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Özet 
Bu çalışmanın amacı, YÖK Tez merkezinde tarama terimi “sanal gerçeklik”, “sanal gerçekliğe” ve konu alanı 
“Eğitim ve Öğretim=Education and Training” olan 31 adet lisansüstü tezlerinin sistematik literatür taraması 
yöntemiyle incelenmesidir. Çalışmalar, seviye, yıl, branş, amaç, modeli, örneklem, örneklem büyüklüğü, veri 
toplama araçları, sınırlılıklar ve bulguları bakımından incelenmiştir. Sanal gerçeklik tezlerinin 2018 yılından 
itibaren arttığı, yüksek lisans seviyesinde daha fazla tez yazıldığı, üç boyutlu eğitim ortamları ve fen eğitimindeki 
tezlerin çoğunlukta olduğu, en çok karma ve nicel yöntemlerin tercih edildiği, örneklem olarak daha çok ortaokul 
ve lisans düzeyindeki öğrenciler tercih edildiği, lise düzeyinde örneklem grubuna rastlanmadığı, veri toplama aracı 
olarak ise anket, başarı testi ve görüşme formları tercih edilmiştir. Örneklem grubu ve çalışma ortamlardaki 
uygulama süreleri ile ilgili sınırlamalar olduğu ve tezlerin sonuçları da sanal gerçekliğin avantajları ve 
dezavantajları ile açıklanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Sanal gerçeklik, eğitim, tez, içerik analizi. 
 

A CONTENT ANALYSIS STUDY ON GRADUATE THESIS ON VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN 
EDUCATION 

Abstract 
The aim of this study is to examine 31 postgraduate theses with the scanning term "virtual reality", "virtual 
reality" and the subject area "Education and Training=Education and Training" in YÖK Thesis Center by systematic 
literature review method. Studies were examined in terms of level, year, branch, purpose, model, sample, sample 
size, data collection tools, limitations, and findings. Virtual reality theses have increased since 2018, more theses 
have been written at the master's level, three-dimensional education environments and theses in science 
education are in the majority, mixed and quantitative methods are preferred most, secondary school and 
undergraduate students are preferred as the sample, at high school level. Survey, achievement test and interview 
forms were preferred as data collection tools. There are limitations on the sample group and the application 
times in the study environments, and the results of the theses are explained with the advantages and 
disadvantages of virtual reality. 
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