB son test puanları arasında (U = 92.50; 

p<0.05) ve FDTÖ son test puanları arasında (U=99.00; p<0.05) 

istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde bir farklılık tespit 

edilmiştir. Buna göre; öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile Fen 

Bilimleri dersine yönelik tutumlarının geliştirilmesi açısından yapılan 

etkinliklerinin geleneksel etkinliklerden etkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Literatüre bakıldığında; benzer sonuçlara ulaşılmış çalışmalar 

görülmektedir. Nitekim Finn, Lynch ve Beisser (2003) yapmış 

oldukları çalışmada kız öğrencilerin teknolojiyi daha yaygın 

kullanmaları noktasında kendilerine olan güvenlerinin lego-logo 

ortamlarında nasıl değiştiğini araştırmışlardır. Erkek ve kız öğrencilerin 

bu ortamdaki öğrenmeleri gözlemlemiş ve kız öğrencilerin teknolojiyi 

kullanma oranlarının derslerden önceki duruma göre anlamlı olarak 
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farklılaştığını belirtmişlerdir. Özdoğru (2013)’un yapmış olduğu 

çalışmada Lego Mindstoms NXT 2.0 robot kiti kullanılarak yapılan Fen 

Bilimleri eğitiminin öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç 

becerileri ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarına olan etkisini 

incelemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre deney grubundaki 

öğrenciler Fen Bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştirmişler, 

akademik başarılarını artırmışlar ve bilimsel süreç becerilerini 

geliştirmişlerdir. Koç-Şenol (2012)’un yapmış olduğu çalışmada 

robotikle ilgili öğrenci görüşleri belirlenmiş, ayrıca 7. sınıf Fen 

Bilimleri dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde robotik destekli yapılan 

deneysel etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile Fen 

Bilimleri dersine yönelik motivasyonlarına etkisi incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda, öğrencilerin robotikle ilgili oldukça olumlu 

görüşlere sahip olduğu belirlenmiş, robotik destekli fen deneylerinin 

gerçekleştirildiği deney grubu öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri 

ile Fen Bilimleri dersine yönelik motivasyonlarının kontrol grubunda 

bulunan öğrencilerinkine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 

belirtilmiştir. Çayır’ın (2010) yazmış olduğu yüksek lisans tezinde, 

kontrol ve deney grubunun son test puanları incelendiğinde, 

öğrencilerin bilimsel süreç becerisinde anlamlı bir fark bulunmamakla 

beraber, deney grubu öğrencilerinin deneysel işlem öncesi ve sonrası 

bilimsel süreç beceri düzeylerinde artış olduğu tespit edilmiştir. 

Sullivan’ın (2008) yapmış olduğu çalışmada ise, robotik aktivitelerin 

ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini ve sistemleri anlama 

becerilerini ne oranda etkilediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Söz 

konusu çalışmada robotik aktiviteler öğrencilerin bilimsel süreç 
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becerilerini, sistemlerini işleyişini anlama becerilerini olumlu yönde 

etkilemiştir. Benzer şekilde Kapa (1999), Lindh ve Holgersson (2007), 

Atmatzidou, Markelis ve Demetriadi (2008), Barak ve Zadok (2009), 

Turner ve Hill (2006) yapmış oldukları çalışmalarda, robotiğin deney 

grubunda bulunan öğrencilerin problem çözme becerilerini daha fazla 

geliştirdiğini gözlemlemişlerdir. Uygulanan bu çalışmalar bilimsel 

süreç becerileri basamaklarından problem çözme becerilerinin robotik 

ile geliştirildiğini belirtmektedir. Ma, Lai, Prejean, Ford ve Williams 

(2007) ise yapmış oldukları çalışmada, farklı olarak, robotik 

aktivitelerin, ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinde 

anlamlı bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine Wagner 

(1998)’in yapmış olduğu çalışmada da robotik aktiviteler sonunda 

yapılan analizler sonucunda öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin 

herhangi bir değişim göstermediği gözlenmiştir. Yapılan bu 

araştırmalar ise yapılan çalışma sonuçlarıyla paralellik 

göstermemektedir. Ancak araştırma kapsamında elde edilen tüm 

sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; hızla gelişen ve gün 

geçtikçe önem kazanan robot teknolojisinin her alanda sağladığı 

katkılara bir yenisini ekleyerek Fen Bilimleri eğitimi alanında birçok 

katkı sağlama potansiyeli olduğu görülmüştür.  

Araştırmadan elde edilen veriler ve ortaya çıkan sonuçlardan 

hareketle şu önerilerde bulunulabilir:  

• Öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarının 

olumlu yönde artırılması, bilimsel süreç becerilerinin 

geliştirilerek daha kaliteli bir fen eğitimi sağlanabilmesi için 

robotik etkinlikleri yaygınlaştırılmalıdır. 
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• Ülkelerin her geçen gün teknolojiye verdikleri önem 

artmaktadır. Ülkemizin de bu değişiklikleri takip edebilmesi 

ve uyum sağlayabilmesi için gereken eğitimler ve teknik 

imkanların okullarda artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda 

araştırmada kullanılan robotik setleri okullarımızın 

laboratuvar ortamlarına kazandırılabilir. Bu setler kullanılarak 

öğrenciler için sıkıcı olan birçok etkinlik daha merak 

uyandırıcı ve etkili hale getirilebilir. 

• Robotik tekniğinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bu 

tekniği uygulayacak eğitimcilere, bu tekniğin uygulanacağı 

ortamlar olan okulların idarecilerine çeşitli eğitimler, 

seminerler düzenlenebilir. Yurt dışında robotiğin bir ders 

olarak okul müfredatlarında bulunduğu düşünülürse, 

ülkemizde de robot teknolojisinin mevcut müfredata 

entegrasyonu sağlanabilir. 

• Bu çalışmada robotiğin Fen Bilimleri dersine olan tutum ve 

bilimsel süreç becerilerine etkisi incelenmiştir. Bunlara ek 

olarak robotik tekniğinin birçok yönden (başarı, yaratıcılık, 

kavram yanılgıları, derse olan ilgi gibi) etkisi araştırılabilir. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında bilim ve teknolojide çeşitli gelişmeler 

yaşanmakta ve bu gelişmeler toplumsal ve kültürel bir takım 

değişikliklere sebep olmaktadır. Tersinir şekilde bu değişiklikler de 

bilim ve teknolojide yeni gelişmelere sebep olmaktadır. Yani bu olgular 

arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu bir gerçektir. Öte yandan 

teknolojideki gelişmelerin ülkeler için büyüme ağrılarına ve değişim 

sancılarına kaynaklık ettiği ifade edilebilir. Bu bağlamda tüm dünyada 

çevre sorunları hızla artmış ve tüm canlıları dahası cansız unsurları bile 

tehdit eder hale gelmiştir. Çevre sorunlarının en önemlilerinden biri 

şüphesiz enerji tüketim sorunudur (Saidi & Mbarek, 2016). Dünya 

nüfusunun artışı, teknoloji kullanımının artması ve insanların rahat bir 

yaşam için daha fazla enerji kullanma eğilimde olması gibi nedenler 

enerji tüketimini her geçen gün artırmış ve enerji sorunu artık küresel 

bir sorun haline gelmiştir.  IPCC (2007), 2030’daki enerji kaynaklı CO2 

                                                            
1 Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince FBA-2014-5405 proje numarası ile desteklenmiştir. 
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emisyonlarının %40-110 oranında artacağını öngörmüştür. Dolayısıyla 

enerji tüketiminin ilerleyen zamanlarda daha da büyük bir sorun haline 

geleceğini söylemek mümkündür. Bu çerçevede pek çok ülke enerji 

tüketim sorununu çözme gayreti içerisindedir. Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu bazı ülkeler enerji sorununu nükleer enerji ile çözmeye 

çalışırken, bunun doğuracağı sorunlar ile ilgili çözüm bulmaya 

çalışmak da ayrı bir enerji harcamasını beraberinde getirmektedir. Bu 

noktada özellikle temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkili 

kullanımı hem çevre hem de kalkınma açısından son derece önemli 

görülmektedir (Chen & Lei, 2018). Nitekim gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin 1997 yılında imzaladığı Kyoto Protokolü ile CO2 ve sera 

gazı emisyonunu azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanılması gerekliliği vurgulanmıştır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 

2009; World Wild Fund for Nature, 2011). Çünkü yenilenebilir enerji 

kaynakları fosil yakıtların aksine çevreye sera gazı yaymayan ya da 

ihmal edilebilir düzeyde sera gazı yayan dolayısıyla temiz enerji 

kaynaklarıdır (Uluatam, 2010). Güneş, rüzgâr, dalga, hidrojen, 

hidroelektrik, biyokütle, jeotermal enerji gibi kaynaklar yenilenebilir 

enerji kaynakları arasında yer almaktadır (Liarakou, Gavrilakis & 

Flouri, 2008). Bireylerin yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına 

yönlendirilmeleri ve bu konuda bilinçlendirilmeleri içinse ilk olarak 

yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları konusu, sekizinci sınıf fen 

bilimleri dersi öğretim programında yer almaktadır. Ancak bu konu 

okullarda genellikle öğrencileri derste aktif kılmadan sadece teorik 

bilgiler çerçevesinde işlenmektedir. Böyle bir ders işleme yönteminin 
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birey ve toplum yaşamının sürekliliği açısından çok önemli olan bu 

konuyu öğrencilerin zihinlerinde yapılandırmalarını güçleştirdiği 

düşünülmektedir. Oysa enerji kullanımı ile ilgili sorun yaşayan ülkeler 

için, enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji konusunda 

bilinçli bireyler yetiştirmenin önemi göz önüne alındığında; bu 

konunun öğrencilerin aktif rol alacağı çevre dostu ve teknoloji destekli 

uygulamalarla somutlaştırılarak öğretilmesi iyi bir yol gibi 

görünmektedir. Nitekim Roblyer ve Edwards (2005) eğitimde teknoloji 

kullanımının öğrencilerin motivasyonlarına ve yetenek gelişimlerine 

katkı sağladığını, öğretmenin verimliliğini artırdığını, yeni öğretim 

yöntem ve teknikleri desteklediğini ve bilgi çağının bir gereği olduğunu 

vurgulamışlardır. Bu nedenle günümüzün en önemli teknoloji destekli 

aktif öğrenme uygulamalarından biri olan robotiğin bu probleme çözüm 

sunacağı, böylece öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları 

konusunda edindikleri teorik bilgilerin gerçek yaşamda da karşılık 

bulabileceği, öğrencilerin yenilenebilir enerjiye ve çevreye yönelik 

olumlu tutumlara sahip olmalarına aracılık edebileceği ve bireyleri 

çevre dostu davranışlara sevk edebileceği düşünülmektedir. 

Robotik, fen eğitiminde etkililiği vurgulanan teknoloji tabanlı bir 

teknik olarak karşımıza çıkmaktadır. Robotik eğitimsel amaçlarla 

1980’lerden beri kullanılmaktadır (Bers, 2010; Chambers, Carbonaro, 

Rex & Grove, 2007).  Ancak Türkiye’deki eğitimde kullanımı göz 

önüne alındığında robotik Türkiye için yeni bir tekniktir (Koç ve Böyük, 

2013). Oysa Miglino, Lund & Cardaci’ya (1999) göre robotik, fen 

bilimleri dersi öğretim programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

Çünkü fen eğitiminde robot tasarımının, robot takımları kurulup 
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yarışmalar düzenlemenin öğrencilerin yaparak yaşayarak ilk deneyimler 

kazanması ve teknolojiyi kullanma düzeylerinin artması açısından 

oldukça olumlu etkileri bulunmaktadır (Costa ve Fernandes, 2004). 

Ayrıca eğitsel robotik her yaş grubunda öğrencinin teknolojiyi ve 

mühendisliği eğlenerek öğrenmesini sağlar (Bers, 2010; Sullivan & 

Bers, 2016). 

Robotiğin Fen Bilimleri dersine entegrasyonunun sağlanmasında 

fazla zorluk çekilmeyeceği açıktır. Çünkü robotik alanındaki eğitsel 

uygulamalar için tasarlanan robot kitlerinin eğitimde kullanımının fen 

bilimleri dersi öğretimi ile felsefi açıdan büyük ölçüde örtüştüğü 

söylenebilir. Bu setler, yani robot kitleri, sınıf içi ve dışı fen eğitiminde 

öğrencilerin eğlenerek, yaparak, yaşayarak yaratıcı düşünmeyi, 

üretmeyi öğrenebilecekleri, yeni bilgilerin zihinlerinde aktif bir şekilde 

bütünleştirebilmelerini sağlayabilecekleri birçok etkinlik içermektedir 

(Çavaş, 2009). Koç-Şenol’da (2012) bu kitler kullanılarak fen bilimleri 

programında yer alan “Madde ve Isı”, “Kuvvet ve Hareket”, “Işık ve 

Ses”, “Yaşamımızdaki Elektrik” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” 

konusunu kapsayan “İnsan ve Çevre” ünitelerinin robotik uygulamaları 

için oldukça uygun olduğunu belirtmiştir. Öte yandan öğrenciler robotik 

uygulamaları sırasında mekaniksel ve programlama ile ilgili sorunlar 

yaşayabilmektedir (Üçgül & Çağıltay, 2014). Başarılı bir işbirliği ise bu 

sorunların önüne geçerek öğrencilerin robotik uygulamalarından daha 

fazla yararlanmasını sağlamaktadır. Çünkü işbirlikçi robotik farklı 

yetenek ve deneyimlere sahip öğrencilerin grup içinde fikirlerini 

paylaşmalarına izin verir. Ayrıca işbirliği ortamı, mevcut kaynaklar 
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nedeniyle robotik eğitiminde bir gerekliliktir (Eguchi, 2012; Yuen vd., 

2014).  

Konu ile ilgili alanyazın tarandığında robotik uygulamalarıyla 

yenilenebilir enerji konusunun öğretimi ile ilgili bir araştırmaya 

rastlanmamıştır.  Oysa bu konu hem fen eğitimi hem çevre eğitimi 

açısından çok önemlidir. Çünkü öğrencilerin süreçte aktif olduğu ve 

robotik gibi güncel bir öğretim tekniğinin uygulandığı bir öğretim, 

öğrencilerin bizzat yaparak yaşayarak öğrenmesine imkân tanıyacağı 

için onları çevreyi sevme ve çevre dostu davranma konusunda ikna 

edebilecektir. Buradan bu çalışmanın alanyazın için önemli bir boşluğu 

kapatmaya katkı sağlayacak özgün nitelikte olduğu söylenebilir. Ayrıca 

bu çalışmanın sonuçlarının alanyazına yeni değerler kazandırmanın 

yanı sıra konu ile ilgili birey ve kuruluşlara önemli bilgi ve veriler 

sağlayacağı da düşünülmektedir. Sonuç olarak gerçekleştirilen bu 

araştırma, gerek teknoloji destekli uygulamaların fen bilimleri dersine 

entegre edilmesi gerekse yenilenebilir enerji gibi ülkemizin geleceği 

için oldukça önemli olan bir konuda farkındalık yaratması açısından 

ayrı bir öneme sahiptir. 

Bu bağlamda bu araştırmada işbirlikçi robotiğin fen bilimleri 

dersinde yenilenebilir enerji kaynaklarının öğretiminde kullanımının 

öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları, çevreye yönelik 

tutumları ve çevre dostu davranışlarına etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Araştırma sorusu “Fen bilimleri dersi yenilenebilir 

enerji kaynakları konusunun robotik tekniği ile öğretiminin Kayseri’de 

ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

yenilenebilir enerjiye yönelik tutumlarına, çevreye yönelik tutumlarına 
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ve çevre dostu davranışlarına etkisi nedir?” olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın alt problemleri ise şunlardır: 

1. Sekizinci sınıf fen bilimleri dersi yenilenebilir enerji konusunun 

öğretiminde robotik tekniğinin kullanılması sonucu öğrencilerin 

yenilenebilir enerjiye yönelik tutum ön test puan ortalamaları ile 

son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

2. Sekizinci sınıf fen bilimleri dersi yenilenebilir enerji konusunun 

öğretiminde robotik tekniğinin kullanılması sonucu öğrencilerin 

çevreye yönelik tutum ön test puan ortalamaları ile son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Sekizinci sınıf fen bilimleri dersi yenilenebilir enerji konusunun 

öğretiminde robotik tekniğinin kullanılması sonucu öğrencilerin 

çevre dostu davranışlar ön test puan ortalamaları ile son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 
YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Çalışmada kullanılan araştırma deseni Şekil 1’de görülmektedir.  

 
 

 

 

 
Şekil 1. Araştırma deseni 

Bu modelde öncelikle öğrencilere yenilenebilir enerji kaynakları 

ve çevreye yönelik tutum ile çevre dostu davranış ölçekleri ön test 

Ön-test 
-Yenilebilir enerjiye 
yönelik tutum 
-Çevreye yönelik tutum 
-Çevre dostu davranışlar 

 

Son-test 
-Yenilebilir enerjiye 
yönelik tutum 
-Çevreye yönelik tutum 
-Çevre dostu davranışlar 

 

İşbirlikçi 
Robotik 

Müdahalesi 



 

 
 

Sa
yf

a6
7 

olarak uygulanmış sonrasında işbirlikçi robotik şeklinde eğitimsel 

müdahale yapılmış ve son test olarak aynı ölçekler tekrar uygulanarak 

aralarındaki fark araştırılmıştır. 

 
Katılımcılar 

Bu çalışmanın katılımcıları Kayseri ilinde bir ortaokulda 

sekizinci sınıfta öğrenim görmekte olan 40 öğrenciden (N=40) 

oluşmaktadır. Katılımcıların %45’i kadın ve %55’i erkektir. 

Katılımcıların yaş ortalaması ise 12.3’dür. Katılımcılara, yenilenebilir 

enerji kaynaklarıyla ilgili haftada 2 ders saati olarak toplamda 8 hafta 

işbirlikçi robotik çalışmaları yapmışlardır. Uygulayıcı öğretmen, 2011 

yılından beri fen dersinde robotik öğretme konusunda deneyimli 

olmakla beraber katılımcılar sınıflarında robotik uygulamalarını 

deneyimlememişlerdir. Uygulama yapılacak olan öğrenciler rastgele 

seçilmiştir. Çalışma başlamadan önce, öğrencilerin velilerine 

araştırmanın amacı, öğrencilerin nasıl bir öğrenme deneyimi 

yaşayacağı gibi konuları içeren bilgilendirme mektubu yazılarak onay 

formu gönderilmiş ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi 

izin alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin kimlik bilgileri alınmamıştır.  

 
Veri Toplama Araçları 

Araştırmada deney grubundaki öğrencilerin yenilenebilir enerjiye 

yönelik tutum, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu davranış 

düzeylerini uygulama öncesi ve sonrası belirlemek için üç ölçme aracı 

kullanılmıştır.  
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Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Tutum 

Bu ölçek beşli likert tipinde ve 25 madde olup, yenilenebilir 

enerjiye yönelik düşünce (17 madde) ve davranış (8 madde) alt 

boyutlarını kapsamaktadır. Araştırmacılar tarafından alan yazında yer 

alan Morgil, Seçken, Oskay ve Yücel (2006), İpekoğlu, Üçgül ve Yakut 

(2014) ile Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen ölçeklerden 

yararlanılarak oluşturulan bu ölçekten alınabilecek minimum puan 25, 

maksimum puan ise 125’tir. Ölçek, uygulama öncesinde uzman 

kontrolüne sunulmuş, kullanılabilirliği onaylanmıştır. Ölçeğin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.83 olarak belirlenmiştir. 

Yenilenebilir enerjiye yönelik tutum için örnek ölçek sorusu: 

Okulumuzda yenilenebilir enerji konusunda bir faaliyet düzenlenirse 

gönüllü olarak katılırım. 

 
Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği  

Bu araştırmada öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını 

belirlemek amacıyla Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği (Atasoy, 2005) 

kullanılmıştır. 25 maddeden oluşan ve beşli likert tipinde olan ölçekteki 

5 madde hayvanlar ve bitkiler, 5 madde ekolojik sorunlar ve çevre 

kirliliği, 5 madde tüketim ve tutumluluk, 5 madde insan-çevre ilişkileri 

ve çevre duyarlılığı, 5 madde de enerji kaynakları ve enerji kullanımı 

konularını kapsamaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 25, 

maksimum puan ise 125’tir. Bu araştırmada ise ölçeğin Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı 0.79 olarak belirlenmiştir. 

Çevreye yönelik tutum için örnek ölçek sorusu: Satın aldığım 

malların, çevreye zarar verip vermediğine dikkat etmem. 
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Çevre Dostu Davranış Ölçeği  

Araştırmada Çevre Dostu Davranış Ölçeği (Erdoğan, Ok ve 

Marcinkowski, 2012) kullanılmıştır. Yedili likert tipindeki ölçek 23 

maddeden oluşmaktadır ve 5. sınıfta öğrenim gören 2412 öğrenciye 

uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla 

gerçekleştirilen faktör analizine göre ölçeğin siyasi hareket (6 madde), 

bireysel ve sosyal teşvik (5 madde), eko yönetim (6 madde) ve tüketici 

hareketi (6 madde) olmak üzere dört alt boyuttan oluştuğu 

belirlenmiştir. Her bir alt boyut için güvenirlik katsayıları sırasıyla 

α=0.92; 0.80; 0.70; 0.70 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada ise ölçeğin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.86 olarak belirlenmiştir.  

Çevre dostu davranış için örnek ölçek sorusu: Okuldayken, 

evdeyken, piknikteyken, parktayken ve sokaktayken çöplerimi uygun 

bir şekilde çöp tenekesine attım. 

 
Araştırmada Yapılan Uygulamalar  

Araştırma kapsamında öncelikle çalışma grubu (N=40) 

öğrencilerinden 4’er kişilik 10 grup oluşturulmuştur ve bu gruplara ön 

testler uygulanmıştır. Daha sonra sekizinci sınıf müfredatındaki 

“Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinde yer alan “Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları” konusuna yönelik robotik tekniğinin kullanılması esasına 

dayalı olarak hazırlanan ve Şekil 2’de gösterilen 10 farklı deneysel 

etkinlik hazırlanmıştır. Bu etkinlikler hazırlanırken etkinliklerin ünite 

kazanımlarına ve öğrenci seviyesine uygunluğu hususunda fen 
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eğitiminde çalışmakta olan iki öğretim üyesi ve iki fen bilimleri 

öğretmeninin görüşlerine başvurulmuştur.  

2014-2015 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde iki aylık bir 

süreçte gerçekleştirilen etkinlikler; öğrencilerin yenilenebilir enerjiye 

yönelik tutumları, çevreye yönelik tutumları ve çevre dostu davranışları 

üzerinde robotik potansiyelini keşfetmeyi sağlayacak şekilde 

belirlenmiştir. Etkinliklerin uygulanması sürecinde dersler robotik 

uygulamaları konusunda deneyimli olan araştırmacılardan biri 

tarafından yürütülmüştür. Ancak bu durum, araştırmanın iç geçerliği 

için bir tehdit olduğu için uygulama bağımsız bir kişi tarafından 

gözlemlenmiştir. Uygulama süreci sonunda ise son testler uygulanarak 

öğrencilerin son düzeyleri belirlenmiş ve araştırma tamamlanmıştır.  

Araştırmada Lego Mindstorms EV3 robotik eğitim seti ve 

yenilenebilir enerji eklenti paketi kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle 

robotik eğitim setinin donanımsal ve yazılımsal bileşenleri öğrencilere 

tanıtılmıştır. Sonrasında öğrencilere bu kitlerle neler yapabileceklerine 

ilişkin çeşitli örnekler gösterilmiştir ve gruplar arasında başlangıçta 

tasarlanan basit robotlarla yarışmalar düzenlenmiştir. Daha sonra 

“Yenilenebilir Enerji” konusu ile ilgili hazırlanan deneysel etkinliklerin 

yapımına geçilmiştir. 

Öğretmenin rehber, öğrencilerin ise aktif oldukları çalışma 

grubunda öğrenciler, tüm etkinlikler boyunca işbirlikli gruplar halinde 

çalışmışlardır. İşbirlikçi çalışmayı desteklemek için öncelikle 

öğrencilerin her aşamada fikirlerini paylaşabilmeleri için sınıf içi 

tartışmalar kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin hem grup içinde hem de 

tüm sınıfta fikirlerini tartışabilmelerine imkân sağlanmıştır. Öğretmen 
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grupları ziyaret ederken grup tartışmalarının nasıl ilerlediğini de 

gözlemlemiştir. İşbirlikli çalışmada grup üyelerine roller belirlenmiş ve 

tüm grup üyelerine etkinlikler boyunca rotasyon uygulanmıştır. Bu 

sayede rolleri değişen her öğrenciye çeşitli beceriler geliştirmek için 

eşit fırsat tanınmıştır.  

Etkinliklerin öncesinde hazırlanan etkinlik çalışma yaprakları 

öğrencilere dağıtılmıştır. Öğrencilerden etkinlik öncesinde 

cevaplandırılması gereken soruları cevaplandırmaları istenmiştir. 

Etkinliklerin sonunda ise öğrenciler elde ettikleri sonuçları 

arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Toplam sekiz hafta süren uygulama 

sonucunda öğrencilerle yapılan robotik destekli etkinliklerin genel 

değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

  
Şekil 2. Çalışma grubu robotik etkinliklerinin haftalık programı 

• Deneysel etkinliklerle ilgili gerekli 
bilgilendirme yapılır.

Hafta 1
40+40 dk

• Ön testler uygulanır. Deneysel etkinlik 
grupları oluşturulur.

Hafta 2
40+40 dk

• Işık Şiddetini ve Işığın Gelme Açısını 
Değiştirelim etkinlikleri yapılır.

Hafta 3
40+40 dk

• Işık Kaynağının Uzaklığını Değiştirelim  ve 
Işık Kaynağına Panel Kapatalım etkinlikleri 
yapılır.

Hafta 4
40+40 dk

• Işığı Yansıtalım ve Vantilatörün Çalışma 
Hızını Değiştirelim etkinlikleri yapılır.

Hafta 5
40+40 dk

• Vantilatörün Uzaklığını ve Vantilatörün 
Açısını Değiştirelim etkinlikleri yapılır.

Hafta 6
40+40 dk

• Vantilatörün Kanat Sayısını ve Vantilatörün 
Büyüklüğünü Değiştirelim etkinlikleri yapılır.

Hafta 7
40+40 dk

• Etkinliklerin genel değerlendirmeleri yapılır. 
Son testler uygulanır.

Hafta 8
40+40 dk
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Örnek olması açısından deney grubunda uygulanan etkinliklerden 

bazıları (Işık Şiddetini Değiştirelim ve Işığın Gelme Açısını 

Değiştirelim) aşağıda detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. 

Işık Şiddetini Değiştirelim 

Öğrencilerin ışık şiddetinin değiştirilmesinin üretilen enerji 

miktarını değiştirdiğini keşfetmeleri için gerçekleştirilen etkinlikte 

Robotik Eğitim Seti, Yenilenebilir Enerji Seti, ışık şiddeti ayarlanabilir 

masa lambası, cetvel ve kronometre kullanılmaktadır. Öğrenciler 

çalışma yapraklarında deney için hipotezini oluşturur, değişkenlerini 

belirler ve hipotezini test eder. Robotik Eğitim Seti ve Yenilenebilir 

Enerji Seti kullanılarak güneş paneli modeli yapılır. İlk olarak ışık 

şiddeti düşük seviyeye getirilir ve güneş paneli modeline dik konumda, 

10 cm uzaklıkta yaklaştırılarak 5 dakika boyunca ölçüm yapılır ve not 

edilir. Daha sonra uzaklık ve konum değiştirilmeden ışık şiddeti yüksek 

seviyeye getirilerek tekrar 5 dakika ölçüm yapılır ve veriler not edilir. 

Elde edilen veriler ile çizgi grafiği çizilir. Bu etkinliğin uygulanış 

aşaması Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

Şekil 3. Işık şiddetini değiştirelim etkinliğinin uygulanışı 
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Işığın Gelme Açısını Değiştirelim 

Öğrencilerin ışığın gelme açısının değişmesinin üretilen enerji 

miktarını değiştirdiğini keşfetmeleri için gerçekleştirilen etkinlikte 

Robotik Eğitim Seti, Yenilenebilir Enerji Seti, masa lambası, cetvel, açı 

ölçer ve kronometre kullanılmaktadır.  

Öğrenciler çalışma yapraklarında deney için hipotezini oluşturur, 

değişkenlerini belirler ve hipotezini test eder. Robotik Eğitim Seti ve 

Yenilenebilir Enerji Seti kullanılarak güneş paneli modeli yapılır. 

Farklı açılarda masa lambası güneş paneli modeline 10 cm uzaklıkta 

yaklaştırılarak 5 dakika boyunca ölçüm yapılır ve veriler not edilir. Elde 

edilen veriler ile çizgi grafiği çizilir. Bu etkinliğin uygulanışı Şekil 4’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Işığın gelme açısını değiştirelim etkinliğinin uygulanışı 

 
Veri Analizi 

Araştırmada ön test ve son test olarak uygulanan ölçekler tek tek 

kontrol edilmiş ve birden kırka kadar numaralandırılmıştır. Ardından 

her bir katılımcıdan elde edilen veriler SPSS 20.00 paket programına 
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bir haftalık zaman diliminde araştırmacılardan biri tarafından girilmiş 

ve diğer araştırmacılar tarafından kontrol edilmiştir.  Yenilenebilir 

enerjiye yönelik tutum, çevreye yönelik tutum ve çevre dostu 

davranışlar ölçekleri ön test ve son test uygulamaları ile elde edilen 

veriler ilişkili gruplar için t-testi ile çözümlenmiştir. 

 
SONUÇLAR 

İşbirlikçi robotik uygulamalarının yenilenebilir enerji 

kaynaklarına ve çevreye yönelik tutuma,  çevre dostu davranışlara 

etkilerini incelemek amacıyla ön-test ve son-test puanları ilişkili t- testi 

kullanılarak karşılaştırılmıştır.   

 
Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Tutumlar ile İlgili Bulgular  

Araştırma kapsamında ilk olarak öğrencilerin yenilenebilir 

enerjiye yönelik tutumlarının düşünce alt boyutu ile ilgili elde edilen 

verilerin analizi yapılmıştır.  

Tablo 1’de gösterilen Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği (YETÖ) 

düşünce alt boyutu betimsel analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin ön 

test puan ortalaması 85 üzerinden 66.40 iken; son test puan ortalaması 

68.40’dır. Ön testten alınan minimum puan 51, maksimum puan 80 

iken; son testten alınan minimum puan 54, maksimum puan 82’dir. 

Çarpıklık ve basıklık değerleri ise +1 ve -1 arasında olduğundan 

puanların normal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Parametrik testlerin tamamının temel varsayımlarından biri olan 

normal dağılım özelliğinin (çarpıklık ve basıklık değerlerine göre) 
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karşılanmasının ardından, Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği (YETÖ) 

düşünce alt boyutu ön test-son test puanları ile ilişkili t-testi yapılmıştır. 

 

Tablo 1. YETÖ-Düşünce alt boyutu betimsel analiz bulguları 
 N X  SS Çarpıklık Basıklık Min Max 

Ön test puan 40 66.40 8.43 0.30 -0.18 51 80 

Son test puan 40 68.40 7.97 0.26 -0.75 54 82 

 
Tablo 2’deki ilişkili t-testi bulgularına göre; öğrencilerin 

yenilenebilir enerjiye yönelik düşünce ön test-son test puanları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (t=-3.07; p<0.05). 

 
Tablo 2. YETÖ-Düşünce alt boyutu ilişkili t-testi bulguları 

 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 40 66.40 8.43 
-3.07 39 0.00 

Son test puan 40 68.40 7.97 
 

Ölçek maddeleri incelendiğinde, yapılan robotik etkinlikleri ile 

öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik düşüncelerinde son test 

lehine en fazla değişimin olduğu maddelerin şunlar olduğu 

görülmektedir: 

Madde 2: Yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda temiz 

enerji kaynaklarıdır. 

Madde 5: Enerji kaynaklarının yenilenebilir ya da yenilenemez 

olması ile ilgilenmiyorum. 

Madde 15: Yenilenebilir enerji kaynakları gelişmiş teknoloji 

gerektirdiği için ilgilenmiyorum. 
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Madde 16: Yenilenebilir enerji tesisleri daha güvenlidir. 

Araştırma kapsamında ikinci olarak öğrencilerin yenilenebilir 

enerjiye yönelik tutumlarının davranış alt boyutu ile ilgili elde edilen 

verilerin analizi yapılmıştır.  

Tablo 3’de gösterilen Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği (YETÖ) 

davranış alt boyutu betimsel analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin ön 

test puan ortalaması 40 üzerinden 29.10 iken; son test puan ortalaması 

29.80’dir. Ön testten alınan minimum puan 21, maksimum puan 39 

iken; son testten alınan minimum puan 20, maksimum puan 40’dır. 

Yine çarpıklık ve basıklık değerleri +1 ve -1 arasında olduğundan 

puanlar normal dağılım göstermektedir.  

 
Tablo 3. YETÖ-Davranış alt boyutu betimsel analiz bulguları 

 N X  SS Çarpıklık Basıklık Min Max 

Ön test puan 40 29.10 4.36 0.26 -0.57 21 39 

Son test puan 40 29.80 4.87 -0.35 0.12 20 40 
 

Tablo 4’te yer alan Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği (YETÖ) 

davranış alt boyutu için yapılan ilişkili t-testi bulguları ise öğrencilerin 

yenilenebilir enerjiye yönelik davranış ön test-son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farkın oluşmadığını ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 4. YETÖ-Davranış alt boyutu ilişkili t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 40 29.10 4.36 
-1.88 39 0.07 

Son test puan 40 29.80 4.87 
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Ancak ölçek maddeleri incelendiğinde, yapılan robotik 

etkinlikleri ile öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik 

davranışlarında son test lehine az da olsa değişimin olduğu maddelerin 

şunlar olduğu görülmektedir: 

Madde 2: Yenilenebilir enerji hakkındaki gelişmeleri haber, 

günlük gazete veya dergilerden takip ederim. 

Madde 7: Gelecekte evimde yenilenebilir enerji kullanmak için 

daha fazla para ödemeyi göze alırım. 

Öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları, davranış ve 

düşünce boyutlarında ayrı ayrı analiz edildikten sonra, Yenilenebilir 

Enerji Tutum Ölçeği (YETÖ) için genel bir analiz daha yapılmıştır.  

Tablo 5’te gösterilen ön test-son test ilişkili t-testi bulgularına 

göre; öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik tutum puanı 

ortalamalarının son test lehine anlamlı bir şekilde arttığı ortaya 

çıkmıştır (t=-3.30; p<0.05). 

 
Tablo 5. YETÖ-Genel ön test-son test ilişkili t-testi bulguları 

 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 40 95.50 10.86 
-3.30 39 0.00 

Son test puan 40 98.20 10.46 

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre; robotik destekli etkinliklerle 

öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik düşüncelerinde olumlu 

yönde anlamlı bir gelişme gözlenirken, davranış boyutunda da artış 

olmasına rağmen bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Ancak toplumun geleceği açsısından büyük önem taşıyan 
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yenilenebilir enerji konusunda robotik destekli uygulamaların 

yapılması ile öğrencilerin bu konuya yönelik tutumlarında genel olarak 

olumlu yönde anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir.  

 
Çevreye İlişkin Tutumlar ile İlgili Bulgular  

Araştırmada katılımcıların çevre tutum verilerine ilişkin betimsel 

analizler gerçekleştirilmiştir. Tablo 6’da gösterilen Çevre Tutum Ölçeği 

betimsel analiz sonuçlarına göre, katılımcıların ön test puan 

ortalamaları 125 üzerinden 105.58 iken son test puan ortalamaları 

104.15’dır. Ön testten alınan minumum puan 80.00, maksimum puan 

ise 125.00’dır. Katılımcıların son test puanları için ise minumum puan 

73.00 ve maksimum değer 125.00 olarak belirlenmiştir. Sürekli 

değişken olan verilerin çarpıklık ve basıklık değerleri ise +1 ve -1 

arasında bir değere sahip olduğu için puanların normal dağılım 

gösterdiği dolayısıyla t-testi için verilerin uygun olduğu ifade edilebilir  

(Can, 2013). 

 
Tablo 6. Çevre tutum ölçeği betimsel analiz bulguları 

 N X  SS Çarpıklık Basıklık Min Max 

Ön test puan 40 105.58 1.70 -0.47 -0.16 80.00 125.00 

Son test puan 40 104.15 2.04 -0.58 -0.08 73.00 125.00 

Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra, çevre 

tutum ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark olup 

olmadığını araştırmak üzere ilişkili gruplar için t-testi 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 7’de bu analize ilişkin bulgular sunulmuştur. 
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Bu bulgulara göre; öğrencilerin çevre tutum ön test ve son test puanları 

arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.  

Tablo 7. Çevre Tutum Ölçeği için İlişkili t-Testi Bulguları 

 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 40 105.58 10.71 
0.52 39 0.60 

Son test puan 40 104.15 12.93 
 

Çevre Dostu Davranışlar İle İlgili Bulgular  

Araştırma kapsamında uygulamaya katılan öğrencilerin çevre 

dostu davranışlarına ilişkin betimsel analizler gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 8’de gösterilen Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği betimsel 

analiz sonuçlarına göre, katılımcıların ön test puan ortalamaları 161 

üzerinden 86.50 iken; son test puan ortalamaları 90.75’dır. Ön testten 

alınan minumum puan 34.00, maksimum puan ise 125.00’dır. 

Katılımcıların son test puanları için ise minumum puan 25.00 ve 

maksimum değer 161.00 olarak belirlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık 

değerleri ise +1 ve -1 arasında bir değere sahip olduğu için puanların 

normal dağılım gösterdiği görülmektedir.  

 

Tablo 8. Çevre dostu davranışlar ölçeği betimsel analiz bulguları 

 N X  SS Çarpıklık Basıklık Min Max 

Ön test puan 40 86.50 3.81 -0.71 -0.23 34.00 125.00 

Son test puan 40 90.75 5.09 -0.21 0.28 25.00 161.00 
 

Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra, çevre 

dostu davranışlar ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı 
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fark olup olmadığını araştırmak üzere ilişkili gruplar için t-testi 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 9’da bu analize ilişkin bulgular sunulmuştur.  

Tablo 9. Çevre dostu davranışlar ölçeği için ilişkili t-testi bulguları 

 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 40 86.50 24.10 
-0.63 39 0.53 

Son test puan 40 90.75 32.22 
 

Bu bulgulara göre; öğrencilerin çevre dostu davranışlar son test 

puanlarında ön test puanlarına göre bir artış söz konusudur ancak bu 

artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05).  

TARTIŞMA 

Bu araştırmada ortaokul sekizinci sınıf Fen Bilimleri dersi 

“Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinin “Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları” konusunda Robotik Eğitim Seti ile Yenilenebilir Enerji 

Seti kullanılarak gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilerin yenilenebilir 

enerjiye yönelik tutumlarına, çevreye yönelik tutumlarına ve çevre 

dostu davranışlarına olan etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda tek gruplu ön test-son test modele göre desenlenen 

araştırma 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kayseri İli’nde bulunan bir 

ortaokulda öğrenim görmekte olan 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmada yenilenebilir enerji konusunun öğretiminde kullanılan 

robotik etkinliklerinin öğrencilerin yenilenebilir enerjiye yönelik 

tutumlarına, çevreye yönelik tutumlarına ve çevre dostu davranışlarına 

olan etkisini test etmek amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları 

konusuna yönelik hazırlanan 10 adet etkinlik işe koşulmuştur. 
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Uygulama sonuçlarına göre çalışma grubunda yenilenebilir 

enerjiye yönelik tutum testi ön test-son test puanları arasında (t=-3.30; 

p<0.05) istatistiksel olarak 0.05 anlamlılık seviyesinde anlamlı bir fark 

bulunmuştur fakat sırasıyla çevre dostu davranışlar ve çevreye yönelik 

tutum ölçekleri ön test-son test puanları arasında istatistiksel olarak 

0.05 anlamlılık seviyesinde bir fark bulunmamıştır [(t = -0.63; p>0.05), 

(t = 0.52; p> 0.05)].   

Araştırma sonuçlarını destekler şekilde Eraslan Güney (2015) 

tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada robotik destekli yenilenebilir 

enerji etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarıları üzerinde anlamlı 

bir fark oluşturduğu ancak yaratıcılıklarında anlamlı bir fark 

oluşturmadığı gözlenmiştir. Bu araştırmada robotik uygulamaları ile 

gerçekleştirilen yenilenebilir enerji konusu öğretimine odaklanan 

etkinliklerin yenilenebilir enerjiye yönelik tutum üzerinde anlamlı bir 

fark oluşturmasına karşın çevre dostu davranışlar ve çevreye yönelik 

tutumları üzerinde anlamlı farka sebep olmamasının muhtemel 

sebeplerinden biri etkinliklerin yenilenebilir enerji kaynakları odaklı 

gerçekleştirilmiş olması olabilir. Yani gerçekleştirilen etkinliklere göre 

çevre dostu davranışlar ve çevreye yönelik tutumlar daha genel kalmış 

olabilir. Bu durumun muhtemel sebeplerinden bir diğeri ise çevre 

sorunları bileşenlerinin fazla olması yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımının azlığının bu sorunlardan sadece biri olması ve bazı çevre 

sorunlarının çözümünün acil olmayan doğası sebebiyle bireylerin bu 

konuya ilişkin kaygı düzeylerinin düşük olması, dolayısıyla çevre 

sorunlarına yol açma gücüne sahip davranışlarını hemen değiştirme 

ihtiyacı duymamaları olabilir (Kollmuss & Agyeman, 2002). Yine 
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çevre sorunlarının gerçekleşme süreçlerinin yavaş ve duyularla zor 

takip edilebilir olması da bireylerin çevre dostu davranış sergileme 

oranlarını düşüren sebepler arasında gösterilmektedir. Ayrıca çevre ile 

ilgili doğrudan deneyimlerin dolaylı deneyimlerden daha fazla etkili 

olması, sosyal normlar, kültürel gelenekler ve aile alışkanlıkları gibi 

normatif etkiler, tutumun zamanla değişmesi ve tutumların genel olarak 

ölçülmesi buna karşın davranışların özelleştirilmesi gibi metodolojik 

sebepler de bu durumun muhtemel nedenleri arasında sayılabilir 

(Kollmuss & Agyeman, 2002). Konu ile ilgili diğer araştırmalara 

bakıldığında, Lindh & Holgersson’un  (2007) bir araştırmasında 

Lego’ların öğrencilerin performansı üzerindeki etkileri araştırılmış ve 

sonucunda öğrencilerde başarının arttığı ve Lego-Logo eğitimi alan 

öğrencilerin bir sonraki yıl daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. 

Özdoğru (2013) Fen Bilimleri Öğretim Programı’nın Fiziksel Olaylar 

öğrenme alanı için Lego Mindstoms NXT robot kiti kullanılarak 

yapılan Fen Bilimleri eğitiminin öğrencilerin akademik başarı, bilimsel 

süreç becerileri ve fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına olan 

etkisini incelemiştir ve sonucunda deney grubundaki öğrenciler fen 

bilimleri dersine yönelik olumlu tutum geliştirmişler, akademik 

başarılarını artırmışlar ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmişlerdir.  

Çevreye yönelik tutumlar bağlamında düşünüldüğünde ise 

katılımcıların ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark 

gözlenmemesinin muhtemel sebebi tutumun sosyalleşme sürecinde 

uzun vadede kazanılan ve devam eden düşünsel bir bileşen olması 

sebebiyle bireylerin tutumlarındaki değişiminin uzun zaman alması 

olabilir (Güney, 2000). Ayrıca katılımcıların her iki ölçek için ön test 
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puanları incelendiğinde bu puanların da yüksek olduğu görülmüştür. 

Dolayısıyla son test puanları artmış olsa da ön test puanları da yüksek 

olduğu için artış anlamlı olmamış olabilir. 

İlgili alan yazın incelendiğinde farklı öğretim yöntem ve 

tekniklerin bireylerin çevreye yönelik tutumlarına ve çevre dostu 

davranışlarına etkisinin araştırıldığı çalışmaların da mevcut olduğu 

görülmektedir. Örneğin Özdemir (2010) tarafından doğa deneyimine 

dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik 

algı ve davranışlarına etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilen 

çalışmada doğa deneyimine dayalı çevre eğitiminin öğrencileri çevre 

dostu davranmaya sevk ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Kals, Schumacher 

& Montada (1999) tarafından doğa deneyimine dayandırılarak 

gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise çevre eğitiminin, öğrencilerin 

çevreye duyuşsal yakınlıklarını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu durum söz konusu araştırmalarda katılımcıların doğa ile doğruda 

etkileşim içinde olmuş olması etkili olmuş olabilir. Dursun (2015) 

tarafından probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim ortaokul 7. 

sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına etkisinin araştırıldığı 

çalışmada ise probleme dayalı öğrenmenin katılımcıların çevre 

tutumlarını geliştirdiği ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma sonuçları ilgili 

araştırma sonuçları ile farklılık göstermektedir. Ancak Bildik’in (2011) 

7. sınıf öğrencilerinin çevre eğitimi öncesi ve sonrasında çevreye 

yönelik tutumlarının anlamlı fark göstermediği sonucu ile paralellik 

göstermektedir. Done Akkurt’a (2007) göre ise aktif öğrenme teknikleri 

ile gerçekleştirilen eğitimin lise birinci sınıf öğrencilerinin çevreye 

yönelik tutumlarını anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Özel 
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olarak teknoloji destekli öğretim tekniklerinin çevre ile ilgili 

parametreleri etkileyip etkilemediği ile ilgili araştırmalara bakıldığında 

ise animasyon destekli öğretim yönteminin öğrencilerin çevreye 

yönelik tutumlarında anlamlı bir değişikliğe yol açmadığı belirtilmiştir 

(Aslan-Efe, 2015). 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası 

alanyazın ışığında tartışma noktasında sınırlı kalınmıştır. Çünkü Aslan-

Efe’nin (2015) de bahsettiği gibi alanyazında robotik uygulamalarının 

hatta teknoloji entegresyonu ile gerçekleştirilen herhangi bir eğitim 

uygulamasının çevreye yönelik tutum veya davranışlara olan etkisini 

inceleyen araştırmalar oldukça sınırlıdır. Söz konusu durum 

araştırmanın özgün değerini ve önemini ortaya koyması açısından 

önemlidir.  

Çevre eğitiminin disiplinlerarası yapısı düşünüldüğünde teknoloji 

entegrasyonu ile gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının birey ve çevre 

ilişkisini nasıl etkilediğinin incelenmesi gereken bir alan olduğu ifade 

edilebilir. Ayrıca araştırmacıların alan yazındaki söz konusu boşluğu 

doldurmaya yönelik çalışmalar yapmaları gerektiğini de gözler önüne 

sermektedir. Öte yandan çevre sorunlarının nedenleri arasında 

gösterilen teknolojinin yaygın kullanımı, aşırı enerji tüketimi gibi 

faaliyetler dikkate alındığında deyim yerindeyse teknoloji ve çevre 

arasında bıçak sırtı bir etkileşim olduğu söylenebilir. O halde her geçen 

gün yeniliklerin gündeme geldiği teknolojinin çevre eğitimine entegre 

edildiği eğitim uygulamalarının bireylerin çevre ile ilişkisini nasıl 

etkilediğine yönelik araştırmaların alan yazına kazandırılması bir hayli 

önemlidir. 
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Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda yenilenebilir enerjiye 

yönelik olumlu tutumlara sahip bireyler yetiştirmek için bu araştırmada 

kullanılan robotik gibi teknolojilerle desteklenen eğitimlerin verilmesi 

önerilebilir. Ayrıca ileride gerçekleştirilecek araştırmalar için robotik 

destekli öğretimin yenilenebilir enerjiye yönelik tutum, çevreye yönelik 

tutum ve çevre dostu davranışlara etkilerinin araştırıldığı çalışma 

sayılarının farklı örneklemler için artırılması ve açıklayıcı karma desen 

ile gerçekleştirilen bir araştırma ile de araştırma sonuçlarının 

sebeplerinin derinlemesine incelenmesi önerilerinde bulunulabilir. 
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BÖLÜM 4: 

KODLAMA ETKİNLİKLERİNİN BİLGİ İŞLEMSEL 
DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ 1,2 
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GİRİŞ 

İnsanlar yaşamları boyunca birçok problem durumu ile karşı 

karşıya kalmakta ve bunun sonucunda da karşılaştıkları problem 

durumlarını çözme ve onu keşfetme arzusu içine girmektedirler. 

Günümüzde teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerliyor olması, her ne 

kadar insanlık için faydalı olsa da aynı oranda mevcut sorunların 

çeşitlenmesine ve yapılarının daha karmaşık bir hale gelmesine de 

neden olmaktadır (Wing, 2016). İnsanların karşılaşmış oldukları 

problem durumlarını anlamaları, tanımlamaları, keşfetmeleri ve onlara 

çözüm yolları aramaları birçok dönemde benzerlik göstermektedir 

(Demir ve Seferoğlu, 2017).  

İnsanlar bir problem durumu karşısında o durumla baş edebilme, 

mantıklı kararlar alabilme, sistemli bir şekilde düşünebilme, zor 

aşamalarla baş edebilme, sonuca ulaşıncaya kadar denemeye devam 

etme bu benzer durumlardan bazılarıdır (Kafai, 2016). Bir problem 

durumu karşısında çalışmanın yapısı gerek kompleks gerekse de basit 

                                                            
1  Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince SDK-2015-5989 proje numarası ile desteklenmiştir. 
2 Bu çalışma birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir. 
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olsun yapılan birçok işlem bu süreçlerden geçmek zorundadır (Kert, 

2017). Örneğin; kompleks süreçlere sahip olan ve ileri düzeyde bilimsel 

bir alt yapı gerektiren tıp alanında birçok çalışmanın binlerce kez 

denemeye tabi tutulması gerekiyorsa, bir toprakta yetiştirilen meyve ve 

sebzenin de basit düzeyde de olsa birtakım süreçlere tabi olması örnek 

olarak gösterilebilir (Kalelioğlu, Gülbahar ve Kukul, 2016).  

Tüm bu durumlar dikkate alındığında karşılaşılan sorunun türü ve 

niteliği ne olursa olsun birçok düşünme becerisini kullanarak temel 

değişkenleri belirleme ve bunları tekrar tekrar kullanıma koyarak 

formüle etme bir bakıma bilgi işlemsel düşünme süreci olarak 

tanımlanabilir. “Bilgi İşlemsel Düşünme” ya da “Computational 

Thinking” olarak ifade edilen bu kavram ilk olarak 1980 yılında Papert 

tarafından kullanılmış olmakla birlikte Wing (2006, s.33-35) tarafından 

ise şu şekilde ifade edilmiştir (Akt. Kert, 2017);  

“Bilgi işlemsel düşünme, zor görülen bir problemi, 
çözülebilecek şekle dönüştürmek üzere tekrar formüle 
etmektir. Yinelemeli olarak düşünme sürecidir. Büyük 
karmaşık bir sistemle karşılaştırıldığında ya da böyle bir 
sistemi tasarlarken soyutlama ve ayrıştırmayı 
kullanmaktır.”  

 
Bilgi işlemsel düşünme süreci birçok araştırmacıya göre bir 

problem çözme durumu olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 

bilgi işlemsel düşünmenin bünyesinde barındırdığı özellikleri şu 

şekilde ifade edebiliriz (Gülbahar, Kert ve Kalelioğlu, 2018); 

• Problem durumlarını bilgisayar ya da buna benzer araçlar 

yardımıyla çözebilmek için formüle etme, 

• Verileri mantıklı bir şekilde işleme ve düzenleme, 
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• Simülasyon, model ve prototipler yardımıyla verileri sunma, 

• Algoritmik düşünebilme ve çözümleri otomatik bir hale 

getirebilme,  

• Mevcut kaynakları en etkili şekilde kullanarak çözümleri 

belirleme/ tespit etme ve uygulama olarak belirtilebilir. 

 
Şekil 1’de görüldüğü üzere bilgi işlemsel düşünmenin çeşitli alt 

boyutları bulunmaktadır. Bunlar hata ayıklama, soyutlama, genelleme 

ve algoritma olarak ifade edilebilir. Ancak alan yazında bilgi işlemsel 

düşünmenin çok daha ayrıntılı ve çeşitli alt boyutlarının bulunduğu da 

görülmektedir (Gülbahar vd, 2018). Bunlar ise; otomasyon, veri 

toplama, soyutlaştırma, algoritma tasarımı, veri çözümleme, veri 

sunma, ayrıştırma, eş zamanlı çalışma, örüntü tanıma, örüntü 

genelleştirme ve modelleme olarak ifade edilebilir (Kalelioğlu ve 

Gülbahar, 2015). 
 

Şekil 1. Bilgi işlemsel düşünmenin alt boyutları 
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Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bilgi işlemsel 

düşünme 21. yüzyılda insanların gerek farkında olarak gerekse de 

farkında olmadan kullanmış oldukları ve ihtiyaç duydukları bir 

düşünme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır (Özmen, 2016). Nitekim 

bu durum alan yazınla da benzerlik göstermektedir. Berikan (2018) 

çalışmasında, bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik tasarlanan veri 

setleriyle problem çözme öğrenme deneyiminin biçimlendirici 

değerlendirmesini yapmıştır. Ayrıca Erdem (2018) blok tabanlı 

ortamlarda programlamayı, Taş (2018) üstün yeteneklileri, Yolcu 

(2018) robotik kullanımının öğrenme transferine etkisini, Kukul (2018) 

ise programlama öğretiminde farklı yapılandırılan süreçleri 

incelemiştir.  

Apostolellis ve diğerleri (2014) çalışmasında ilköğretim çağında 

bulunan çocuklara bilgisayar oyunları aracılığıyla bilgi işlemsel 

düşünme yetisi kazandırmayı amaçlamışlardır. Basawapatna, 

Repenning, Koh ve Savignano (2014) ise benzer şekilde simülasyon ve 

oyun programları aracılığıyla öğrencilere bilgi işlemsel düşünme 

becerisi kazandırmayı hedeflemişlerdir.  

Gerek öğrenciler gerekse de öğretmenler için yapılan bilgi 

işlemsel düşünme becerisi çalışmalarının yeterince uzun bir geçmişi 

bulunmamaktadır (Lockwood ve Mooney, 2017). Bu nedenle, 21. yy 

ile birlikte kendine daha çok yer bulan bilgi işlemsel düşünme süreci bu 

araştırmaya da konu olmuş ve çalışma sürecinde probleme dayalı 

STEM eğitimi ile tasarlanmış robotik ve kodlama etkinliklerinin 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf 
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öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünmeleri üzerine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

  
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Bu çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin 

bilgi işlemsel düşünmeye yönelik görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda nicel araştırma yöntemlerinden olan ön 

test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Çalışma 

kapsamında nicel verilerden faydalanılmış ve konu kapsamında 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği” 

kullanılmıştır.  

 
Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfta öğrenim gören ve seçkisiz yöntemle 

belirlenen 31’i kontrol, 31’i deney gurubunda olmak üzere toplam 62 

öğrencinin katılımı sağlanmıştır.  

 
Veri Toplama Araçları 

Çalışma sürecinde veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilen “Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği (BİDÖ)” 

kullanılmıştır. 5’li likert türünde hazırlanmış olan ölçek 3 faktörlü (bilgi 

işlemsel düşünme, robotik kodlama ve yazılım, mesleki gelişim ve 

kariyer planlama) ve 30 maddeden oluşmaktadır. BİDÖ’nin geliştirilme 

aşamaları incelendiğinde; ilk olarak madde havuzu oluşturulmuş, 

uzman görüşlerine başvurulmuş ve pilot uygulama yapılmıştır. Daha 
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sonra kapsam ve görünüş geçerliliği incelenmiş ve yapılan faktör 

analizi sonucu yeniden uzman görüşlerine başvurularak nihai hali elde 

edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach’s alpha değeri 0.86 

olarak belirlenmiştir. SPSS 22 programı ile yapılan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin (0.90) ve 

Bartlett küresellik testi sonucunun ise (p=0.00<0.05) bulunduğu 

belirlenmiştir.  

Ölçeğin yapılan uygulaması sonucunda ikinci aşamaya geçilmiş 

ve LISREL 9.2 programı ile “Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)” 

yapılmıştır. DFA analizi ile ölçeğin yapı geçerliliği sağlanmış ve 

ölçeğin amacına hizmet etme derecesi incelenmiştir. Elde edilen DFA 

sonuçları incelendiğinde; X2/Sd değerinin (3251.33/1793=1.81) 

oldukça iyi bir uyuma sahip olduğu görülmektedir. Bu durum YEM 

(Yapısal Eşitlik Modeli) ile oluşturulan yol analizinin yapı geçerliğinin 

test edilmesinde örneklem büyüklüğünün yeterli düzeyde olduğunu ve 

ölçek maddelerinin belirli gruplar altında toplanabilir olduğunu 

göstermektedir. DFA analizi sonucu elde edilen diğer uyum indeksleri 

incelendiğinde; NNFI (0.97), CFI (0.98), değerlerinin oldukça iyi 

uyuma sahip oldukları görülmektedir. Bunun dışından kalan RMSEA 

(0.03), NFI (0.93), RMR (0.06) ve SRMR (0.05) değerlerinin ise 

iyi/kabul edilebilir düzeyde olduğu, AGFI (0.89) ve GFI (0.92) 

değerlerinin ise oldukça iyi düzeyde olduğu görülmektedir. AFA 

analizi sonucu ortaya çıkarılan yapının DFA ve YEM analizleri sonucu 

genel değerlendirmesi yapıldığında geliştirilen ölçeğin yapı 

geçerliğinin sağlandığı ve bulunan değerlerin hedeflenen değer 

aralıklarında bulunduğu görülmektedir. 
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Araştırmanın Uygulama Süreci 

Çalışmanın uygulama sürecinde öncelikli olarak alan araştırması 

yapılmış, deney ve kontrol gurupları için eş kazanımlardan 

oluşturulmuş etkinlikleri içeren ders planları tasarlanmıştır. Tasarlanan 

planlar eğitmenler ile görüşülerek son şekline getirilmiştir. Geliştirilen 

ölçek iki guruba ön test olarak uygulandıktan sonra her iki gruba da 

STEM ve Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) ile ilgili bilgiler verilerek 

program tanıtılmıştır. Hazırlanan ders planları gruplara eş zamanlı 

olarak toplam 12 haftada uygulanmıştır. Deney grubundaki 

öğrencilerden problemleri kodlama aracılığı ile çözmeleri, algoritmalar 

geliştirilmeleri ve bunları robotlara entegre etmeleri beklenirken; 

kontrol gurubundaki öğrencilerden problemleri basit malzemeler 

kullanarak çözmeleri beklenmiştir. Uygulamalar araştırmacıların 

dışındaki uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilmiş, araştırmacılar 

gözlemlerde bulunmuşlardır. Planlanan program son testlerin 

uygulanması ile son bulmuştur. Uygulamalar sırasında çekilmiş, deney 

ve kontrol grubuna ait fotoğraflar Şekil 2 ve 3’te gösterilmektedir.  

Şekil 2’de, kontrol grubu için basit malzemelerle yapılan ses 

yalıtımı ile ilgili gerçekleştirilmiş uygulamaya aittir. Şekil 3’de ise, 

deney grubu için O-bot robotik sistemiyle yapılan ses yalıtımı algoritma 

uygulaması ile ilgili gerçekleştirilmiş uygulama gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Kontrol grubu basit malzemelerle ses yalıtımı uygulaması 

 

Deney grubundaki öğrencilere ilk olarak M-bot ve O-botlar 

robotik sistemler tanıtılmış ve daha sonra algoritma yazımı hakkında 

bilgi verilmiştir. Öğrenciler daha sonraki süreçte edindikleri bilgileri 

kullanarak ses yalıtımına yönelik algoritma yazımı 

gerçekleştirmişlerdir. Yapılan uygulamalara ait bir adet ders planı ve 

senaryo örneği ekte sunulmuştur.  

 

 
Şekil 3. Deney grubu O-botlar ile ses yalıtımı algoritma uygulaması  
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmada Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin 

düşünme becerilerindeki değişimin belirlenebilmesi amacıyla “Bilgi 

İşlemsel Düşünme Ölçeği” ilk olarak hem deney grubuna hem de 

kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. Bilgi işlemsel düşünme 

ölçeğinden katılımcıların alabileceği en düşük puan 30, en yüksek puan 

ise 150 olarak belirlenmiştir. Daha sonra 12 hafta süreyle uygulama 

yapılmış çalışma sonucunda bilgi işlemsel düşünme ölçeği her iki gruba 

da son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS programı 

aracılığıyla analiz edilmiştir.  

 
BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde problem durumlarına bağlı olarak 

veri toplama araçları ile elde edilen bulgular sunulmuştur. Çalışma 

kapsamında örneklem dağılımlarının normal dağılım gösterdiği ve 

bağımlı değişkene ait varyansların homojen olduğu belirlendikten sonra 

ilk olarak, deney ve kontrol grubu bilgi işlemsel düşünme ölçeği ön test 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

bağlamda yapılan ilişkisiz t-testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.  
 

Tablo 1. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği deney-kontrol grubu ön test 
sonuçları 

 Grup N 𝐗𝐗� SS Sd t p 

Ön test 
Deney 31 100.77 21.11 

60 0.88 0.38 
Kontrol 31 105.96 25.08 
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Tablo 1 incelendiğinde bilgi işlemsel düşünme ön test puanları 

arasında  [t(60) = 0.38; p>0.05] anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

belirlenmiştir. Bu sonuca göre her iki grubun uygulamanın 

başlangıcında bilgi işlemsel düşünmeye yönelik aralarında anlamlı 

farklılık olmadığı söylenebilir.   
 

Çalışma kapsamında deney grubuna ait bilgi işlemsel düşünme 

ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı incelenmiş, bu bağlamda yapılan ilişkili t-testi sonuçları Tablo 

2’de sunulmuştur.  
 

Tablo 2. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği deney grubu ön test son test 
sonuçları 

 Test 
Türü N 𝐗𝐗� SS Sd t p 

Deney 
Grubu 

Ön test 31 100.77 21.11 
60 3.12 0.01 

Son test 31 122.38 15.46 
 
Tablo 2 incelendiğinde deney grubuna ait bilgi işlemsel düşünme 

ön test son test puanları arasında  [t(60) = 0.01; p<0.05] anlamlı bir 

farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum bilgi işlemsel düşünmeye 

yönelik olarak deney grubunda uygulanan yöntemin sınıf başarı 

ortalamasını 21.61 puan düzeyinde arttırdığı ve kontrol grubuna 

uygulanan yönteme göre daha etkili olduğunu göstermektedir.  

Çalışma kapsamında kontrol grubuna ait bilgi işlemsel düşünme 

ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı incelenmiş, bu bağlamda yapılan ilişkili t-testi sonuçları Tablo 

3’te sunulmuştur. Tablo 3 incelendiğinde kontrol grubuna ait bilgi 

işlemsel düşünme ön test son test puanları arasında  [t(60) = 0.04; p< 
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0.05] oluşan farklılığın, anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Kontrol grubunda uygulanan etkinliklerin, bilgi işlemsel düşünmeye 

yönelik ortalama puanı 4.55 puan düzeyinde arttırdığı, başarı değişim 

oranının deney grubuna uygulanan yönteme göre daha düşük 

seviyelerde gerçekleştiği görülmektedir. 
 

Tablo 3. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği kontrol grubu ön test son test 
sonuçları 

 Test 
Türü N 𝐗𝐗� SS Sd t p 

Kontrol 
Grubu 

Ön test 31 105.96 25.08 
60 2.27 0.04 

Son test 31 110.51 23.76 
 
Çalışma kapsamında daha sonra deney ve kontrol grubu bilgi 

işlemsel düşünme ölçeği son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olup olmadığı incelenmiş, bu bağlamda yapılan ilişkisiz t-testi sonuçları 

Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4 incelendiğinde bilgi işlemsel düşünme 

son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir 

[t(60) = 2.33; p<0.05]. Bu durum bilgi işlemsel düşünmeye yönelik 

olarak deney grubunda uygulanan robotik ve kodlama tabanlı probleme 

dayalı STEM etkinliklerinin, kontrol grubunda uygulanan basit 

malzemelerle probleme dayalı STEM etkinliklerinden daha etkili 

olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 4. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği deney-kontrol grubu son test 
sonuçları 

 Grup N 𝐗𝐗� SS Sd t p 

Son 
test 

Deney 31 122.38 15.46 
60 2.33 0.02 

Kontrol 31 110.51 23.76 
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Çalışma kapsamında; Fen bilgisi 4. sınıf öğrencilerinin bilgi 

işlemsel düşünme ölçeği alt boyutlarına ait eğilim düzeyleri de 

incelenmiştir. Bu bağlamda yapılan analiz sonuçları Tablo 5, 6 ve 7’de 

sunulmuştur. 
 

Tablo 5. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği mesleki gelişim ve kariyer 
planlama alt boyutu sonuçları 

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği 
Mesleki Gelişim ve Kariyer Planlama Boyutu 

N=62 

(𝐗𝐗�) SS SH 

S1 Bilgisayar bilimleri, inşacılık ve enformatik kavramı 
arasındaki farkları ayırt edebilirim. 3.44 1.22 0.15 

S2 
Bilgisayar bilimleri, yazılım teknolojisi, donanım 
teknolojisi ve internet teknolojisini bilgi işlemsel 
düşünme ile çok disiplinli bir şekilde kullanabilirim. 

3.58 1.06 0.13 

S3 İleride büyük bir yazılım şirketinde çalışmayı 
düşünüyorum. 3.08 1.21 0.16 

S4 Bilgi işlemsel düşünme dijital çağın gereksinimlerini 
lisans düzeyinde öğrencilere sunuyor. 4.07 0.97 0.12 

S5 Geliştirdiğim teknolojileri toplumun refahı için 
kullanmayı düşünüyorum. 4.08 0.91 0.11 

S6 
Robotik, kodlama, yazılım, enformasyon ve bilgi 
işlemsel düşünme konularında kitlesel düzeyde 
bilinçlendirme ve devlet desteğinin sağlanması 
gerektiğini düşünüyorum. 

4.22 0.95 0.12 

 Genel Ortalama 3.75 
 

Bilgi işlemsel düşünme ölçeğine ait alt boyutlar incelendiğinde 

(Tablo 5)  mesleki gelişim ve kariyer planlama boyutuna gösterilen 

genel eğilim ortalamasının 3.75 olduğu, en düşük eğilimin 3.08 ile 

“İleride büyük bir yazılım şirketinde çalışmayı düşünüyorum” 

maddesine yapıldığı, en yüksek eğilimin ise 4.22 değeri ile “Robotik, 

kodlama, yazılım, enformasyon ve bilgi işlemsel düşünme konularında  
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Tablo 6. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği bilgi işlemsel alt boyutu 
sonuçları 

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği 
Bilgi İşlemsel Düşünme 

N=62 

(𝐗𝐗�) SS SH 

S1 
Bilgi işlemsel düşünme becerileri ile karşılaştığım 
problemleri daha sistematik bir şekilde çözüme 
kavuşturabilirim. 

3.77 0.89 0.11 

S2 Bilgi işlemsel düşünme ile kuramsal ve uygulamalı 
davranışları bir arada gösterebilirim. 3.74 0.90 0.11 

S3 
Bilgi işlemsel düşünme veri, enformasyon, bilişim 
ve teknoloji kavramlarını anlamlandırma sürecinde 
bana kolaylık sağlar. 

3.76 1.12 0.14 

S4 Bilgi işlemsel düşünme ile problem çözme 
becerilerimin arttığını düşünüyorum. 4.03 1.00 0.12 

S5 
Bilgi işlemsel düşünme ile tasnifleme, 
sınıflandırma ve gruplandırma gibi ayrıştırma 
becerilerimin geliştiğini düşünüyorum. 

4.02 1.09 0.13 

S6 
Bilgi işlemsel düşünme becerileri ile bireysel 
araştırma bağımsızlığımın geliştiğini 
ö l bili i  

3.94 0.97 0.12 

S7 Bilgi işlemsel düşünme ile sürece daha rahat 
odaklanabiliyorum. 3.89 0.99 0.12 

S8 Bilgi işlemsel düşünme ile problemlere sistematik 
olarak yaklaşma davranışı kazanıyorum. 3.90 1.02 0.13 

S9 
Fen bilimleri dersinde bilgi işlemsel düşünme ile 
uygulama yaptığımda dikkatimi daha rahat 
topluyorum. 

3.90 0.88 0.11 

S10 Bilgi işlemsel düşünme ile yaşantımdaki birçok 
sorunu daha mantıklı bir şekilde ele alabiliyorum. 3.95 0.79 0.10 

S11 Bilgi işlemsel düşünme süreç ve ürün odaklı bir 
çalışma sistemi sunuyor. 3.95 0.87 0.11 

S12 
Bilgi işlemsel düşünme bireysel ve grup 
çalışmasına daha ılımlı şekilde yaklaşmamı 

ğl  
3.97 0.90 0.14 

S13 Bilgi işlemsel düşünme günümüz teknolojisini 
daha yakından takip etmemi sağlıyor.  4.06 0.91 0.13 

S14 
Bilgi işlemsel düşünme uzun süreli ve yoğun 
dikkat gerektiren bir süreç olması nedeniyle uzun 
süre disiplinli çalışabilme yetkinliği kazandırıyor. 

4.02 0.88 0.09 

 Genel Ortalama 3.93 
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kitlesel düzeyde bilinçlendirme ve devlet desteğinin sağlanması 

gerektiğini düşünüyorum” maddesine yapıldığı görülmektedir. 

Bilgi işlemsel düşünme boyutuna gösterilen eğilim ortalaması 

incelendiğinde (Tablo 6)  bu değerin 3.93 olduğu, en düşük eğilimin 

3.74 ile “Bilgi işlemsel düşünme ile kuramsal ve uygulamalı 

davranışları bir arada gösterebilirim” maddesine gösterildiği, en yüksek  

 
Tablo 7. Bilgi işlemsel düşünme ölçeği robotik kodlama ve yazılım 

alt boyutu sonuçları 

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği 
Robotik Kodlama ve Yazılım Boyutu 

N=62 

(𝐗𝐗�) SS SH 

S1 Bilişim odaklı uygulama süreçlerini (robotik, 
kodlama) daha rahat özümseyebilirim. 3.82 1.16 0.14 

S2 Yazılım temelli içerik geliştirme çalışmalarına daha 
hızlı uyum sağlayabilirim. 3.74 1.05 0.13 

S3 
Robotik kodlama, yazılım becerisi ve bilgi işlemsel 
düşünme aktiviteleri ile bilimsel süreç becerilerimin 
geliştiğini düşünüyorum. 

4.05 1.03 0.15 

S4 Yazılım sistemlerinin karmaşıklığı gözümü 
korkutmuyor. 3.65 1.08 0.17 

S5 Bilgi işlemsel düşünme yazılım, robotik gibi 
konulara olan ilgi ve merakımı arttırıyor. 3.95 1.14 0.11 

S6 Yazılım eğitiminin geleceğin eğitim sistemi 
olacağına inanıyorum. 4.08 0.99 0.11 

S7 Kodlama ve robotik çalışmaları her gün daha da çok 
ilgimi çekiyor.  3.93 1.01 0.13 

S8 Fırsatım olursa kendi yazılım dilimi geliştirmek 
istiyorum. 3.40 1.33 0.12 

S9 Lisans düzeyinde yazılım derslerinin programa dahil 
edilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. 4.12 0.86 0.14 

S10 Yazılım eğitiminin çok erken yaşlarda başlaması 
gerektiğini düşünüyorum. 4.35 0.98 0.11 

 Genel Ortalama 3.91 
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eğilimin ise 4.06 ile “Bilgi işlemsel düşünme günümüz teknolojisini 

daha yakından takip etmemi sağlıyor” maddesine yapıldığı 

görülmektedir. 

Robotik kodlama ve yazılım boyutuna gösterilen eğilim 

ortalaması incelendiğinde (Tablo 7) bu değerin 3.91 olduğu, en düşük 

eğilimin 3.74 ile “Yazılım temelli içerik geliştirme çalışmalarına daha 

hızlı uyum sağlayabilirim” maddesine gösterildiği, en yüksek eğilimin 

ise 4.35 ile “Yazılım eğitiminin çok erken yaşlarda başlaması 

gerektiğini düşünüyorum” maddesine yapıldığı görülmektedir.  

Bilgi işlemsel düşünme ölçeğine verilen cevaplar incelendiğinde 

öğrencilerin genel olarak ölçek maddelerine yüksek düzeyde katılım 

sağladıkları, robotik kodlama, yazılım, mesleki gelişim, bilgi işlemsel 

düşünme ve kariyer planlama konularında oldukça istekli oldukları 

görülmektedir. Ölçeğin geneline bakıldığında ise eğilim 

ortalamalarının minimum 3.08 ile maksimum 4.35 ortalama değeri 

arasında bulunduğu görülmektedir.   

 
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Robotik ve kodlama etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. 

Sınıf öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisinin 

araştırıldığı bu çalışmada; 

• Öğrencilerin yapılan ön test sonuçları arasında anlamlı bir 

farklılığın bulunmadığı, 

• Öğrencilerin yapılan son test sonuçları arasında anlamlı bir 

farklılığın bulunduğu,  
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• Anlamlı farklılıkların, probleme dayalı STEM etkinlikleri ile 

tasarlanmış robotik ve kodlama uygulamaları yapan deney 

grubu lehine olduğu,  

• Bilgi işlemsel düşünme ölçeği alt boyutlarına öğrencilerin genel 

olarak yüksek düzeyde eğilim gösterdiği ve en yüksek 

ortalamanın bilgi işlemsel düşünme alt boyutuna ait olduğu, 

• Yapılan sınıf içi gözlemlerde deney grubunda bulunan 

öğrencilerin kontrol grubunda bulunan öğrencilere kıyasla daha 

çok derse katılım gösterdiği ve uygulama yapma isteklerinin bir 

hayli yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 
Çalışmada sonuç olarak, robotik ve kodlama etkinliklerinin bilgi 

işlemsel düşünme becerilerine etkisinin kontrol grubu öğrencilerine 

göre kıyasla daha etkili olduğu görülmüştür. Konunun güncel 

olmasından dolayı ulaşılan kaynak sayısı sınırlı düzeyde olmuştur. Fen 

Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünme 

becerilerinin gelişmesine, robotik ve kodlama etkinliklerinin basit 

malzemelerle gerçekleştirilen etkinliklerden daha fazla katkı 

sağladığının belirlendiği bu çalışmanın sonuçları alan yazında yer alan 

benzer çalışmalarla kıyaslandığında; Doğanay (2018) probleme dayalı 

STEM etkinlikleri (robotik ve kodlama temelli) ile yaptığı çalışmada 

öğrenci başarısının deney grubu lehine olduğunu, Berikan (2018) veri 

setleriyle problem çözme etkinliklerinin bilgi işlemsel düşünme 

açısından deney grubu lehine anlamlı farklılıklar oluşturduğunu, Erdem 

(2018) bilgi işlemsel düşünmeye blok tabanlı öğrenmenin deney grubu 

lehine anlamlı olduğunu, Yolcu (2018) eğitimde robotik ve kodlama 
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etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısını deney grubu lehine 

anlamlı oranda arttırdığı belirtmiştir. Bu noktada çalışma sonuçları 

ilgili alan yazınla desteklenmekte ve benzer sonuçlar ortaya 

koymaktadır.  

Araştırmada ayrıca bilgi işlemsel düşünme ölçeği alt 

boyutlarında, öğrencilerin en yüksek ortalamasının bilgi işlemsel 

düşünme alt boyutunda olduğu ve yapılan sınıf içi gözlemlerde deney 

grubunda bulunan öğrencilerin kontrol grubunda bulunan öğrencilere 

kıyasla daha çok derse katılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum 

öğrencilerin derse olumlu ve etkin katılımının, ilgi ve merak 

düzeylerinin ve etkinlik yapmaya istekliliklerinin bir sonucu olarak 

yorumlanabilir. Alan yazında konu hakkında yapılan çalışmalar 

incelendiğinde; Yılmaz, Gülgün ve Çağlar (2017) çalışmasında STEM 

etkinliklerine katılan çocukların oldukça istekli olduğunu, bu tarz 

etkinlikleri sürekli olarak yapmak istediklerini, Yıldırım ve Altun 

(2015) STEM etkinliklerine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve 

süreç boyunca ilgi ve merak düzeylerinin bir hayli yüksek 

bulunduğunu,  Çorlu, Capraro ve Capraro (2014) ise STEM temelli 

eğitimlerin öğrencilerin ilgi düzeylerini ve merak duygularını sürekli 

olarak etkilediğini belirtmişlerdir.   

Yapılan çalışma sonucunda bilgi işlemsel düşünmenin 21. 

yüzyılda oldukça önemli bir yerinin bulunduğu, kişilerin özellikle 

robotik ve kodlama alanına yönelik oldukça istekli ve öğrenmeye açık 

bir halde olduğu belirlenmiştir. Ancak söz konusu eğitimin teknoloji alt 

yapısını ileri düzeyde kullanıyor olması, bu konuda insanlar için maddi 

anlamda bir engel oluşturduğu da söylenebilir. Ancak gelişmiş birçok 
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ülkede artık robotik, kodlama, yazılım ve bilgi işlemsel tabanlı birçok 

uygulama devletler tarafından harekete geçirilmiş ve bu durum 

ülkemizde de son yıllarda popüler hale gelmiştir. Çalışma sonucunda 

araştırmacılara şu önerilerde bulunabilir; çalışmanın kapsamı 

genişletilerek tüm sınıf düzeylerinde uygulamalar yapılabilir ve bu 

farklılığın hangi düzeylerde daha çok etki yarattığı ve bilgi işlemsel 

uygulamaların hangi aşamada daha etkin olduğu belirlenebilir. Ayrıca 

bilgi işlemsel düşünmenin yalnızca fen bilimleri ile sınırlı kalmaması 

ve disiplinler arası bir alana hitap edilebilmesi için diğer alanlarda da 

kullanılması, farklı değişkenler altında öğrencilerin bilgi işlemsel 

düşünme alt boyutlarının daha detaylı incelenmesi de önerilmektedir.   
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GİRİŞ 
 

Çağımızda eğitim ortamları hızla gelişmekte ve eğitimde 

teknoloji kullanımının önemi giderek artmaktadır.  Eğitim sürecinin 

daha etkili hale getirilerek eğitimde verimin artırılması amacıyla, ders 

içerisinde bilişim teknolojileri kullanımına son yıllarda ağırlık verildiği 

görülmektedir  (Seferoğlu, 2009).  Alan yazında yer alan çalışmalar 

incelendiğinde de eğitimde teknoloji kullanımının; öğrenme sürecini 

eğlenceli hale getirdiği, öğrencilerin derse karşı ilgilerini artırdığı ve 

akademik başarılarının artmasına katkı sağladığı görülmektedir 

(Korkmaz, 2013; Sumadio ve Rambli, 2010).   

Son yıllarda eğitim ortamlarında kullanılan teknolojilerden birisi 

de Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarıdır. Artırılmış gerçeklik, 

gerçek dünya ile sanal nesneler arasında etkileşime izin veren bir 

teknolojidir (Azuma, 1997) ve gerçek ortamı bir arka plan olarak 

                                                            
1  Bu çalışma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimince SBA-2017-7510 proje numarası ile desteklenmiştir. 
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kullanarak, statik görüntülerin veya üç boyutlu modellerin gerçek 

ortamın görüntüsü üzerine eklenerek eş zamanlı bir şekilde yeni 

etkileşim olanaklarıyla dinamik hale getirilmesidir (Billinghurst vd., 

2001).  

İlköğretim kademesindeki öğrenciler, soyut kavramları 

anlamakta zorlanmaktadırlar.  Bu durumu düzeltebilmek için, soyut 

kavramların somutlaştırılmasında görsellerden faydalanılmalıdır. Fen 

bilimleri alan derslerinin de genellikle soyut ve karmaşık kavramlar 

içermesi, bu derslerin öğrenciler tarafından anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır (Turgut ve Gürbüz, 2011). AG teknolojisi, ders 

içeriklerini 3 boyutlu hale getirilebilmektedir (Shelton ve Stevens, 

2004). AG uygulamaları kullanılarak, normal bir ders ortamında ve 

gerçekte oluşturulması mümkün olmayan ortamların oluşturulabilmesi 

sağlanabilmektedir (Kerawalla, Luckin, Seljeflot ve Woolard, 2006; 

Yuen, Yaoyuneyong ve Johnson, 2011). Böylelikle öğrencilerin 

zihinlerinde canlandırmaları mümkün olmayan soyut kavramların 

somutlaştırılarak öğrencilerin konuyu daha kolay bir şekilde 

öğrenmeleri mümkün hale gelmektedir (Cai, Wang, ve Chiang, 2014; 

Shelton ve Hedley, 2002). Nitekim yapılan çalışmalarda AG 

uygulamalarının, soyut kavramların somutlaştırılarak kavramların 

anlaşılabilirliğini artırdığı, öğrencilere daha eğlenceli bir ders ortamı 

sağlayarak öğrencilerin derslere yönelik odaklanma sürelerini ve derse 

olan ilgilerini artırdığı ve öğrencilerin akademik başarılarının artmasına 

katkı sağladığı görülmektedir (Ersoy, Duman ve Öncü, 2016; Liu, Tan 

ve Chu, 2007; Shelton ve Hedley, 2002). 
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Fen eğitimi çok sayıda soyut kavramı içeren bir disiplindir (Karal 

ve Abdüsselam, 2015).  Fen eğitimi konuları arasında öğrencilerin 

deneyimleme imkanının olmadığı ve soyut kavramlar içeren 

konulardan birisi ise Astronomi’dir.  Astronomi konusunda yapılan 

araştırmalar incelendiğinde; öğrencilerin konuya ilişkin çok sayıda 

kavram yanılgılarının bulunduğu görülmektedir (Öztürk ve Doğanay, 

2013). Üç boyutlu astronomi kavramlarının öğrenciler tarafından en iyi 

şekilde kavranabilmesi için konunun somutlaştırılması gerekmektedir. 

Bugüne kadar astronomi öğretiminde resim, video ve animasyon gibi 

öğrenme materyalleri kullanılmış fakat bu materyaller üç boyutlu olan 

astronomi konularının öğretiminde yetersiz kalmıştır (Chen, Yang, 

Shen ve Jeng, 2007; Shelton ve Hedley, 2002). Ayrıca soyut 

kavramların öğretiminde oldukça sık kullanılan analoji, benzetme ve 

modellerin de öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olduğu 

görülmüştür (Ergün, 2013). Bu durumda AG’in astronomi gibi soyut 

kavramlar içeren konuların öğretiminde etkili bir öğretim materyali 

olabileceği düşünülmektedir.  

Uluslararası alan yazın incelendiğinde; astronomi konusunun yer 

aldığı çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Shelton ve Hedley (2002), 

Dünya ve Güneş arasındaki ilişkiden kaynaklanan mevsimler, gündüz-

gece arasındaki sıcaklık farkı, ekinoks gibi kavramları öğretmek 

amacıyla AG uygulamalarını içeren bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. 

Sin ve Zaman (2010), astronomi eğitimi ile ilgili olarak kitap tabanlı 

AG uygulamasını geliştirdikleri çalışmada; ortaokul öğrencileri ile 

Güneş sistemi ve Yıldızlar konuları üç boyutlu modeller ve videolarla 

işlemiştir. Fleck ve Simon (2013), astronomi eğitiminde AG 
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uygulamalarının kullanımı ile fiziksel nesnelerin kullanımının 

öğrencilerin kavram yanılgılarına ve ders başarılarına etkisini 

araştırmak amacıyla bir deneysel çalışma gerçekleştirmişlerdir. Tian, 

Endo, Urata, Mouri ve Yasuda (2013), Ay’ın evreleri ve Dünya-Güneş-

Ay arasındaki ilişkinin incelenmesine olanak tanıyan bir AG 

uygulaması geliştirmişlerdir. Yen, Tsai ve Wu’nun (2013), 104 

üniversite öğrencisi ile gerçekleştirdikleri çalışmada Ay’ın evreleri 

konusunda simülasyon tabanlı iki boyutlu, simülasyon tabanlı üç 

boyutlu ve simülasyon tabanlı AG olmak üzere üç farklı uygulama 

yürütmüşlerdir. Zhang, Sung, Hou ve Chang (2014), astronomi 

konusunda yürüttükleri çalışmada; öğrencilerin ders motivasyonları, 

öğrenmelerinin kalıcılığı ve gözlem becerilerinin gelişmesinde AG 

uygulamalarının etkisi olup olmadığını araştırmışlardır.  

Ulusal alan yazında yer alan çalışmalar incelendiğinde ise; 

Sırakaya (2015) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, AG öğrenme 

materyali kullanımının yedinci sınıf öğrencilerinin Güneş Sistemi 

ünitesindeki kavram yanılgıları, ders başarıları ve derse katılımları 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Eroğlu (2018), Astronomi 

kavramlarının AG uygulamalarıyla ile işlenmesi üzerine ortaokul 

düzeyinde bir çalışma yürütmüştür. Şentürk (2018), “Güneş Sistemi ve 

Ötesi” ünitesinde AG ile desteklenmiş öğretim etkinliklerinin 

kullanılmasının ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik 

başarılarına, ders motivasyonlarına ve tutumlarına etkisini incelemek 

amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir.  

Fen eğitimi ile ilgili olarak gerek uluslararası gerekse ulusal 

alanda AG teknolojisi uygulamaları ile ilgili yapılan araştırmaların 
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giderek hız kazandığı görülmektedir. Fen eğitimi içerisinde yer alan 

konulardan biri olan Astronomi konusunda da AG uygulamalarına yer 

verildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen araştırmaların konu içerikleri 

değerlendirildiğinde ise; genellikle ayın evreleri ve dünyanın 

hareketleri üzerine yoğunlaşıldığı, genellikle nicel araştırmaların 

tarama yöntemine göre desenlendiği ve deneysel çalışmaların sayıca 

azlığı göze çarpmaktadır.  

Astronomi eğitiminde AG kullanımının öğrencilerin konuya ait 

kavramları doğru bir şekilde yapılandırmasına katkı sağlamanın yanı 

sıra AG kullanımının astronomiye yönelik ilgi ve AG kullanımına ait 

tutum üzerinde anlamlı bir farka yol açıp açmadığı, araştırmacılar 

tarafından cevabı merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda cevap aranan alt problemler şunlardır: 

- Artırılmış gerçeklik öğrenme materyali kullanımı, öğrencilerin 

AG’e yönelik tutumları arasında anlamlı farklılık oluşturmakta 

mıdır?  

- Artırılmış gerçeklik öğrenme materyali kullanımı, öğrencilerin 

astronomiye yönelik ilgileri arasında anlamlı farklılık 

oluşturmakta mıdır? 

Deneysel yönteme göre desenlenen bu araştırmada astronomi 

konuları, resim tabanlı AG uygulamalarını içeren daha geniş bir 

çerçevede ele alınmıştır. Bu yönüyle çalışmanın alan yazına önemli 

katkılar sağlayacağı ve yenilik getireceği düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni 

Araştırmada astronomi konusunun öğretiminde AG kullanımının, 

öğrencilerin AG’e yönelik tutuma ve astronomiye olan ilgileri üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla, nicel yöntemden ön test – son test kontrol 

gruplu (eşleştirilmiş) yarı deneysel desen kullanımı tercih edilmiştir.  

Bu çerçevede öğrencilerin öncelikle AG’e yönelik tutumları ve 

astronomi ilgi düzeyleri belirlenmiş, AG ile gerçekleştirilen eğitim 

sonrasında, verilen eğitimin öğrencilerin tutum ve ilgileri üzerine olan 

etkisini belirlemek amacıyla son testler uygulanmıştır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın ulaşılabilir evrenini Niğde il merkezinde öğrenim 

görmekte olan 7. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini ise Niğde il merkezinde yer alan, çalışmanın şartlarına 

uygun olarak araştırmacılar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

belirlenmiş bir merkez ortaokulunun iki farklı şubesinde öğrenim gören 

30’u deney 30’u kontrol olmak üzere toplamda 60, 7. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. 

 
Veri toplama Araçları 

AG kullanımının öğrencilerin, AG’e yönelik tutum ve 

astronomiye olan ilgileri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen 

bu çalışmada öğrencilerin AG’e karşı tutum düzeylerini belirlemek 

amacıyla AG tutum ölçeği, astronomiye yönelik ilgilerini belirlemek 

amacıyla ise Astronomi ilgi ölçeği kullanımı tercih edilmiştir.  
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Artırılmış Gerçeklik Tutum Ölçeği 

Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile gerçekleştirilen öğretimin 

öğrencilerin AG’ye karşı tutuma etkisini belirlemek amacıyla Küçük, 

Yılmaz, Baydaş, ve Göktaş  (2014) tarafından geliştirilen “Artırılmış 

Gerçeklik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  

Küçük ve arkadaşları (2014) tarafından geliştirilen bu ölçek 

araştırmada deney grubundaki öğrencilerin AG öğrenme materyali 

hakkındaki tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. 5’li Likert 

türünde hazırlanan bu ölçek 3 boyutlu ve 15 madde içeren bir yapıdadır. 

Ölçeğin boyutları “kullanma memnuniyeti”, “kullanma kaygısı” ve 

“kullanma isteği” olup Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.83 olarak 

belirtimiştir. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 75, minimum puan 

ise 15’tir. Söz konusu ölçeğin bu çalışmada kullanılabilirliği ise, 3 fen 

bilimleri uzmanı tarafından kontrol edilmiş ve asıl uygulamalar öncesi 

gerçekleştirilen pilot çalışmadan elde edilen verilerle onaylanmıştır. 

İlgili ölçekte yer alan maddelerden bazıları aşağıda örnek olması 

açısından sunulmuştur: 
“AG uygulamaları sayesinde derse daha çok çalışırım.” 

“Gelecekte ders kitaplarında AG uygulamalarının yer almasını isterim.” 

“AG uygulamaları ilgimi çekmez.” 
 
Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği 

Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile gerçekleştirilen öğretimin 

öğrencilerin Astronomi’ye yönelik ilgilerine etkisini belirlemek 

amacıyla Ertaş Kılıç ve Keleş (2017) tarafından geliştirilen 

“Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği” kullanılmıştır.  
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Ertaş Kılıç ve Keleş’in (2017) bir dizi işlemlerden geçirerek 

oluşturdukları ölçeğin son formu 31 maddeden oluşan 5’li likert 

tipindedir. Ölçek “popüler astronomiye ilgi”, “astronomi konularını 

öğrenmeye ilgi” ve “astronomide teknoloji ve kariyere ilgi” olmak 

üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 

Cronbach alfa değeri 0.96 olup geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak 

alanyazına sunulmuştur. Ölçekten alınabilecek maksimum puan 155, 

minimum puan ise 31’dir. 

Ölçeğin bu çalışmada kullanılabilirliği 3 fen bilimleri uzmanı 

tarafından kontrol edilmiş ve asıl uygulamalar öncesi gerçekleştirilen 

pilot çalışmadan elde edilen verilerle onaylanmıştır. 

Ölçekte yer alan maddelerden bazıları şunlardır: 
“CERN gibi büyük bir çalışma merkezinde incelemeler yapmak 

isterim.” 

“ Yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi sahibi olmak için kitap, dergi 

vb. okumayı severim.” 

“Astronom olmayı isterim.” 

 
Araştırmanın Uygulama Süreci  

Araştırmanın uygulama aşamasında kontrol gruplu ön test-son 

test yarı deneysel desen modeline göre, uygulama öncesinde ön testler 

uygulanmıştır. Ardından 7. sınıf Fen Bilimleri dersi, Güneş Sistemi ve 

Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesi temel alınarak; her iki grupta da aynı 

kazanımları içerecek şekilde, kontrol grubunda mevcut öğretim 

programının ön gördüğü plan doğrultusunda, deney grubunda ise 

artırılmış gerçeklik desteği sağlanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

deney grubunun ders sürecinde kullanılan Space 4D+ aplikasyonu/flaş 



 

 
 

Sa
yf

a1
22

 

kartları, 15 adet tablet ve diğer materyallerle yürütülen uygulamalar 

aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır. 
 
Space 4D+ Nedir? 

Space 4D+, astronomi konusunda geliştirilmiş, artırılmış 

gerçeklik flaş kartlarıdır. Paket içerisinden gezegenler, uydular, uzay 

istasyonları, gezegen keşif araçları, uzay objeleri, uzay mekikleri dahil 

olmak üzere toplam 37 tane kart bulunmaktadır. Şekil 1’de gösterildiği 

gibi bu kartlar ile Güneş sistemindeki gezegenler 4 boyutlu olarak 

canlandırılabilir, gezegenlerin uyduları ile birlikte yörüngedeki 

hareketleri izlenebilir, kuyruklu yıldızlardan uzay istasyonlarına, 

astroitlerden devasa büyüklükteki gezegenlere kadar uzay ile ilgili pek 

çok şeyi artırılmış gerçeklik teknolojisi ile canlandırabilir. 

 

 

 

Şekil 1. Space 4+ uygulama kartları 

 

Bu uygulamayı çalıştırmak için; Space 4D+ uygulaması App 

Store veya Google Play’den telefon ya da tablete indirilir, uygulama 
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kartları ve aplikasyon şifresi satın alınır, uygulama açıldığında cihazda 

kullanılacak olan seri numarası sisteme girilir ve sonrasında programı 

kart ile buluşturmak yetecektir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenme ortamının her 

aşamasında kullanılarak tam anlamıyla öğrenme sürecine entegre 

edilmesi ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol edebilmelerini 

sağlamak amacıyla bu çalışmada öğrenme yöntemlerinden Tahmin Et–

Gözle–Açıkla (TGA) yöntemi tercih edilmiştir. Bu sayede öğrencilerin 

yöntemin tahmin aşamasında hayal gücü yeteneklerini kullanarak 

artırılmış gerçeklik kartlarını istedikleri amaçla kullanmalarına fırsat 

verilmiştir.  

Ders planı ve materyal hazırlama sürecinin ilk aşamasında 

çalışma kapsamına dâhil edilen dört kazanım için TGA yöntemine 

uyumlu olacak şekilde çalışma kâğıtları hazırlanmıştır. Bunların yanı 

sıra uygulamayı yapacak öğretmeni bu çalışma kapsamında 

faydalanılan artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanışı ile ilgili 

bilgilendirmek amacıyla öğretmen notları hazırlanmıştır. Hazırlanan 

materyaller ile ilgili, alanında uzman akademisyenlerin görüşleri 

alınmıştır. Alınan dönütler doğrultusunda artırılmış gerçeklik 

uygulamalarından daha fazla faydalanılabilmesi ve öğrencilerin 

tahmin, gözlem ve açıklamalarını sistemli bir şekilde not edebilmeleri 

için çalışma kâğıtlarının ve planların farklı bölümlerinde düzeltmelere 

gidilmiştir. Pilot uygulama sonucunda elde edilen dönütlerle çalışma 

kâğıtlarına, ders planlarına ve öğretmen notlarına son hali verilmiştir. 

Uygulamayı yapacak olan fen bilimleri öğretmeninin artırılmış 

gerçeklikle ilgili bilgisi olduğu için esas uygulamadan önce öğretmene 
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artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanımı ile ilgili eğitim 

verilmemiştir. Çalışma boyunca artırılmış gerçeklik uygulamalarından 

faydalanabilmek adına öğrencilerden varsa akıllı telefonlarını veya 

tabletlerini getirmeleri istenmiştir.  

Çalışma boyunca artırılmış gerçeklik kartlarının kullanımı 

sırasında sınıf 15 gruba ayrılmıştır. Sınıf oturma düzenine bağlı olarak 

rastgele gruplar iki kişilik oluşturulmuştur. Artırılmış gerçeklik 

uygulamalarında gözlemler grupla yapılırken, çalışma kâğıtları 

öğrencilere bireysel olarak verilmiştir. Bu sayede hem öğrencilerin 

etkileşimli öğrenmelerine fırsat verilmiş hem de kendi öğrenmelerini 

takip etmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Deney grubunda uygulanan 

artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ilgili sınıf ortamından görüntüler 

Şekil 2’de sunulmuştur. 

Şekil 2. Deney grubu artırılmış gerçeklik uygulama örnekleri  
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Uygulamalar esnasında aşağıdaki kazanımları karşılayacak 

etkinlikler yapılmıştır;  
1. Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma 

sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi 

olduğu sonucuna varır.  

2. Bilinen takımyıldızlarıyla ilgili araştırma yapar ve sunar.  

3. Yıldızlar ve gezegenleri karşılaştırır. 

4. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre 

sıralayarak bir model oluşturur ve sunar. 

Öğrencilerden gruplara ayrılarak ellerindeki akıllı telefonlardan/ 

tabletlerden Space 4D+ uygulamasını açmaları, artırılmış gerçeklik 

kartlarını sırasıyla kameraya okutmaları, oluşan görselle ilgili gözlem 

yapmaları ve gözlemlerini çalışma kâğıdına not etmeleri istenmiştir. 

 
Verilerin Analizi 

Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan elde 

edilen veriler SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bu kapsamda öncelikle kontrol ve deney grupları ön-test ve son-test 

puanları için ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri, 

minimum ve maksimum değerleri gibi betimsel istatistikler 

belirlenmiştir. Daha sonra ise t-testi kullanılarak çıkarımsal 

istatistiklere ulaşılmıştır. Analizler öncesi t-testi’nin varsayımlarının 

karşılanıp karşılanmadığını kontrol edilmesi gereklidir. Bu varsayımlar 

şu şekildedir (Büyüköztürk, 2011): 

- Bağımlı değişkene ait puanların evrendeki dağılımı normaldir.  

- Bağımlı değişkene ait puanların varyansları homojendir.  
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t-testi yapılmadan önce bu analiz için gerekli olan varsayımların 

test edilmesi amacıyla şu işlemler gerçekleştirilmiştir; örneklem 

dağılımlarının normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla 

çarpıklık ve basıklık değerleri grupların normal dağılımı hakkında bilgi 

vermektedir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ve +2 değerleri 

arasında olmasının normallik varsayımın kabulü için yeterli olduğu 

görülmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu doğrultuda araştırmada 

ulaşılan çarpıklık ve basıklık değerlerine göre normal dağılım özelliği 

sorgulanmıştır.  

 

Tablo 1. Araştırma Sorularına Göre Uygulanan Analizler 

Araştırma Sorusu Uygulanan Analiz 

Deney ve kontrol gruplarının AG tutum ölçeği ön 
test puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık 
var mıdır? 

İlişkisiz örneklemler t-testi 

Deney grubunun AG tutum ölçeği ön ve son test 
puan ortalaması arasında anlamlı farklılık var 
mıdır? 

İlişkili örneklemler t-testi 

Kontrol grubunun AG tutum ölçeği ön ve son test 
puan ortalaması arasında anlamlı farklılık var 
mıdır? 

İlişkili örneklemler t-testi 

Deney ve kontrol gruplarının AG tutum ölçeği 
son test puan ortalamaları arasında anlamlı 
farklılık var mıdır? 

İlişkisiz örneklemler t-testi 

Deney ve kontrol gruplarının Astronomi ilgi 
ölçeği ön test puan ortalamaları arasında anlamlı 
farklılık var mıdır? 

İlişkisiz örneklemler t-testi 

Deney grubu öğrencilerinin Astronomi ilgi 
ölçeği ön ve son test puan ortalamaları arasında 
anlamlı farklılık var mıdır? 

İlişkili örneklemler t-testi 

Kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi ilgi 
ölçeği ön ve son test puan ortalamaları arasında 
anlamlı farklılık var mıdır? 

İlişkili örneklemler t-testi 

Deney ve kontrol gruplarının Astronomi ilgi 
ölçeği son test puan ortalamaları arasında anlamlı 
farklılık var mıdır? 

İlişkisiz örneklemler t-testi 
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Bağımlı değişkene ait varyansların homojen olup olmadığı ise 

Levene testi ile kontrol edilmiş ve “p” değerinin 0.05’den büyük olması 

(p>0.05) durumunda varyansların homojenliği varsayımı kabul 

edilmiştir. Temel varsayımlar sorgulandıktan sonra t-testi analizi 

yapılarak elde edilen veriler 0.05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. Her bir araştırma sorusu için uygulanan analizler 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Ortaokul 7. sınıf Fen Bilimleri dersi, Güneş Sistemi ve Ötesi: 

Uzay Bilmecesi ünitesinin öğretiminde artırılmış gerçeklik 

uygulamaları kullanımının öğrencilerin artırılmış gerçekliğe karşı 

tutum ve astronomiye karşı ilgi düzeyleri üzerine etkisinin araştırıldığı 

bu çalışmanın bulguları şu şekildedir: 

 
Artırılmış Gerçeklik Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamında ilk olarak deney ve kontrol gruplarının AG 

tutum ön test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığını test etmek için grup istatistikleri ve t-testi analizler 

gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2’de deney ve kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum ön 

test puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi sonuçları görülmektedir. Elde 

edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum 

ön test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığı 

belirlenmiştir. Buna göre; uygulama öncesinde deney ve kontrol grubu 
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öğrencilerinin AG tutum puanlarının benzer düzeyde olduğu 

söylenebilir (t=-1.08; p> 0.05). 

 
Tablo 2. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum ön test 

puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Deney grubu 30 48.48 11.78 
-1.08 58 0.28 

Kontrol grubu 30 51.46 9.36 
 

Deney grubu öğrencilerinin AG tutum ön test-son test puanlarının 

incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ise Tablo 3’de görülmektedir. Buna 

göre; deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi ve sonrası AG tutum 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluştuğu 

belirlenmiştir (t=-2.88; p< 0.05). 

 
Tablo 3. Deney grubu öğrencilerinin AG tutum ön test-son test 

puanları ile ilgili ilişkili t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 30 48.48 11.78 
-2.88 29 0.01 

Son test puan 30 56.41 10.19 
 

Kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum ön test-son test 

puanlarının incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ise Tablo 4’te 

görülmektedir. Buna göre; mevcut öğretim programı temel alınarak 

gerçekleştirilen derslerle, kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluşmadığı 

belirlenmiştir (t=-0.81; p> 0.05). 
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Tablo 4. Kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum ön test-son test 

puanları ile ilgili ilişkili t-testi bulguları 

 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 30 51.46 9.36 
0.81 29 0.67 

Son test puan 30 51.16 7.72 

 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin AG 

tutum son test puanları incelendiğinde ise Tablo 5’te de görüldüğü 

üzere; deney grubu lehine 0.05 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t=2.23; p< 0.05). 

 

Tablo 5. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum son test 
puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi bulguları 

 N X  SS t Sd p 

Deney grubu 30 56.41 10.19 
2.23 58 0.03 

Kontrol grubu 30 51.16 7.72 

 

Buna göre; araştırmanın uygulanması sırasında kayıp veri 

oluşmamıştır. AG ile gerçekleştirilen uygulamalar öncesinde, deney 

grubu öğrencilerinin AG tutum puan ortalaması ( =48.48) ve kontrol 

grubu öğrencilerinin AG tutum puan ortalaması ( =51.46) yakın 

bulunmuştur. Yani deney ve kontrol grubu olarak atanan öğrencilerin 

uygulamalar öncesinde AG’e karşı benzer düzeyde tutuma sahip 

oldukları görülmektedir. Uygulama sonrasında gerçekleştirilen 

analizler sonucunda ise, deney grubu öğrencilerinin AG tutum puan 

X

X
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ortalamasının ( =56.41) kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum puan 

ortalamasına ( =51.16) göre yüksek olduğu bulunmuştur. Yani 

artırılmış gerçeklik ile gerçekleştirilen uygulamalar sonrasında deney 

grubu öğrencilerinin AG tutum puanlarında istatistiki açıdan anlamlı bir 

artış görülmesine karşın kontrol grubu öğrencilerinin AG tutum 

puanlarının ön test ( =51.46)  ve son test ( =51.16)  değerlerinin 

benzer düzeyde seyrettiği tespit edilmiştir.  

Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgular, 7. sınıf Fen 

Bilimleri dersi, Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesi temel 

alınarak kontrol grubunda mevcut öğrenme programına göre verilen 

eğitimin öğrencilerin AG tutum puanlarına anlamlı bir etki 

oluşturmadığını; artırılmış gerçeklik uygulamalarının ise öğrencilerin 

artırılmış gerçekliğe karşı tutumlarına olumlu yönde etkilediğini 

göstermektedir. Buradan hareketle, araştırmaya katılan öğrencilerin AG 

tutum puanları açısından, deney grubunda uygulanan artırılmış 

gerçeklik uygulamalarının kontrol grubunda uygulanan geleneksel 

uygulamalara göre daha etkili olduğu söylenebilir.  

 
Astronomi İlgi Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamında ikinci olarak deney ve kontrol gruplarının 

astronomi ilgi ön-test uygulamasından aldıkları puanların ortalamaları 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için grup 

istatistikleri ve t- testi analizler gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 6’da deney ve kontrol grubu öğrencilerinin astronomi ilgi 

ön test puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi sonuçları görülmektedir. Elde 

edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin astronomi 

X

X

X X
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ilgi ön test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığı 

belirlenmiştir. Buna göre; uygulama öncesinde deney ve kontrol grubu 

öğrencilerinin astronomi ilgi puanları benzer düzeyde olduğu 

söylenebilir (t=0.42; p> 0.05). 

 
Tablo 6. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi İlgi ön 

test puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Deney grubu 30 114.62 18.86 
0.42 58 0.68 

Kontrol grubu 30 112.86 13.41 
 

Deney grubu öğrencilerinin astronomi ilgi ön test-son test 

puanlarının incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ise Tablo 7’de 

görülmektedir. Buna göre; deney grubu öğrencilerinin uygulama öncesi 

ve sonrası astronomi ilgi puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın oluştuğu belirlenmiştir (t=-2.89; p< 0.05). 

 
Tablo 7. Deney grubu öğrencilerinin Astronomi İlgi ön test-son test 

puanları ile ilgili ilişkili t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 30 114.62 18.86 
-2.89 29 0.01 

Son test puan 30 131.51 21.89 
 

Kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi ilgi ön test-son test 

puanlarının incelenmesiyle elde edilen sonuçlar ise Tablo 8’de 

görülmektedir. Buna göre; mevcut öğretim programı temel alınarak 

gerçekleştirilen derslerle, kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi ilgi 
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puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın oluşmadığı 

belirlenmiştir (t=-1.12; p>0.05 ).  

 
Tablo 8. Kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi ilgi ön test-son 

test puanları ile ilgili ilişkili t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Ön test puan 30 112.86 13.41 
-1.12     29       0.42 

Son test puan 30 115.10 20.42 
 

Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

astronomi ilgi son test puanları incelendiğinde ise Tablo 9’da da 

görüldüğü üzere; deney grubu lehine 0.05 anlamlılık seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t=2.98; p< 0.05). 

 
Tablo 9. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi İlgi son 

test puanları ile ilgili ilişkisiz t-testi bulguları 
 N X  SS t Sd p 

Deney grubu 30 131.51 21.89 
2.98 58 0.04 

Kontrol grubu 30 115.10 20.42 

 
AG ile gerçekleştirilen uygulamalar öncesinde, deney grubu 

öğrencilerinin astronomi ilgi puan ortalaması ( =114.62) ve kontrol 

grubu öğrencilerinin astronomi ilgi puan ortalaması ( =112.86) yakın 

bulunmuştur. Yani deney ve kontrol grubu olarak atanan öğrencilerin 

uygulamalar öncesinde astronomiye karşı ilgilerinin benzer düzeyde 

oldukları görülmektedir. Uygulama sonrasında gerçekleştirilen 

analizler sonucunda ise, deney grubu öğrencilerinin astronomi ilgi puan 

X

X
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ortalamasının ( =131.51) kontrol grubu öğrencilerinin astronomi ilgi 

puan ortalamasına ( =115.10) göre yüksek olduğu bulunmuştur. Yani 

AG ile gerçekleştirilen uygulamalar sonrasında deney grubu 

öğrencilerinin astronomi ilgi puanlarında istatistiki açıdan anlamlı bir 

artış görülmesine karşın kontrol grubu öğrencilerinin Astronomi ilgi 

puanlarının ön test ( =112.86)  ve son test ( =115.10)  değerleri 

arasındaki farkın istatistiki açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit 

edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucu ulaşılan bulgular, 7. sınıf Fen Bilimleri 

dersi, Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesi temel alınarak 

kontrol grubunda düz anlatıma dayalı uygulanan geleneksel 

yöntemlerin öğrencilerin astronomi ilgi puanlarına anlamlı bir etki 

oluşturmadığını; artırılmış gerçeklik uygulamalarının ise öğrencilerin 

astronomi ilgilerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Buradan 

hareketle, araştırmaya katılan öğrencilerin astronomi ilgi açısından, 

deney grubunda uygulanan artırılmış gerçeklik uygulamalarının kontrol 

grubunda uygulanan geleneksel uygulamalara göre daha etkili olduğu 

söylenebilir.  

 
SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada ortaokul 7. sınıf Fen Bilimleri dersi, Güneş 

Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesinin öğretiminde Space 4D+ adı 

verilen artırılmış gerçeklik öğrenme materyali kullanılmıştır. Artırılmış 

gerçeklik uygulamaları ile verilen öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin; 

artırılmış gerçekliğe yönelik tutum ve astronomi ilgileri üzerine 

etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 2017- 
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2018 eğitim öğretim yılında Niğde il merkezindeki bir ortaokulda 7. 

sınıflarda öğrenim görmekte olan N=60 (30 deney grubu, 30 kontrol 

grubu) öğrenci ile çalışılmıştır. 

 Öğrencilerin öncelikle araştırmanın bağımsız değişkenleri olan 

AG tutum ve astronomi ilgi değişkenlerindeki mevcut düzeyleri, ilgili 

ölçeklerle ön-testler gerçekleştirilerek belirlenmiş, sonrasında deney 

grubu olarak atanan öğrencilerle AG destekli öğretim, kontrol gurubu 

olarak atanan öğrencilerle ile ise fen bilimleri programının ön gördüğü 

şekilde öğretim gerçekleştirilmiştir. Uygulamaların ardından 

araştırmanın bağımlı değişkeni olan artırılmış gerçeklik uygulamaları 

ile gerçekleştirilen öğretimin, bağımsız değişkenler üzerine istatistiki 

açıdan anlamlı etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla her iki grupla 

da son testler gerçekleştirilmiş ve testlerden elde edilen değerler SPSS 

20 paket programı kullanılarak araştırma sorularına cevap 

oluşturulacak uygun analizler sonucunda değerlendirilmiştir. 

Elde edilen bulgulardan artırılmış gerçeklik uygulamaları 

kullanılarak gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin AG tutumlarına 

anlamlı derecede etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan alanyazın 

araştırmalarında artırılmış gerçekliğin eğitimde kullanımı yeni olmakla 

birlikte son birkaç yılda giderek hız kazanmış, eğitimde 

kullanılabilirliği ise eğitim araştırmacıları tarafından çeşitli 

araştırmalarla belirlenmeye çalışılmıştır (Kara, 2018).  Söz konusu 

araştırmaların pek çoğundan elde edilen (Hwang vd., 2016; Martin-

Gonzalez, Chi-Poot ve Uc-Cetina, 2016; Salinas ve Pulido, 2017;)  

artırılmış gerçekliğin eğitimde kullanımının ilgili alana, eğitime, bilime 

karşı olumlu tutumların geliştirilmesinde etkili olduğu sonucu, bu 
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çalışmanın sonucuyla paralellik göstermektedir. Chen, Huang ve Chou 

tarfından 2016 yılında Tayvan’da gerçekleştirilen çalışmada; 

araştırmacılar fen bilimleri dersi, besin zinciri ünitesinde kullanmak 

üzere AG sistemli bir öğretim planlamışlardır. Bu tasarımla 71, 5.sınıf 

öğrencisine AG tabanlı öğretim veren araştırmacılar, çalışmaları 

sonucunda artırılmış gerçekliğin tutuma önemli derecede etki ettiğini 

belirtmişlerdir. Çalışmanın sonucuyla paralellik gösteren bir başka 

araştırmada ise, İbili (2013) ARGE3D adlı AG uygulamasının daha 

önce öğrencilerde var olan olumsuz tutumu olumlu yönde değiştirdiğini 

belirtmiştir. AG uygulamaları ile öğrencilerin fen öğretimine yönelik 

tutumlarındaki değişikliği inceleyen Eroğlu (2018) ise çalışmasında 

gerçekleştirdiği deneysel işlemin, öğrencilerin tutumlarına anlamlı 

derecede etki ettiğini belirtmiştir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçla benzerlik gösteren bir başka 

çalışma da Borrero ve Marquez (2012) tarafından gerçekleştirilmiş 

olup, araştırma sonucunda AG uygulamalarının öğrencilerin fen dersine 

yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. AG 

kartları kullanılarak verilen öğretimin öğrencilerin fene yönelik 

tutumlarına etkisini inceleyen El Sayed ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışma sonucunda da araştırmacılar AG uygulamalarının öğrenci 

tutumlarına olumlu yönde etki ettiğini rapor etmişlerdir. 

Kara (2018), artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimde 

kullanılmasına yönelik yapılan araştırmaları incelediği yüksek lisans 

tezinde; AG kullanılan eğitim ortamlarının duyuşsal süreçlere olumlu 

yönde etki ettiğini, pek çok araştırma sonucunda artırılmış gerçekliğin 

özellikle tutuma olumlu etkisi olduğunu tespit etmiştir.  
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Bu çalışmada araştırılan bir başka durum ise artırılmış gerçeklik 

uygulamalarının öğrencilerin astronomi ilgi düzeylerine olan etkisidir. 

Elde edilen bulgular artırılmış gerçeklik uygulamaları ile 

gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin astronomi ilgi düzeylerine 

anlamlı derecede etki ettiğini göstermektedir. Araştırmadan elde edilen 

bu sonuç; alanyazında bulunan AG uygulamaları ile desteklenen 

öğrenme ortamlarının, normal ders ortamına oranla daha fazla 

motivasyon sağladığı (Chang, Chung ve Huang, 2016; Huang, Chen, ve 

Chou, 2016; Shelton ve Hedley, 2002), öğrencilerin öğrenme 

süreçlerini eğlenceli hale getirdiği (Chiang vd., 2014; Ibáñez vd., 2014) 

ve öğrencilerin ilgilerini, dikkatlerini derse çekmede etkili olduğu 

(Delello, 2014; Perez-Lopez ve Contero, 2013) bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. Tian, Endo, Urata, Mouri ve Yasuda (2013), Ay’ın 

evreleri ve Dünya-Güneş-Ay arasındaki ilişkinin incelenmesine olanak 

tanıyan bir AG uygulaması geliştirmişlerdir. Araştırmacılar yedi 

üniversite öğrencisi ve üç şirket çalışanı olmak üzere toplamda 10 

kişiyle yürüttükleri çalışma sonucunda; geliştirilen uygulamanın 

günlük hayatta öğrencilerin Ay’ı gözlemlemeye karşı ilgilerini artırarak 

motivasyonlarında olumlu etki yarattığı görülmüştür. Araştırmadan 

elde edilen sonuçla paralellik gösteren bir başka çalışmada ise Zhang, 

Sung, Hou ve Chang (2014), AG uygulamalarının kullanıldığı 

gruplarda öğrenim gören öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin arttığını 

rapor etmişlerdir. 

Bu çalışmada kullanılan AG uygulamalarının, eğlenceli bir ders 

ortamı sağlayarak öğrencilerin ilgilerini çekerek, onların tüm 

dikkatlerini ilgili konuya odaklamalarını sağlamış ve öğrencilerin 
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konuyu öğrenmelerine katkı sağlamış olabilir. Ayrıca AG 

uygulamaları, öğrencilerin tutumlarını artırarak onların çalışmalara 

daha aktif şekilde katılmalarını sağlamış olabilir. Bu bağlamda benzer 

çalışmalar gerçekleştirecek olan araştırmacılara ve derslerinde AG 

uygulamalarına yer verecek olan öğretmenlere yönelik olarak, AG 

uygulamalarını içeren benzer çalışmaların farklı örneklemler 

düzeylerinde ve farklı ünitelerin öğretiminde kullanılması 

önerilmektedir.  
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