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ÖZET  

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucu 1998 

yılında öğrenci almaya başlamıştır ve günümüze kadar sayısız mezun vermiştir. BÖTE Bölümü Eğitim  Fakültesi  altında  

yer  almasına  rağmen  mezunları  öğretmenlik  dışında  birçok  alanda  çalışmaktadır. Özellikle  son  yıllarda  öğretmenlik  

mesleği  dışında  birçok  alanda  çalışan  BÖTE  Mezunlarını  görmek mümkündür. Mezunlarının birçok farklı sektörde 

çalışmasına rağmen, öğrencilerin üniversite hayatlarında bunu fark edemedikleri ve mezunların kariyer tecrübelerinden 

yararlanamadıkları gözlemlenmektedir.  

Bu  çalışma  kapsamında  Tasarım  ve  Geliştirme  Araştırma  Modeli  (Design  and  Development  Research) kullanılarak  

mezunların  tecrübelerini  aktaracakları  bir  platformun  tasarlanması  amaçlanmıştır.  Analiz çalışmalarında;  farklı  

alanlarda  önceki  çalışmalar  incelenmiş  ve  sadece  platform  tasarlanırsa  mezunların  bu platforma tecrübelerini girme 

konusunda isteksiz olacakları fark edilmiştir. Bu problemi çözmek ve öğrencilerin mezunların kariyer imkanlarından 

yararlanması amaçlandığı için, öğrencilerin mezunlarla tanışarak röportajlar gerçekleştirmesi  ve  röportaj  sırasında  elde  

edilen  tecrübelerin  yazıya  geçirilerek  bu  platform  üzerinde yayınlanmasına karar verilmiştir.   

Sonuç  olarak  platform  üzerinde    BÖTE  Bölümünde  ders  vermekte  olan  6  akademisyen  ve  Bilgisayar Öğretmeni, 

Akademisyen, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Sistem ve Ağ Uzmanı, Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı,  Proje  

Yöneticisi  gibi  farklı  alanlarda  çalışmakta  olan  32  BÖTE  Bölüm  Mezunu  tecrübesi botemezunu.com platformu 

üzerinde yayınlanmıştır.   

Platform istatistiklerine (1 Nisan 2016 ve 18 Mart 2017 arası) bakıldığında; 11212 kullanıcı 15511 kez ziyaret  etmiştir.  

Bu  ziyaretler  sırasında  toplam  45375  defa  sayfa  görüntülenmesi  gerçekleştirilmiştir.  Bir ziyaretçinin ortalama oturum 

süresi 03:08 dakika olmuştur ve platformu ziyaret eden bir ziyaretçinin platform üzerinde zaman geçirdiğini 

göstermektedir.  
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Abstract  

Following the reconstruction of Computer Education and Instructional Technologies Department (CEIT), the department 

began accepting students in 1998 and has produced a great number graduates until today. Despite  being  a  part  of  Faculty  

of  Education,  CEIT  graduates  work  in  many  different  fields  apart  from  teaching. Especially in recent years, it is 

possible to see CEIT graduates work in many fields apart from the teaching profession. Even though the graduates work 

in many different sectors, it is observed that students cannot realize this fact during their university life and cannot benefit 

from the career experiences of the graduates.  

Within the scope of this study, it has been aimed to design a platform by using the Design and Development  

Research Model with an aim that the graduates share their experiences.   In the analysis studies, previous 

studies  

in different fields have been examined and it has been observed that the graduates will be reluctant to use this platform for 

sharing their experiences if the platform is just designed for entering experiences. Therefore, to solve this problem and 

enable that the students benefit from the career opportunities of the graduates, it has been decided that the students will 

conduct interviews with the graduates and then the experiences obtained during these interviews will be shared on the 

platform.  

Consequently, the experiences of 6 academicians and 32 CEIT graduates working in different fields such as Computer 

Teacher, Education and Training Technologist, System and Network  Specialist, Software-Design Development Specialist 

and Project Manager have been published on botemezunu.com platform.  

When the platform statistics (between 1 April 2016 and 18 March 2017) are analyzed; it is seen that 11212 users visited 

the platform for 15511 times. During these visits, the number of page views was 45375. The average session duration of a 

visitor was 03:08 minutes and this shows that a visitor visiting the platform spent time on the platform.   

Keywords:  CEIT, CEIT Graduates, CEIT Graduates Working Fields, CEIT Career, CEIT Graduate Experiences  


