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ÖZET 

Bu araĢtırmada, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında halen öğrenimleri devam eden öğrencilerin 

laboratuarda geçen derslere ve dersler için verilen ödevleri hazırlamaya yönelik, bilgisayar ve interneti 

kullanmada etik dıĢı davranıĢlarının kiĢilik özellikleri ile iliĢkisi üzerine durulmuĢtur. 

Bu amaçla konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde 

edilen veriler ıĢığında öğrencilerin bilgisayar ve interneti kullanmada etik dıĢı davranıĢlarına bağlı olan 

kiĢilik özellikleri üzerine bir saha çalıĢması ile anket uygulanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın ana kütlesi, Türkiye’de Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında öğrenimlerine devam eden 

öğrencilerdir.  Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, ana kütleyi temsil edebilecek dört farklı meslek yük-

sekokulda bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında öğrenimlerine devam eden öğrenciler ör-
neklem olarak seçilmiĢtir. ÇalıĢma, geri dönüĢü sağlanan 450 adet anketin üzerinden yürütülmüĢtür. De-

ğerlendirme sonucunda, bilgisayar ve internetin etik dıĢı kullanılması ile ilgili sorular, yapılan faktör ana-

lizine göre beĢ grupta toplanmıĢtır. Bu gruplardan ödev hazırlamada hileye baĢvurma nedenleri ile sorum-
luluk ve duygusal denge kiĢilik özellikleri arasında negatif ve önemli derecede bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Ders ile ilgili olmayan faaliyetler baĢlıklı grup ile sorumluluk kiĢilik özelliği arasında yine negatif ve 

önemli derecede bir iliĢki bulunmuĢtur. Lisanssız yazılım kullanma ve dağıtım ile dıĢa dönüklük, duygu-
sal denge ve geliĢime açıklık olan kiĢilik özellikleri arasında pozitif ve önemli derecede, sorumluluk özel-

liği ile negatif ve önemli derecede iliĢki bulunmuĢtur. Özel bilgilere eriĢim ve derste en çok yapılan hatalı 
davranıĢlar ile sorumluluk kiĢilik özelliği arasında ise yine negatif yönde önemli derecede iliĢki bulun-

muĢtur.   
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THE USE OF THE INTERNET IN EDUCATION AND INTERNET ETHICS: 

A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARYSHIP 

PROGRAMMES WITH THE FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY 

 

ABSTRACT 

In this study, the students’ lessons in the laboratory in the Office Administration and Secretaryship 

programmes and during the preparation of their homework, the relationship between their personality 
quaities and not ethical behaviours in the use of computer and internet has been dealt with.  

For this purpose, after literature searching in order to determine the theoretical frame of the subject, by 

using the datum obtained, a questionnaire together with a fieldwork has been given to the students to 
determine the relationship between their not ethical behaviours and their personality qualities in the use of 

computer and internet.  
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The main mass of the study is the students who take courses in the Office Administration and 
Secretaryship programmes in Turkey. Because of the time and cost restrictions, in order to represent the 

main mass, the students who take courses in the Office Administration and Secretaryship programmes at 
four different vocational schools have been chosen as a sampling.  

This study has been carried out by using 450 questionnaires and the return of these questionnaires has 

been provided. As a result of the evaluation, the questions related to the non ethical use of computer and 
internet are collected in five groups according to the factor analysis. Of these groups, an important 

negative relationship between the reasons of cheating during the preparation of homework and the 

responsibility and emotional balance personality qualities has been found. A negative and important 
relationship between the group which has the heading of the activities not related to the lesson and the 

responsibility personality quality has been found, too. A positive and important relationship between the 

use of unlicensed software and distribution and the extraversion, emotional balance and the personality 
qualities which are opennes to the development has been found. And a negative and important 

relationship between responsibility quality has been found. A negative and important relationship 

between the access of the special knowledge and the faulty behaviours made during the class and 
responsibility personality quality has been found, too.  

Keywords: The Ethics of Internet, The Ethics of Computer, Personality qualities, The Office 

Administration.  

JEL Classification: M00, Z00, I20 

 

1. GiriĢ 

Bilgi çağı, daha küçük boyutta ve daha güçlü bilgisayarlar ile daha fazla ve 

daha hızlı iĢlem, aynı zamanda internet kaynaklarına bağlanmak için fırsatların daha 

kolay olması ve daha geniĢ bir alana yayılması anlamına gelmektedir (Kathleen vd., 

2008:659). Internet, çok sayıda bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya 

çapında yaygın olan, kullanıcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak sürekli büyüyen ve ge-

liĢen  bir iletiĢim ağıdır. ĠletiĢim, iĢbirliği, iĢ faaliyetleri, eğlence ve eğitimi içine 

alan, günden güne değiĢim gösteren faaliyetler için internete bağlılık yaygınlaĢmak-

tadır (Karim vd., 2009). Bu kaynağın sorumsuzca kullanımı, toplumun geniĢ bir ke-

simine büyük bir tehdit oluĢturmaktadır. Ġnterneti, etik dıĢı kullanma konusunda çok 

çeĢitlilik gösteren davranıĢlar, insanların bilgiyi üretme, paylaĢma, saklama ve bilgi-

ye kolayca ulaĢmasında sorun oluĢturmaktadırlar.  

Bu çerçevede bilgisayar ve internet teknolojisini en fazla kullanan kesimi 

oluĢturan öğrenciler için konu büyük önem taĢımaktadır. Yapacakları her türlü faali-

yetlerde bilgisayarı ve interneti kullandıklarından dolayı, bu teknolojik araçları kul-

lanmada etik dıĢı davranıĢlarda bulunmakta ya da bu davranıĢlara eğilim göstermek-

tedirler. Günlük hayatı oldukça kolaylaĢtıran internet, web sitelerinden indirilebilen 

ödevler ve sınırsız usulsüzlük yapma olanaklarıyla, eğitim ve öğretimde ilgilenilme-

si gereken bir sorun haline gelmiĢtir (OdabaĢı vd., 2007:504).  

Ġnternet, özellikle bireyin dıĢa açık olmasını sağlamaya çalıĢırken, bireyi sos-

yal etkileĢimde zayıflattığı da araĢtırmalar tarafından ortaya çıkarılan bir gerçektir. 

Bazı araĢtırmacılar bir bireyin sosyal etkileĢime yönelik duygularını kolaylaĢtırmaya 

hizmet edebilen online faaliyetler üzerinde dururken, diğerleri, internet kullanımının 
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sosyal iliĢkileri zayıflatabileceği ve sosyal etkileĢime yönelik internet desteğinin, bir 

bireyin duygularını zayıflatabileceğini belirtmiĢlerdir (Swickert vd., 2002:438). 

Herhangi bir yaptırımdan korkulmadığında kullanıcılar yapacakları faaliyetlerin çe-

kiciliğine kapılarak interneti etik dıĢı kullanabilirler. Freestone ve Mitchell (2004), 

internetin etik dıĢı kullanımını açıklamak içik “anormal davranıĢ” terimini kullan-

mıĢlardır. Karim ve arkadaĢları (2009) ise internetin etik kullanımına yönelik yapı-

lan çalıĢmalar, tartıĢmalar ve yaptırımlarla birçok yeni anormal davranıĢın düzeltile-

bileceğini ifade etmiĢlerdir.  

Yapılan araĢtırmalar internet’in akademik usulsüzlüğü tetiklediğini, destekle-

diğini ve yaygınlaĢtırdığını göstermektedir (OdabaĢı vd., 2007:503).  Underwood ve 

Szabo, çalıĢmalarında akademik usulsüzlük uygulamaları ile ilgili olarak Ġngilte-

re’deki öğrencilerin davranıĢlarını araĢtırmıĢ, özellikle intihal konusuna odaklanmıĢ-

lardır. Akbulut ve arkadaĢları (2008) tarafından yapılan bir çalıĢma ile ülkemizdeki 

üniversite ve öğrencilerinin e-usulsüzlük durumları ve akademik usulsüzlük sorgu-

lanmıĢtır (Akbulut vd., 2008/2:463).  Namlu ve OdabaĢı (2007) tarafından, ahlak 

dıĢı bilgisayar kullanma davranıĢlarını ölçmeye yönelik Bilgisayar Teknolojisi bö-

lümünde eğitim gören Türk Üniversite öğrencilerinde doğruluğunun ve güvenilirli-

ğinin bir araĢtırması yapılmıĢtır (Namlu ve OdabaĢı, 2007:205). ÇalıĢma, ahlak dıĢı 

bilgisayar davranıĢlarını belirlemek ve ahlak dıĢı davranıĢları beĢ baĢlık altında sı-

nıflandırmak için bir ölçek geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada, bilgisayar ve internet kulla-

nımına bağlı olarak ortaya çıkan ahlak dıĢı davranıĢlar Ģöyledir: Entelektüel özellik 

(Lisanssız yazılım kullanma gibi), sosyal etki (bilgisayar üzerinden diğer insanlara 

bilgiyi dağıtma gibi), güvenlik ve nitelik (hacking gibi), net dürüstlüğü (zincir e-

mailer ve reklam gönderme gibi) ve bilgi dürüstlüğü (onay olmaksızın baĢkalarına 

ait materyallerin yetkisiz kullanımı gibi). Akbulut ve arkadaĢları (2008) tarafından 

yapılan çalıĢmada, cinsiyet, bilgisayar deneyimi ve eğitim programları olan değiĢ-

kenlerin, bilgisayar etiğine iliĢkin öğrenci kararlarına etkisinin belirlenmesi amaç-

lanmıĢtır (Akbulut vd., 2008/1:485).  

Bu çerçevede, iĢ hayatında, büro ortamında teknolojik araçlar içinde görevle-

rini yerine getirecek olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı öğrencileri için de 

bilgisayar ve internetin ahlaki boyutta kullanılması önem taĢımaktadır. Öğrencilere, 

laboratuar destekli dersler ile teknolojik araçlara yönelik eğitim verilmektedir. Bu 

nedenle, Büro yönetimi ve sekreterlik programlarına kayıtlı birinci ve ikinci sınıf 

öğrencilerinin eğitim amaçlı bilgisayar ve interneti kullanmalarında etik dıĢı davra-

nıĢları belirlemek ve özellikle laboratuarda yapılan derslerin verimini etkileyen, öğ-

rencinin ders esnasında bu araçlarla yaptıkları davranıĢlar araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma-

da, konuya yönelik anket soruları hazırlanmıĢ ve 450 öğrenciye uygulanmıĢtır. Soru-

lar faktör analizi ile 5 grup altında toplanmıĢtır. Sonuçlar beĢ faktör kiĢilik özellikle-

ri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Anket sonuçlarına göre; öğrencilerin ödev hazırlama, dersle-

re hazırlanmaya yönelik veri toplama için bilgisayar ve interneti kullanmalarında 

yaptıkları etik dıĢı davranıĢlar ve laboratuar çalıĢmasında ders esnasında uygun ol-
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mayan davranıĢları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırmaya göre aĢağıdaki sorular 

önem kazanmaktadır: 

1. Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında ders esnasında ve ders dıĢında 

eğitim amaçlı bilgisayar ve interneti kullanma durumunda, öğrencilerin etik dıĢı 

davranıĢlarının boyutu nedir?  

2. Yapılan etik dıĢı davranıĢlar nelerdir? 

3. KiĢilik özellikleri (beĢ faktör kiĢilik modeli) ile bilgisayar ve internetin kul-

lanılmasında etik dıĢı davranıĢlar arasında iliĢki var mıdır? 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Bilgisayar ve Ġnternet Etiği  

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal iliĢkilerin temelini oluĢturan 

değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlıĢ ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araĢtı-

ran bir felsefe disiplinidir (Aydın, 2002:6).  Etik, istenen veya istenmeyen olarak 

karĢılaĢtırılabilen insan davranıĢlarının kuramsal yollarıyla ilgilidir (Adam, 

2001:236).  

Internet, araĢtırmacılar için paha biçilmez bir araç ve ilham kaynağıdır 

Priyanka, 2003). Öğrenciler için de pek çok iĢi kolay hale getirmektedir. Bilgiye 

ulaĢmak için çok uzaklardaki kütüphanelere gitmeye gerek kalmadan, internet ve 

veri tabanlarını kullanarak son derece kolay bir Ģekilde pek çok kaynağa ulaĢabil-

mekte, kaynakları okuyabilmekte ve bunlardan alıntılar yapabilmektedirler (OdabaĢı 

ve Birinci, 2006). Internet teknolojisinin kullanımına bir araç olan bilgisayar ise, pek 

çok açıdan –güç, hız, esneklik, depolama kapasitesi, veri iĢleme yetenekleri- çok ya-

rarlar sunmasının yanında, ahlaki bozulmalara açıklık ve mesleki uygulama açısın-

dan içinden çıkılmaz güçlükler de yaĢatmaktadır (Carlson ve Harvey, 2004:645).  

Internet ortamında etik, kullanıcılar tarafından teknolojinin nasıl kullanıldığı-

nı ve kullanıcılarına, nasıl kullanılması gerektiği konusunda rehberlik edebilmeyi 

kapsamaktadır (Karim vd., 2009). Siber etik olarak da ifade edilen internet etiği, 

Moor ve Bynum’a göre bilgi iĢlem ve felsefenin kesiĢtiği noktayı belirten bir terim-

dir (Beycioğlu, 2009). Bilgisayar etiği kavramı 1990’lara gelinceye kadar, bilgisayar 

toplumbilimi ve teknoloji değerinden ayrı tutulmuĢtur. Son zamanlarda ise bilgisa-

yar etiği kavramı daha geniĢ bir anlam kazanarak uygulamalı etiği, bilgisayar top-

lumbilimini, teknoloji değerini, bilgisayar suçlarını ve ilgili alanları içermeye baĢ-

lamıĢtır (Kuzu ve Becit, 2008:285).  

2.2. Eğitim Amaçlı Ġnternet Kullanımında Etik DıĢı DavranıĢlar  

Bilgisayar, yirminci yüzyılın en önemli teknolojik geliĢmelerinden biri olarak 

sayılmaktadır (Sackson, 1996). Bilgisayarın artan yeteneklerinin yanı sıra, internetin 

daha geniĢ bir alanda kullanılması ve daha kolay eriĢim, yeni ahlaki sorunları ortaya 

çıkarmıĢtır (Kathleen vd., 2008:659). Parker ve arkadaĢlarına göre  internet teknolo-
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jisini içine alan ahlaki problemlerin nedenleri Ģunlardır: Yüzyüze etkileĢimi ortadan 

kaldırarak insanlar arasındaki iliĢkileri değiĢtirmesi, elektronik ortamdaki bilginin 

kağıt üzerindeki bilgiye göre daha hassas olması, bilgi bütünlüğünü koruma çabala-

rının, bilgi paylaĢımının yararlarıyla çeliĢmesi ve eser hırsızlığı, korsanlık gibi etik 

dıĢı uygulamalara ortam hazırlayan yetki ve belgelemenin yaygın kullanılmamasıdır 

(Kathleen vd., 2008:659). 

Bilgisayar ve interneti etik dıĢı kullanmada sıkça tercih edilen yollardan biri, 

aĢırmadır. Hileli bir hareket olan (Priyanka, 2003) aĢırma, baĢka birine ait çalıĢmayı, 

atıfta bulunmadan kendisine mal etme çabası olarak öğrencilerin en çok tercih ettiği 

usulsüzlüklerden biridir. Bu durum öğrencilerin derslerdeki sorumluluklarını yerine 

getirmemelerine neden olan önemli bir problemdir (Çakıroğlu vd., 2008:1123). Ġn-

ternette araĢtırma yapmak, baĢkalarının çalıĢmalarını kolayca kopyalamak değildir. 

Ġnternet ile basit bir “kes, kopyala, yapıĢtır”, bilgiye sahip olmayı kolaylaĢtıracaktır 

(Priyanka, 2003).  

OdabaĢı ve arkadaĢları (2007), öğrencilerin yaptıkları usulsüzlükleri daha da 

kolaylaĢtıran internet hizmetlerini Ģu Ģekilde sıralamıĢtır: 1. Hazır ödev siteleri  

2.Ödev yaptırma siteleri  3.Forum siteleri ve 4.Bloglar (OdabaĢı vd., 2007:507).   

Gerdeman, öğrencilerin usulsüz davranıĢları ile yakından iliĢkili olduğu söy-

lenebilen bireysel ve çevresel faktörleri dört alanda incelemiĢtir: Birincisi olan bi-

reysel özellikler, yaĢ, cinsiyet, sosyal faaliyetler ve akademik baĢarı düzeyi gibi 

özellikleri içermektedir. Genel olarak öğrencinin usulsüzlük yapmayı düĢünmemesi-

ne karĢın akran grubunun bu davranıĢlarından etkilenmesi ile “akran grubu etkileri” 

diğer bir alandır. Üçüncü alan, eğitici etkileri ve son olarak kurumsal politikalardır 

(Gerdeman, 2000). 

Usulsüzlük yapan öğrencilerin aldıkları notlar, hak ettiklerinden daha fazla 

olabilmektedir (OdabaĢı vd., 2007:504). Bu durum, bir yandan usulsüzlük yapan öğ-

renciyi bu tür davranıĢlara daha çok teĢvik ederken, diğer yandan dürüst öğrencilerin 

öğrenme motivasyonlarını düĢürmekte, eğiticiye ve eğitim kurumuna karĢı olumsuz 

tutum ve davranıĢlara girmesine neden olmaktadır.  

Öğrencinin ders esnasında ahlak dıĢı davranıĢlar göstermesini, laboratuarın 

fiziki yapısı, eğiticilerin derse yönelik davranıĢlarının da etkilediği bilinmektedir. 

Eğiticiler ve bilgisayar uzmanları, kullanıcılar arasında etkileĢimi ve bilgisayar ve 

internetin sosyal yaĢama etkisini belirlemede ve Ģekillendirmede benzer önemde rol 

oynamaktadırlar (Karim, 2009). Karim (2009)’a göre, bilgisayarı ve interneti etik 

kullanma davranıĢlarının bilinmesi, araĢtırma ve tartıĢmalara bağlı olarak tespit edi-

lebilecektir. Aynı zamanda bilgisayar ve internetin kullanılması için gerekli olan ah-

laki değerler, eğitim aracılığıyla genel kullanıcılara benimsetilebilecektir.  
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2.3. BeĢ Faktör KiĢilik Modeli  

KiĢilik araĢtırmaları, beĢ büyük olarak anılan beĢ faktör üzerinde odaklanmıĢ-

lardır (Walker ve Gorsuch, 2002:1128). BeĢ faktör kiĢilik modeli, 1990 yılında mo-

deli doğrulayan 1982’de Goldberg tarafından tasarlanmıĢtır (Karim, 2009). BeĢ bü-

yük kiĢilik faktöründen oluĢan bu model, kiĢilik hiyerarĢisinin en üst basamağında 

bulunmaktadır. Bu faktörler, hiyerarĢinin daha alt basamaklara inen daha sınırlı kiĢi-

lik özelliklerinin etki alanına bağlıdır (O’Connor ve Paunonen, 2007:973).  KiĢilik 

ve sosyal iliĢkiler arasındaki bağlantı hakkında bilinenlerin çoğu büyük beĢ kiĢilik 

faktörlerini ilgilendirmektedir (Doeven-Eggens vd., 2008:690). Günümüz çalıĢmala-

rında dıĢa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge (ya da nevrotisizm) ve 

günümüz çalıĢmaları için uygun olan geliĢime açıklık(özerklik) aĢağıda kısaca açık-

lanmaktadır: 

DıĢa dönük bireyler, sosyal beceri ve etkileĢime sahip olduklarından dolayı, 

dıĢa dönüklüğün sosyal iliĢkiler için faydalı olduğu tesbit edilmiĢtir (Jensen- 

Campbell vd., 2002:227; White vd., 2004:1521). Benzer bir Ģekilde dıĢa dönüklük, 

giriĢkenlik, iddiacılık, olumlu duygular, sıcaklık ve canlılıkla iliĢkilendirilir (Carlo 

vd., 2005:1294). Uyumlu bireyler, sosyal iliĢkileri korumaya motive olan ve sosyal 

çevrelerinde çatıĢma durumları daha az olan bireyler olduklarından dolayı,  uyumlu-

luğun sosyal iliĢkilere olumlu etkisi tesbit edilmiĢtir. (Carlo vd., 2005:1294; 

Donnellan vd., 2004:484; Jensen- Campbell vd., 2002:226). Uyumlu bireyler, feda-

kâr, dürüst, güvenilir, yumuĢak baĢlı, alçakgönüllü ve uysaldırlar (Carlo, 

2005:1294). Uyumluluğun boyutları fedakârlık, uyum, tevazu, dürüstlük, düĢüncele-

rini paylaĢma ve güveni içine alır (White 2004:1520). Dürüst bireyler, sorumluluk, 

tahmin edebilme ve iliĢkilerinde baĢarılı olabilmeye yönelik kendilerini üst düzeyde 

kontrol edebildiklerinden dolayı sorumluluk, sosyal iliĢkiler için yararlıdır 

(Donnellan vd., 2004;499). Sorumluluk, baĢarma savaĢı, yeterlik, üzerinde düĢünme, 

görev bilinci olma, düzenli olma, kendi kendini disiplin etmeyi içermektedir (White 

vd., 2004:1520). Doeven-Eggens ve arkadaĢlarına göre duygusal denge 

(nevrotisizm), sosyal iliĢkiler için faydalı değildir. Nevrotik bireyler, olay ve durum-

ları negatif bir ıĢık ve deneyim içinde görmeye ve diğerlerine karĢı olumsuz duygu-

lar belirtmeye eğilimlidirler. Duygusal denge (nevrotisizm), endiĢe, depresyon, 

düĢmanlık,  düĢüncesizce hareket etme, kendini bilme (özbilinçlilik) ve kırılganlığı 

(savunmasızlık) içine almaktadır (White vd., 2004:1520). Özerklik olarak da yorum-

lanan “deneyime açıklık” (Hendriks vd., 1999:313), sosyal iliĢkiler için faydalıdır. 

Çünkü özerk bireyler daha çok sözünde duran, daha anlayıĢlı ve iliĢkilerinde kalıcı 

ve daha az çatıĢma, daha az savunucu durumunda olan bireylerdir (Doeven-Eggens, 

2008: 690). Deneyime açıklık, hayal kurma, estetik, duygu, eylem, düĢünce ve de-

ğerleri içine alır (White vd., 2004:1522). 
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3.Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin Ġnternet Kullanı- 

  mında Etik DıĢı DavranıĢların BeĢ Faktör KiĢilik Modeli ile Ġncelenmesi 

3.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araĢtırmada, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında hali hazırda öğ-

renimleri devam eden öğrencilerin laboratuarda geçen derslere ve dersler için verilen 

ödevleri hazırlamaya bağlı olarak bilgisayar ve internetin etik dıĢı davranıĢları ve bu 

davranıĢlarının kiĢilik özellikleri ile iliĢkisi üzerine durulmuĢtur. Bilgisayar ve inter-

netin kullanıldığı laboratuar destekli derslerde, öğrencinin etik dıĢı davranıĢlarda bu-

lunmasına engel olmak için gerek eğiticilerin bilinçlenmesi ve önlem alması, gerek-

se fiziki ortamın, öğrencilerin etik dıĢı davranıĢları göstermesini engelleyecek Ģekil-

de düzenlenmesine ve ödev vermede öğrencilerin kaliteli araĢtırma yapacağı Ģekilde 

titiz hareket edilmesine katkı sağlayacağı çabasına dayanmaktadır.  

3.2. Yöntem 

ÇalıĢmada, konunun kuramsal çevresini belirlemeye yönelik olarak literatür 

taraması ile elde edilen veriler ıĢığında, öğrencilerin eğitim amaçlı bilgisayar ve in-

ternet kullanmada etik dıĢı davranıĢlarını beĢ faktör kiĢilik modeli ile incelemeye 

yönelik bir saha çalıĢması ile anket tekniği kullanılmıĢtır. Anket sorularının hazır-

lanmasında benzer araĢtırmalar ve konunun kuramsal çerçevesi etkili olmuĢtur.  

AraĢtırmada üç grup soru bulunmaktadır. Birinci grupta yer alan sorular öğ-

rencilerin demografik özellikleri ile ilgilidir.  

Ġkinci grupta bilgisayar ve interneti etik dıĢı kullanma ile ilgili toplam 22 soru 

yer almaktadır. Bu soruların konularına göre dağılımı ve her konuya ait soru sayısı 

ise Ģöyledir: “ödev hazırlamada hileye baĢvurma nedenleri” (8 soru), “ders ile ilgili 

olmayan faaliyetler” (5 soru), “lisanssız yazılım kullanma ve dağıtma” (4 soru), 

“özel bilgilere eriĢim” (3 soru) ve “derste en çok yapılan hatalı davranıĢlar” (2 soru).  

Üçüncü grupta ise beĢ büyük kiĢilik özelliği ile ilgili toplam 48 soru yer al-

maktadır. Bu soruların konularına göre dağılımı ve her konuya ait soru sayısı ise 

Ģöyledir: “dıĢa dönüklük” (9 soru), “uyumluluk” (10 soru), “sorumluluk” (9 soru), 

“duygusal denge” (10 soru) ve “geliĢime açıklık” (10 soru).  

AraĢtırmada yer alan sorular, 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıĢtır. Elde 

edilen veriler SPSS 15.0 for Windows bilgisayar programı kullanılarak analiz edil-

miĢtir. Analizlerde, faktör analizi ve korelasyon analizi kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın ana kütlesi Türkiye’de Büro Yönetimi ve Sekreterlik programla-

rında öğrenimlerine devam eden öğrencilerdir. 2008-ÖSYS Yükseköğretim Prog-

ramları ve Kontenjanları kılavuzundan alınan bilgilere göre, Türkiye’de önlisans 

programları arasında Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı öğrenci sayısı yaklaĢık 

25.000’dir. AraĢtırmada anket uygulanacak örneklem büyüklüğü, Yamane (1967) 

tarafından geliĢtirilen ve küçük yığınlarda kullanılan örneklem formülü ile hesap-

lanmıĢtır (Acar vd., 2009:70).  
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(P=0,05 ve %95 güven aralığı) 

 

Formüle göre araĢtırma n geniĢliği (sayısı):  

 

n = 394 hesaplanmıĢtır.    

Ana kütleyi temsil edebilecek yeter sayıda öğrenciye sahip olması sebebiyle, 

dört meslek yüksekokulda bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı, örnek-

lem olarak seçilmiĢtir. AraĢtırma süreci 2008-2009 eğitim-öğretim bahar dönemini 

kapsamakta olup, söz konusu sürede anketler, dört ayrı meslek yüksekokulda kayıtlı 

bulunan Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların, anket sorularına doğru cevap verdiği 

varsayılmıĢtır. Anket formu ile elde edilen verilerin ne ölçüde güvenilir olup olma-

dığını belirlemek amacıyla, Alpha güvenirlilik testi uygulanmıĢtır. Bunun için en 

düĢük kabul edilen oran, 0,60’dır. Bu araĢtırmada, α=0,833 olarak hesaplanmıĢtır. 

Bu da ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.  

3.3. Bulgular  

Ankete toplam 450 öğrenci katılmıĢ olup, katılımcıların % 75,8’i kız, % 

24,2’si erkek öğrenci olarak saptanmıĢtır. Kız öğrencilerin sayısındaki fazlalık, kız 

öğrencilerin, erkek öğrencilere göre, Büro Yönetimi ve Sekreterlik programını tercih 

etmelerinden kaynaklanmaktadır. Katılımcıların % 58,2’si  birinci sınıf, % 41,8’i ise 

ikinci sınıf öğrencidir. Katılımcıların % 50,9’u günde 1 saat veya daha az internet 

kullandıklarını, % 29,6’sı 2 veya 3 saat kullandıklarını, % 13,6’sı ise günde internet 

baĢında geçirdikleri zamanı 4 saatten daha fazla olduğunu ifade etmiĢlerdir. Ġnterneti 

en çok hangi amaç için kullandıkları sorusuna ise katılımcıların % 17,8’i eğlence, % 

39,1’i sohbet, % 40,9’u ise araĢtırma ve ödev hazırlama cevaplarını vermiĢlerdir. 

BeĢ büyük kiĢilik özellikleri için faktörler belirlenmiĢ ve “Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) Testi” ile faktör analizinin güvenilirliği test edilmiĢtir. KMO Testi sonucuna 

göre, yapılan faktör analizi iyi derecede güvenilirliğe (0,795>,500) sahiptir.  

Tablo 1: KMO ve Bartlett Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Derecesi ,795 

Bartlett Testi YaklaĢık Ki-Kare 5610,296 

df 1176 

Sig. ,000 

ÇalıĢmada beĢ kiĢilik özelliğinin her birinin alpha değeri belirlenmiĢtir. Elde 

edilen verilere göre alpha değerleri Ģöyledir: “DıĢa dönüklüğün” α=0,691, “Uyumlu-

luk” α=0,819, “Sorumluluk” α=0,817,  “Duygusal Denge” α=0,794 ve “GeliĢime 

Açıklık” α=0,786. Ġnterneti ve bilgisayarı etik dıĢı kullanmaya yönelik diğer sorular-

la karĢılaĢtırmak için beĢ büyük kiĢilik adı altında sorulan sorulara verilen cevapla-

rın ortalamaları alınmıĢtır.  
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Tablo 2:  BeĢ Büyük KiĢilik Ġçin Faktör Değerleri 
 Ortalama Standart Sapma Faktör Ağırlıkları 

DıĢa Dönüklük (α=0,691)    

Ġnsanlar arasında kendimi rahat hissederim 3,75 1,037 ,620 

Tam bir eğlence insanıyım (Eğlenceye düĢkünüm) 3,38 1,237 ,660 

Ġlgi odağı olmamayı önemserim 2,98 1,258 ,829 

Genelde konuĢmaya ilk baĢlayan ben olurum 2,96 1,155 ,504 

Birçok değiĢik insanla konuĢabilirim 3,87 1,079 ,575 

Genelde az konuĢurum 3,19 1,265 ,617 

KonuĢacak çok az Ģeyim vardır 3,58 1,217 ,554 

Yabancılar arasında genelde sessiz kalırım 2,95 1,196 ,592 

Genelde arka planda kalırım 3,68 1,121 ,680 

Uyumluluk (α=0,819)    

YumuĢak bir kalbe sahibim 4,27 1,013 ,704 

Ġnsanlara hislerini ifade ederken kolaylık yaratırım 4,05 ,993 ,653 

Çoğunlukla baĢkaları için zaman ayırabilirim 3,94 ,943 ,480 

Çevremdeki insanlarla ilgiliyimdir 4,16 ,840 ,635 

BaĢkalarının hislerine ilgi duyarım 3,81 ,973 ,487 

BaĢka insanların duygularını hissederim 3,80 1,011 ,625 

Gerçekte baĢka insanlarla fazla ilgili değilimdir 3,61 1,174 ,450 

BaĢka insanların problemleri beni ilgilendirmiyor (insanla-

rın sorunları ile ilgilenmem) 
4,17 1,032 ,751 

Çevremdeki insanların ilgilerini önemsiz buluyorum 4,06 ,990 ,716 

Çevremdeki insanları basit görüyorum 4,46 ,974 ,705 

Sorumluluk (α=0,817)    

Her zaman önceden hazırlıklıyımdır 3,45 1,088 ,700 

Gündelik iĢleri hemen yaparım 3,66 1,068 ,673 

Ayrıntılara dikkat ederim 4,12 ,992 ,626 

Düzenli olmayı severim 4,18 ,987 ,636 

ĠĢlerimde titizim (zor beğenen biriyim) 4,02 1,041 ,453 

EĢyalarımı ortalıkta bırakırım 3,90 1,279 ,764 

Görevlerimden kaçarım 4,26 1,028 ,608 

Dağınık birisiyim 4,04 1,236 ,830 

EĢyalarımı genellikle doğru yerlerine koymayı unuturum 4,09 1,125 ,694 

Duygusal Denge (α=0,794)    

Çoğu zaman rahat bir insanım 3,69 1,156 ,575 

Nadiren keyifsiz hissederim 3,55 1,035 ,846 

Bir çok Ģey ruh halimi değiĢtirir 2,06 1,075 ,707 

Kolaylıkla strese girerim 2,55 1,336 ,781 

Kolaylıkla öfkelenirim 2,76 1,412 ,726 

DeğiĢken bir ruh haline sahibim 2,58 1,300 ,705 

Kendimi genellikle keyifsiz hissederim 3,64 1,195 ,500 

Kolay üzülürüm 2,47 1,301 ,675 

Kolaylıkla rahatsız olurum 2,86 1,266 ,643 

Olaylar hakkında endiĢe duyarım 2,38 1,96 ,562 

GeliĢime Açıklık (α=0,786)    

GeniĢ bir hayal gücüm vardır 4,00 1,083 ,541 

Kavramları hızlı bir Ģekilde anlayabilirim 3,85 0,864 ,518 

Zengin bir kelime hazinem vardır 3,29 0,916 ,615 

Harika fikirlerim vardır 3,41 0,994 ,682 

Nesneler hakkında düĢünmek için zaman harcarım 3,57 1,085 ,584 

Fikirlerle dopdoluyum 3,41 1,000 ,746 

Zor kelimeler kullanırım 2,75 1,019 ,666 

Soyut fikirleri anlamakta güçlük çekerim 3,73 1,063 ,842 

Soyut fikirlerle ilgilenmem 3,82 1,002 ,705 

Ġyi bir hayal gücüm yoktur 4,04 1,097 ,484 

Not: 0,40 altında olan değerler gösterilmemiĢtir. 
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Bilgisayar ve interneti etik dıĢı kullanmaya yönelik sorulan sorular faktör 

analizine tabi tutulmuĢ ve “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi” ile faktör analizinin 

güvenilirliği test edilmiĢtir. KMO Testi sonucuna göre, yapılan faktör analizi yüksek 

derecede güvenilirliğe (0,869>,500) sahiptir. Faktör analizinde veriler “varimax 

yöntemi” ile rotasyona tabi tutularak ankette yer alan ifadelerden birbiriyle iliĢkili 

olanların bir araya gelmesi sağlanarak faktörler elde edilmiĢtir.  

Tablo 3: KMO ve Bartlett Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterlilik Derecesi ,869 

Bartlett Testi YaklaĢık Ki-Kare 3056,118 

df 231 

Sig. ,000 

 

Faktör Analizi ile bilgisayar ve interneti etik dıĢı kullanma ile ilgili 22 soru-

nun beĢ baĢlık altında toplanması sağlanmıĢtır. Soruların faktör ağırlıkları Tablo 4’te 

yer almaktadır.  

Tablo 4: Bilgisayar ve Ġnterneti Etik DıĢı Kullanma Ġçin Faktör Ağırlıkları 
 (Component) Tamamlayıcı Öğelerı 
 1 2 3 4 5 

Ödevleri yapıp hemen bitirmek için  ,754 ,262 ,075 ,025 -,117 

Daha yüksek notlar almak için  ,729 ,259 ,089 ,114 -,240 

Eğiticilerin çok ödev vermeye eğilimli oldukları için  ,722 ,040 ,231 ,080 ,104 

Ödevleri sıkıcı bulduğum için  ,707 ,213 ,136 ,239 ,104 

Ödevleri ilgi çekici bulmadığım için  ,706 ,083 ,163 ,078 ,178 

“Bana bir katkısı olmaz” düĢüncesine sahip olduğum için ,594 ,052 ,122 ,222 ,209 

Kendi hazırladığım ödevleri beğenmediğim için  ,568 -,027 -,095 ,031 ,017 

Zamanım olmadığı için  ,497 -,136 ,235 ,010 ,266 

Müzik indiririm ,067 ,830 ,152 ,031 ,058 

Online video/film izlerim ,082 ,809 ,099 ,162 ,225 

Ortak portallarda (facebook, mynet vb.) sörf yaparım  ,143 ,748 ,150 ,081 ,152 

Online sohbete bağlanırım ,152 ,695 ,076 ,005 ,412 

Online oyun oynarım ,080 ,608 ,304 ,174 -,006 

Crack programlar kullanırım ,122 ,148 ,787 ,057 ,106 

Elde edilen programları internet üzerinden dağıtırım ,126 ,157 ,724 ,230 -,019 

Lisanssız yazılım kullanıyorum  ,148 ,168 ,696 ,054 ,146 

Ġnternet üzerinden MP3 dosyalarını dağıtırım ,102 ,145 ,671 ,181 ,048 

Ortak kullanılan bilgisayarlarda izinsiz özel bilgilere bak-

tığım oluyor  
,203 ,080 ,060 ,810 ,039 

Ġnternet/ağ üzerinden baĢkalarına ait bilgilere ve dosyalara 

ulaĢmaya çalıĢırım  
,061 ,172 ,222 ,770 -,021 

Bir bireye veya bir iĢletmeye ait kablosuz ağı, inernete 

eriĢim için izinsiz kullandığım oluyor  
,231 ,079 ,261 ,623 ,248 

Derste e-mail okurum ,100 ,249 ,142 ,104 ,759 

Derste ilgisiz program/dosya indiririm  ,093 ,312 ,072 ,071 ,714 

 

Bilgisayar ve interneti etik dıĢı kullanmaya yönelik soruların faktör ağırlıkla-

rına göre oluĢturulan baĢlıklar: (1) ödev hazırlamada hileye baĢvurma nedenleri, (2) 

ders ile ilgili olmayan faaliyetler, (3) lisanssız yazılım kullanma ve dağıtma, (4) özel 

bilgilere eriĢim ve (5) ise derste en çok yapılan davranıĢlardır. Tablo 5’te bu baĢlık-

lar altında toplanan sorular ile ortalamaları ve faktör ağırlıkları verilmiĢtir. 
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Tablo 5: Bilgisiyar ve Ġnterneti Etik DıĢı Kullanma 

  
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Faktör  

Ağırlıkları 

Ödev hazırlamada hileye baĢvurma nedenleri (α=0,836)    

Ödevleri yapıp hemen bitirmek için  3,10 1,387 ,754 

Daha yüksek notlar almak için  3,15 1,504 ,729 

Eğiticilerin çok ödev vermeye eğilimli oldukları için  2,55 1,282 ,722 

Ödevleri sıkıcı bulduğum için  2,39 1,241 ,707 

Ödevleri ilgi çekici bulmadığım için  2,45 1,373 ,706 

“Bana bir katkısı olmaz” düĢüncesine sahip olduğum için 1,85 1,212 ,594 

Kendi hazırladığım ödevleri beğenmediğim için  2,26 1,309 ,568 

Zamanım olmadığı için  2,36 1,257 ,497 

Ders ile ilgili olmayan faaliyetler (α=0,851)    

Müzik indiririm 1,98 1,269 ,830 

Online video/film izlerim 1,81 1,151 ,809 

Ortak portallarda (facebook, mynet vb.) sörf yaparım  2,55 1,393 ,748 

Online sohbete bağlanırım 1,83 1,197 ,695 

Online oyun oynarım 1,69 1,064 ,608 

Lisanssız yazılım kullanma ve dağıtma (α=0,762)    

Crack programlar kullanırım 1,67 1,145 ,787 

Elde edilen programları internet üzerinden dağıtırım 1,42 ,889 ,724 

Lisanssız yazılım kullanıyorum  1,68 1,151 ,696 

Ġnternet üzerinden MP3 dosyalarını dağıtırım 1,82 1,258 ,671 

Özel bilgilere eriĢim (α=0,676)    

Ortak kullanılan bilgisayarlarda izinsiz özel bilgilere baktı-
ğım oluyor  

1,42 ,822 ,810 

Ġnternet/ağ üzerinden baĢkalarına ait bilgilere ve dosyalara 

ulaĢmaya çalıĢırım  
1,37 ,856 ,770 

Bir bireye veya bir iĢletmeye ait kablosuz ağı, inernete eriĢim 

için izinsiz kullandığım oluyor  
1,67 1,099 ,623 

Derste en çok yapılan hatalı davranıĢlar (α=0,643)    

Derste e-mail okurum 1,82 1,035 ,759 

Derste ilgisiz program/dosya indiririm  1,30 ,754 ,714 

 

Bilgisayar ve interneti ahlak dıĢı kullanma ile kiĢilik özellikleri arasındaki 

iliĢki, Pearson korelasyon analizi kullanılarak ortaya çıkarılmıĢtır. Tablo 6’da değiĢ-

kenler arasında pearson korelasyon analizinin bir özeti verilmiĢtir.  
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Tablo 6: Bilgisayar ve Ġnterneti Ahlak DıĢı Kullanma Ġle KiĢilik Özellikleri  

Arasında Korelasyon Tablosu 

  **  Korelasyon, 0,01 düzeyinde önemlidir 

Tablo 6’daki bilgiler ıĢığında, dıĢa dönüklük ve lisanssız yazılım kullanma ve 

dağıtım arasında (0,01 anlamlılık düzeyinde) pozitif yönde önemli bir iliĢki vardır. 

Sonuçlara göre, öğrencilerde dıĢa dönüklük düzeyi artıĢ gösterdikçe, lisanssız yazı-

lım kullanma ve dağıtım gibi davranıĢlarda da artıĢ görülmektedir.  

Sorumluluk ile ödev hazırlamada hileye baĢvurma nedenleri, ders ile ilgili 

olmayan faaliyetler, lisanssız yazılım kullanma ve dağıtma, özel bilgilere eriĢim ve 

derste en çok yapılan hatalı davranıĢlar arasında (0,01 anlamlılık düzeyine göre) ne-

gatif ve önemli bir iliĢki vardır. Öğrencilerde sorumluluk düzeyi artıĢ gösterdikçe 

etik dıĢı davranıĢlarda azalma olduğu ortaya çıkmaktadır. Duygusal denge ile ödev 

hazırlamada hileye baĢvurma nedenleri arasında (0,01 anlamlılık düzeyine göre) ne-

gatif ve önemli bir iliĢki bulunurken, Lisanssız yazılım kullanma ve dağıtma arasın-

da 0,01 düzeyinde pozitif önemli bir iliĢki bulunmaktadır. GeliĢime açıklık ile li-

sanssız yazılım kullanma ve dağıtım arasında pozitif yönde ve önemli derecede bir 

iliĢki bulunmaktadır.  

“Metni internetten kopyalayarak kendi adımı yazıp teslim ettiğim oluyor” so-

rusuna verilen cevaplarda, cevap verenlerin % 75’i hiçbir zaman böyle bir uygulama 

yapmadığını söylerken, % 25’i ise hiçbir çaba göstermeden internette bulunan forum 

ve ödev sitelerinde hazırda bulunan ödevlere sahip olup, sadece isimlerini değiĢtire-

rek bu ödevi teslim ettikleri yönünde cevap vermiĢlerdir. “Ġnternet üzerinden kopya-

lama/yapıĢtırma yaparım” sorusuna cevap veren öğrencilerin % 12,1’i hiçbir zaman 

böyle bir davranıĢ yapmadığını ifade ederken, % 25,3’ü nadiren yaptığını, sürekli 

kopyalama/yapıĢtırma yaparak kendi ifadelerini kullanmadan hazır bilgilerin kulla-

nılması ile ödevini hazırlayanların ise cevap verenlerin % 62,6’sı gibi büyük bir ra-

kamı oluĢturduğu tespit edilmiĢtir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Yakın zamanda iktisadi hayata katılacak olan öğrencilerin, bilgisayar ve in-

ternetin bulunduğu çalıĢma ortamlarında çalıĢacağı bilinmekte ve müfredatta tekno-

lojik araçlar ile ilgili bilgi ve deneyim kazandırılmaktadır. Ankete katılan öğrencile-

rin öğrencilik dönemlerindeki kiĢilik özelliklerine bağlı olarak internet ve bilgisayar 

kullanımında yapacakları etik dıĢı davranıĢları, yine aynı kiĢilik özelliklerine sahip 

olacakları varsayılarak, iĢ ortamlarına da yansıtacakları söylenebilir. Bu araĢtırma, 

 Ödev hazırlama-

da hileye baĢ-

vurma nedenleri 

Ders ile ilgili 

olmayan faali-

yetler 

Lisanssız yazı-

lım kullanma 

ve dağıtma 

Özel 

bilgilere 

eriĢim 

Derste en çok 

yapılan hatalı 

davranıĢlar 

DıĢa Dönüklük                 ,011              ,070 ,138**   ,018          ,003 

Uyumluluk               -,080                -,071          -,046      -,085             -,064 

Sorumluluk  -,250**    -,123** -,237** -,168** -,125** 

Duygusal Denge -,132**            ,077 ,183**    ,027         ,047 

GeliĢime Açıklık              -,053           ,035 ,123**    ,031        -,018 
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öğrencilerin iktisadi hayata katılımları ile birlikte bilgisayar ve interneti iĢ dıĢı iĢler-

de kullanmalarının bir bakıma göstergesi olacaktır. Sonuçlarda da görüldüğü gibi 

öğrencilerin küçük yaĢtan itibaren sorumluluk duygularının arttırılmasına yönelik 

çaba gösterilmesi ile bu tür etik dıĢı davranıĢlar azalacaktır. O halde öğrenciler, so-

rumluluk duygularının geliĢmesine yönelik bilinçlendirilmelidir. Bu konuda aile 

baĢta olmak üzere, eğitim yaĢamlarında eğiticiler, arkadaĢ çevresi gibi faktörler so-

rumlulukları konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi için etkili olacaktır. Sorumluluk 

sahibi bireylerin yetiĢmesi ile sadece bilgisayar ve interneti kullanmada etik dıĢı 

davranıĢlar değil, her alanda yaĢanan olumsuz davranıĢlar azalacaktır.  

Laboratuarlarda yapılan derslerde öğrencilerin ders dıĢında farklı faaliyetlerle 

uğraĢmasını, öğrencinin sorumluluk bilincinin zayıflığının yanında, laboratuarın fi-

ziki yapısı, arkadaĢlarının teĢviki ve eğiticinin tutumlarına bağlamak gerekmektedir. 

Bu konuda öğrencilerin laboratuarlarda ders esnasında farklı faaliyetlerle ilgilen-

memeleri için özellikle kontrol sistemleri devreye koyulmalı, sınıf düzeni eğiticinin 

rahatlıkla denetleyeceği Ģekilde olmalı, eğitici, öğrencileri derse bağlaması için daha 

dikkatli olmalıdır.  

Eğitimde öğrencileri sadece yazılı sınavlarda, sorulara verilen cevaplarla de-

ğerlendirmenin yeterli olmadığı, baĢarı değerlendirilmesi için tüm dönemi veya be-

lirli zaman dilimini kapsayacak Ģekilde araĢtırma/ödev verilmesi gerektiği herkes 

tarafından bilinmekte ve onaylanmaktadır. Ġnternetin yaygınlaĢmasıyla ödevlerdeki 

kalitesizlik çoğu eğiticinin baĢ sorunu haline gelmiĢtir. Ġnternetten ödevlerin kopya-

lanıp yapıĢtırılması, hiçbir çaba gösterilmeden ödevin hazırlanıp teslim edilmesini 

önlemek için internet üzerinden herhangi bir uygulama yapılamayacağına göre bu 

konuda titizlik gösterecek olanlar yine eğiticilerdir. Eğiticilerin, öğrencilerin ilgisini 

çekecek, araĢtırmaya değer bulunacak, önemli bilgiler verecek ödevleri vermeleri 

hem öğrencinin ödev hazırlamada istekli olmalarını, hem de eğiticinin, öğrenciyi 

daha etkili ve verimli bir Ģekilde değerlendirmesini sağlayacaktır. Özellikle uygula-

ma derslerinde araĢtırma materyallerinin temin edilip sınıfta ödevleri yapacakları bir 

ortam hazırlanması ya da ödevin tamamı için internetteki bilgilere baĢvurulmayacak 

bir ödev konusu belirlenip öğrencilere kendi araĢtırmaları, yorumları ile birlikte ha-

zırlamalarını sağlamak faydalı olacaktır.  
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