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ÖZET 

 

SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANIM 

DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 

 

UYDURAN, Mehmet 

Yüksek Lisans Tezi 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Birsen BAĞÇECĠ 

Ocak – 2018, 116 sayfa  

 

Bu çalıĢmanın amacı; Gaziantep ili ġahinbey Ġlçesinde görev yapan Sınıf 

Öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeylerinin farklı değiĢkenler 

açısından incelenmesidir. Bu amaç çerçevesinde “Öğretmenlerin BiliĢim Teknolojisi 

Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği”nin alt boyutlarına iliĢkin, sınıf 

öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri araĢtırılmıĢtır.  Bu araĢtırmada 

nicel ve nitel verilerin bir arada analiz edildiği karma yöntem kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın deseni, Yakınsayan Paralel Karma Yöntem Deseni’dir. Bu araĢtırmada, 

Bayraktar (2015) tarafından geliĢtirilen “Öğretmenlerinin BiliĢim Teknolojisi 

Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği” kullanılmıĢtır. Örneklem grubuna 715 sınıf 

öğretmeni veri sağlamıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı 

kullanılmıĢ olup veri setine t-testi, ANOVA Testi, Scheffe Testi ve Çoklu Regresyon 

Analizi uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Yarı YapılandırılmıĢ GörüĢme 

Formu ile görüĢme yapılan 10 sınıf öğretmeni oluĢturmaktadır. Bu öğretmenlerden 

elde edilen nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiĢtir. AraĢtırma 

sonuçlarına göre, erkek ve kadın sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanımı, 

teknoloji okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark vardır. Ayrıca Eğitim Fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi 

kullanım ve teknoloji okuryazarlığı düzeyleri diğer fakültelerden mezun olanlara 

kıyasla daha yüksek bulunmuĢtur. AraĢtırmada, cinsiyet, mezun olunan fakülte, 

eğitim düzeyi, kıdem, yaĢ, daha önce alınan eğitimler ve bilgisayar baĢında geçirilen 

süre değiĢkenleri ile biliĢim teknolojisi kullanım düzeyi arasında anlamlı farklar 

bulunmuĢtur. AraĢtırmanın amacı doğrultusunda, sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeyleri yüksektir sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: BiliĢim Teknolojisi, Eğitim Teknolojisi, Teknoloji 

Entegrasyonu.  
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ABSTRACT 

 

EXAMINATION OF THE PRIMARY-SCHOOL TEACHERS’ LEVEL OF 

INFORMATION TECHNOLOGY USAGE IN TERMS OF DIFFERENT 

VARIABLES 

 

UYDURAN, Mehmet 

MA Thesis 

Educational Sciences Department 

 Program of Curriculum and Instruction 

 Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Birsen BAĞÇECĠ 

January - 2018, 116 pages  

 

The purpose of this study is to analyze the level of information technology 

usage of  the primary school teachers in terms of different variables who are working 

in ġahinbey/Gaziantep. Within the frame of this purpose, the primary school 

teachers’ level of information technology usage was examined in terms of sub-

dimensions of Teachers’ Level of Information Technology Usage Scale. In this study 

mixed method in which quantitive and qualitative data are analyzed together was 

used. The pattern of this study is Convergent Parallel Mixed Method Pattern. In this 

study, the information technology specification scale of teachers developed by 

Bayraktar (2015) was used. The sample group was obtained from 715 primary school 

teachers. t-Test, ANOVA Test, Scheffe Test and Multiple Regression Analysis were 

applied to data set by using SPSS 22.0 programme. The study group consists of ten 

primary school teachers who participated in interview by using a semi-structured 

interview form. Qualitative data obtained from these teachers were analysed  with the 

method of content analysis. Significant difference has been found between the level 

of information technology usage, the level of technology literacy and the level of 

integration of technology into the courses of primary-school teachers. Furthermore,   

the level of information technology usage and the level of technology literacy of the 

teachers  who graduated from faculty of education have been found higher compared 

to the others graduated from other faculties. In this study, significiant differences 

have been found between the variables such as gender, the faculty that were 

graduated from, level of education, teaching experience, age, courses about 

technology that were taken before, the time spent in front of computer, and the level 

of using information technology. In accordance with the purpose of the study, 

primary school teachers’ level of information technology usage has been found high. 

 

Keywords: Information Technology, Educational Technology, Technology 

Integration 
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BÖLÜM I 

 

 

GĠRĠġ 

 

 

Günümüzde hızla geliĢen teknolojiye baktığımızda, teknolojinin hayatımızın 

hemen her alanına girdiğini, artık her Ģeyin eskisinden daha hızlı ve kolay bir Ģekilde 

yapıldığını görmek mümkündür. Teknolojinin akıllı telefonlarla birlikte herkesin 

cebine kadar girdiği günümüzde, birçok alanda teknolojinin bize sunduğu imkânları 

kullanmaktayız. Hayatımıza bu kadar etki eden teknolojinin eğitim faktörünü de 

etkilemesi kaçınılmaz bir sonuçtur.  

Artık öğrencilerimiz teknolojinin sunduğu tüm imkânlardan eriĢebildikleri 

oranda faydalanmaktadırlar. Çağımızın çocukları akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü 

bilgisayarlar vs. birçok teknolojik oyuncağa sahipler. Bu geliĢmeler karĢısında 

öğretmenlerin, öğrencilerinin öğrenme sürecine katkı sağlayabilmek ve öğrenciye 

daha fazla ulaĢabilmek adına, kendilerini geliĢtirmeleri ve değiĢime ayak 

uydurmaları gerekmektedir. Öğretmenler “Daha iyi nasıl öğretebilirim?” problemine 

daha etkili çözüm yolları geliĢtirmelidirler. Bu çözüm yolları öğretmenleri 

derslerinde farklı materyaller kullanmaya yönlendirmelidir. 

Eğitimde kullandığımız araç ve gereçlerin, teknolojide yaĢanan geliĢmelere 

paralel olarak yenilenmesi ve değiĢmesi, beklenilen bir sonuçtur (Prensky, 2001). 

Ġnsanların ilgi ve ihtiyaçları sürekli değiĢmekte ve eğitim-öğretim ortamları 

teknolojik açıdan yenilenmektedir. Bu değiĢim ve geliĢmelerle beraber, 

öğretmenlerin karĢılaĢtığı öğrencilerin profili de değiĢmektedir. Hayatımızın 

içerisine giren tablet, akıllı telefon; forum, sosyal medya, viki, video paylaĢım sitesi, 

blog, vs. ürün ve kavramlar; öğrencilerin de hayatının vazgeçilmez bir parçası 

olmuĢtur. Teknoloji geliĢmekte, araç gereçler değiĢmekte, bireylerin öğrenme 

ihtiyaçları farklılaĢmaktadır (Prensky, 2001; Baki, Yalçınkaya, Özpınar ve Uzun, 

2009). Tüm bu geliĢmeler etrafında bilgi çağı olarak isimlendirilen 21. yüzyılda, 
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öğretmenler öğretme sürecindeki değiĢen öğrenci profili karĢısında eğitime dair 

uygulamalarını değiĢtirmek için üzerlerinde bir baskı hissetmektedirler (Vacirca, 

2008). Toplumsal değiĢime ve geliĢime öncülük eden eğitim kurumları, teknolojideki 

yenilikleri takip etmek, kullanmak ve bu teknolojileri yaygınlaĢmasını sağlamak 

durumundadırlar (Seferoğlu, 2009; Karal ve Bahçekapılı, 2011). Bu bağlamda 

teknolojinin bize sunduğu nimetlerden yararlanmayan bir eğitim sisteminin, hem 

bireysel hem de toplumsal ihtiyaçları karĢılaması mümkün değildir (Karasar, 2004). 

Öğrencilerine rol model olan öğretmenlerin, 2005 yılından itibaren eğitim 

sistemimize giren yapılandırmacı yaklaĢımla birlikte, öğrencilerin bilgiye 

ulaĢabilmeleri için; öğreten değil öğrenmeyi öğreten bir konumda olmaları ve 

öğrencilere her durumda rehberlik eden bir rol üstlenmeleri beklenmektedir. 

Öğretmenler yeni eğitim teknolojilerini öğrenme, kullanma ve uygulamalarını 

zenginleĢtirme konusunda öğrencilere öncülük etmelidirler. Öğretmenler aynı 

zamanda teknolojinin getirdiği bir takım olumsuzluklardan da öğrencilerini 

koruyabilmek ve teknolojiyi bilinçli bir Ģekilde kullanan nesiller yetiĢtirebilmek 

adına mutlaka kendilerini geliĢtirmelidirler. Fayda ve zarar noktasında bilinçli bir 

toplum oluĢturmak için öğretmenlere büyük görevler düĢmektedir.  

Çağımızda öğretmenlerden istenilenler göz önünde bulundurulduğunda; 

alanlarına iliĢkin birbirini etkileyen birçok türde uzmanlık bilgisine sahip olmaları 

gerekmektedir (Koehler  ve Mishra, 2009; Lim ve diğ., 2013, Koehler ve diğerleri, 

2013). Tüm bu beklentileri karĢılayabilmek adına, eğitim programlarında 

öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanmaları, öğrencilerin çağımızın becerilerini 

kazanmaları için oldukça önemlidir (Akkoyunlu ve Yılmaz 2005; Gürol ve diğerleri 

2009; Bullock, 2013). Eğitim teknolojilerinin önemi belirtilirken, tabi ki bu 

teknolojilerin eğitimle ilgili sorunlara tek baĢına çözüm olabileceği 

düĢünülmemelidir. Ancak bu teknolojiler öğrenme-öğretme ortamları için gerekli 

araçlardır ve kullanımı desteklenmelidir (Jung, 2005). Bu nedenle bulunduğumuz 

çağda bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin derse entegrasyonu oldukça önemlidir 

(Akbulut, 2008). Bu entegrasyon sürecinin sağlıklı iĢleyebilmesi adına 

öğretmenlerden beklenen standartlar ve bu standartlara dair performans göstergeleri 

açıkça ifade edilmeli, öğretmenler bu standartlardan haberdar edilmeli ve 

öğretmenlerin bu standartlara sahip olabilmesi için gerekli eğitim politikaları 

geliĢtirilmelidir. 
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1.1. PROBLEM DURUMU 

YaĢadığımız bilgi çağında meydana gelen geliĢmeler sonucunda toplumlar, 

hayatın hemen hemen her alanında olduğu gibi, bilim ve teknolojide de hızlı bir 

değiĢim ve geliĢim sürecine girmiĢtir. Teknolojiye paralel olarak geliĢin ürünlerin 

eğitim ortamlarında kullanımı da her geçen gün yaygınlaĢmaktadır. Bu bakımdan 

tüm dünyada meydana gelen geliĢmelere paralel olarak, ülkemizde de Temel Eğitim 

Projesi, Eğitimde Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH 

Projesi) gibi projeler ile okullar teknolojik ürünler ile donatılmakta, öğrenci ve 

öğretmenlerin kullandığı teknolojik ürünlerin sayısı ve niteliği her geçen gün 

artmaktadır. Bu projelerin sonucunda okullar, teknolojik açıdan gerekli fiziki mekân, 

araç-gereç, donanım ve yazılımlara sahip olsa da, bu teknolojilerin öğretim sürecinde 

etkili kullanılmasında anahtar rolü olan öğretmenlerin, teknolojiyi öğretim sürecine 

entegre edebilme bilgi ve becerilerinin ya da baĢka bir ifade ile eğitimde teknolojiyi 

kullanma durumlarının incelenmesi önem taĢımaktadır.  

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin (BĠT) eğitim-öğretim ortamlarında bir araç 

olarak kullanımı gün geçtikçe yaygınlaĢmaktadır. Hatta kullanılan teknolojilerin 

geliĢmiĢliği, aynı zamanda eğitimin kalitesinin bir göstergesi olarak kabul 

görmektedir. Bu nedenle ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak görev 

yapan öğretmenlerin eğitim teknolojisi kullanım düzeyi, öğrencilere verecekleri 

eğitimin nitelikleri açısından oldukça önemlidir (GöktaĢ ve diğerleri, 2009). Eğitim 

teknolojisi alanında yaĢanan hızlı geliĢmelere rağmen bu teknolojilerin eğitim 

ortamında istenilen düzeyde kullanılamadığı görülmüĢ ve bu konuda çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Bu ihtiyaçtan hareketle birçok ülkede eğitim teknolojisi standartları 

oluĢturulmuĢ ve öğretmenlerin hangi bilgi ve becerilere sahip olmaları gerektiği daha 

net bir biçimde ortaya konulmuĢtur (Dalton, 2009). 

Eğitim sürecinde kullanılan teknolojiler, yöntem ve teknikler değiĢmekte; 

öğretmenlerden tüm bu değiĢikleri takip ederek eğitim ortamına doğru Ģekilde 

entegre etmeleri beklenmektedir (Villegas - Reimars, 2003). Her ne kadar zorlukları 

olsa da yapılan araĢtırmalar gösteriyor ki öğretmenler sınıflarına teknolojiyi entegre 

etmeye baĢlamıĢlardır (Tondeur, Cooper ve Newhouse, 2010).  

Öğretmenlere, teknoloji okuryazarlığının kazandırılması ve eğitim 

teknolojilerini öğrenme ortamları ile bütünleĢtirmeleri ile ilgili olarak, çeĢitli 

ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu çalıĢmalar ile 

çağımızın öğretmenlerden beklentileri yerine getirilerek, öğrenme ortamlarının 
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kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Teknoloji kullanımının öğretim programıyla 

bütünleĢtirilmesi noktasında oluĢan beklentilere rağmen, okullarda bilgisayarın 

bulunması ve kullanılabilir olması teknolojinin eğitimciler tarafından beklendik 

biçimde kullanıldığını ya da öğrencilerin bu teknolojiyi doğru biçimde 

algılayabildiğini göstermez (Peck, Cuban ve Kirkpatrick, 2002). Hizmet öncesi lisans 

programlarında, bu özelliklerin öğretmen adaylarına kazandırılmasına yönelik dersler 

verilmekte, hizmet sürecinde ise tüm öğretmenlere bu özelliklerin kazandırılmasına 

yönelik hizmet içi eğitim programları uygulanmaktadır. Yapılan tüm bu çalıĢmalar 

kapsamında, öğretmenlerin biliĢim teknolojilerini sınıf ortamına ne kadar 

taĢıyabildiklerinin araĢtırılması gerekmektedir. Bu çalıĢmada Gaziantep ili ġahinbey 

ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım 

düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda araĢtırmamızın problem 

cümlesi "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan sınıf 

öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeylerinin belirlenmesi" biçiminde 

oluĢturulmuĢtur.  

 

1.2. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Ülkemizde öğretmenlerin biliĢim teknolojilerini kullanımlarına yönelik 

araĢtırmaları incelendiğinde, öğretmenlerin bu konuda yeterli düzeyde olmadıkları 

görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme hayatının ilk yılları olan ilkokullarda, 

teknolojiyi doğru ve etkili bir Ģekilde kullanma becerilerini, bu dönemin gerektirdiği 

ölçüde edinmesi gerekir. Bu çalıĢma, çağımızda ortaya çıkan teknolojik geliĢmelerin 

ve ürünlerin sınıf öğretmenleri tarafından özümsenip, sınıf ortamında ve sanal 

ortamda öğrencilerin daha kolay ve eğlenceli öğrenme imkânlarına kavuĢturulması 

açısından, hazır bulunuĢluğunun ve duyarlılığının ortaya konulması açısından, hem 

mevcut durumun tespiti hem de önemine dikkat çekilmesi açısından önemlidir. 

Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen projelerin (FATĠH Projesi vb.) hayata 

geçirilmesi ve uygulanabilmesi açısından yol gösterici bir çalıĢma olacaktır. Yine 

MEB tarafından hazırlanan öğretmen yeterliklerinin, sınıf öğretmenleri açısından 

değerlendirilmesi ve verilmesi planlanan hizmetiçi eğitim kurslarına yol gösterici bir 

çalıĢma olacaktır. Bu bakımdan araĢtırma sonucunda, sınıf öğretmenleri ile yapılacak 

görüĢme ve mülakat sonuçlarının bu bölümde bahsedilen algı ve inanıĢları 

aydınlatacağı düĢünülmektedir. 
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1.3. ARAġTIRMANIN AMACI 

Teknoloji entegrasyonunun iyi bir Ģekilde gerçekleĢtirildiği öğretim 

ortamlarında, öğretmenlerin de eğitimde teknoloji kullanımına yönelik bilgilerini 

geliĢtirmeleri gerekmektedir. Bu konu MEB tarafından hazırlanan öğretmen 

yeterliklerinin ve gerçekleĢtirilen projelerin de amaçları arasında yer almaktadır. Bu 

nedenlerle bu çalıĢmada Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde görev yapan Sınıf 

Öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. AraĢtırmada öğretmenlerin teknolojiyi hangi düzeyde takip 

ettiklerini, değiĢim ve geliĢimlere ne düzeyde uyum sağladıklarını; ayrıca teknoloji 

ile ortaya çıkan yeni araç ve gereçlerin öğrenme ve öğretme ortamları üzerindeki 

etkilerini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Öğretmenlerin geliĢen teknolojiyi kullanma 

konusunda öğrencilerin gerisinde kalmayarak sınıf ortamında fark yaratabilmek, 

öğrencilere ömür boyu kendi kendine öğrenme alıĢkanlığı kazandırmak, özellikle 

ortam zenginliği ve tekrar olanağı sağlaması bakımından teknoloji ile uyumunu 

ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda bu çalıĢmanın ana problemi; 

“Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeyleri farklı 

değiĢkenler açısından değiĢiklik göstermekte midir?” olarak belirlenmiĢtir. Bu ana 

problem çerçevesinde aĢağıdaki alt problemlere yanıt aranacaktır. 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeyleri, 

“Öğretmenlerin BiliĢim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme 

Ölçeği”nin alt boyutlarına göre değiĢmekte midir? 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri cinsiyet, 

mezuniyet alanı, öğrenim düzeyi, kıdem ve yaĢa göre değiĢmekte midir? 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri daha önce 

aldıkları teknoloji eğitimleri ve bilgisayar baĢında geçirilen süre bakımından 

farklılık göstermekte midir? 

 Sınıf öğretmenlerinin okulda bulunan teknolojik araçlar, sahip oldukları 

teknolojik araçlar ve teknolojiyi kullanım amaçları nelerdir? 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin 

görüĢleri nelerdir? 
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1.4. SINIRLILIKLAR 

 AraĢtırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ile 

sınırlıdır. 

 AraĢtırmanın maliyeti ve ulaĢım güçlüğü nedeniyle belli okullarda görev 

yapan öğretmenlere ulaĢılmıĢtır. 

 AraĢtırmadaki bulgularda kullanılan veriler öğretmenlerin kendileri ile ilgili 

değerlendirmeleriyle sınırlıdır. 

 AraĢtırma, veri toplama aracı olarak sınıf öğretmenlerin biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir anket ve görüĢme formu ile 

sınırlıdır. 

 

1.5. SAYILTILAR 

 AraĢtırmaya katılan örneklem grubu, evreni temsil etmektedir. 

 Farklı kaynaklardan toplanan bilgiler, gerçeği yansıtan bilgilerdir. 

 Veri toplama araçlarının amacına hizmet ettiği düĢünülmektedir. 

 Uygulama sırasında kullanılan ölçme araçları konusunda, baĢvurulan uzman 

kanıları yeterlidir. 

 

1.6. TANIMLAR 

 Eğitim: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı 

olarak istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir” (Ertürk, 

1972, s.12). 

 Teknoloji: “Teknoloji, belli amaçlara ulaşmada, belli sorunları çözmede, 

gözleme dayalı ve kanıtlanmış bilgilerin uygulanmasıdır” (Demirel, 1993, 

s.91). 

 BiliĢim: “İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki 

iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik 

makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi” 

olarak tanımlanmaktadır” (TDK, 2017a). 

 BiliĢim Teknolojisi: “Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya 

enformasyon teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle 

yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, 
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geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteğine verilen addır” (Vikipedia, 

2017). 

 Eğitim Teknolojisi: “Davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili 

verilerine dayalı olarak eğitim ile ilgili ulaşılabilir insan gücü ve insan gücü 

dışı kaynakları, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, 

sonuçları değerlendirerek bireyleri eğitimin özel amaçlarına ulaştırma 

yollarını inceleyen bilim dalıdır” (Çilenti, 1988, s. 29). 

 Öğretim Teknolojisi: “Öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda 

öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri, 

düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren karmaşık ve tümleşik bir 

süreçtir” (Ergin, 1995, s.24). 

  Sınıf Öğretmenlerinin BiliĢim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini 

Belirleme Ölçeği: Bayraktar (2015) tarafından geliĢtirilen, öğretmenlerin 

biliĢim teknolojilerini kullanım düzeylerini; cinsiyet, mezuniyet alanı, 

öğrenim düzeyi, kıdem, yaĢ, daha önce aldıkları teknoloji eğitimleri, sahip 

oldukları teknolojik araçlar, bilgisayar baĢında geçirilen süre ve teknolojiyi 

kullanım amaçları bakımından ölçmeyi amaçlayan, otuz sekiz maddeden 

oluĢan likert tipi, beĢ dereceli ölçek. 
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BÖLÜM II 

 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

 

ÇalıĢmanın bu bölümünde araĢtırmanın amacı ve problemleri temel alınarak 

hazırlanan kuramsal çerçeveye yer verilmektedir. Bu bağlamda; teknoloji, biliĢim 

teknolojisi, eğitim ve öğretim teknolojileri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknoloji 

entegrasyonu ve teknoloji kullanım standartları baĢlıklarına değinilmektedir. Ġlgili 

araĢtırmalar baĢlığında ise konuya iliĢkin yurt içinde ve yurt dıĢında yapılmıĢ 

araĢtırmalar açıklanmaktadır. 

 

2.1. TEKNOLOJĠ 

Çağımızın en önemli kavramlarından birinin teknoloji olduğu yadsınamaz 

bir gerçektir. Teknoloji yaĢantımızın her alanında çok önemli bir yere sahiptir. 

Ġnsanlar teknoloji yoluyla doğaya karĢı egemen olmayı ve böylece yaĢantılarını 

kolaylaĢtırmayı hedeflemektedirler (Forssell, 2011). Teknoloji kavramı içeriğinde 

birçok öğeyi barındıran ve bu öğelerin birleĢtirilmesiyle bilimin ortaya koyduğu 

çıktıları yaĢantımıza uyarlamamızı sağlayan bir köprü görevindedir (Alkan, 1998, 

ss:339-344). Teknoloji, belirli hedeflere ulaĢmada, problemleri çözmede, gözleme 

dayalı ve kanıtlanmıĢ bilgilerin uygulanmasıdır (Demirel, 1993, s.91).  Türk Dil 

Kurumu ise teknolojiyi; 

“bir sanayi alanında gücü ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla 

oluşturulan makinelerin, araç gereçlerin, aygıtların, yöntemlerin vb. tümünü kapsayan 

uygulama bilgisi” 

Ģeklinde tanımlamaktadır (TDK, 2017c). Yeni bir teknoloji insan hayatına girmeden 

önce birçok bilimsel gerçeklik ortaya çıkarılmaktadır. Bu bilimsel gerçeklerin, bilim 

insanları tarafından, insanların ihtiyaçlarını gidermek ve hayatlarını kolaylaĢtırmak 

amacı ile yorumlanması sonucunda yeni teknolojiler ortaya çıkmaktadır.  



9 
 

Bugünümüze baktığımızda teknolojinin hayatın her alanında kendini 

gösterdiğini ve gün geçtikçe etkisini daha da arttırdığını görmekteyiz. Elbette ortaya 

çıkan yeni teknolojiler hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da 

önemli kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

2.2. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

BiliĢim teknolojileri kavramını incelediğimizde öncelikle “biliĢim” terimini 

incelemeliyiz. BiliĢim, TDK’nın sözlüğünde; 

“İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin 

dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir 

biçimde işlenmesi bilimi”  

olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2017a). Bu tanımı teknoloji kavramıyla 

birleĢtirdiğimizde, biliĢim teknolojilerini, bilginin toplanıp iĢlenmesinde, elektronik 

ortamlarda saklanmasında, iletiĢim kurduğumuz ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere 

iletilmesinde ve isteyen herkesin kolaylıkla ulaĢabileceği bir Ģekilde, bilgisayarlar 

dâhil iletiĢim kurduğumuz bütün teknolojileri kapsayan teknolojiler Ģeklinde 

tanımlayabiliriz. BiliĢim teknolojilerini iletiĢim ve bilgisayar ağlarıyla birbirine 

bağlanabilen, bilgiye ulaĢmak için kullandığımız teknolojilerin tamamı için 

kullanabiliriz. Vikipedia’ya baktığımızda ise biliĢim teknolojilerinin; 

 “Bilişim teknolojisi, Bilgi teknolojisi (BT), informasyon teknolojisi veya enformasyon 

teknolojisi, bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin, özellikle yazılım uygulamaları ve 

bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve 

desteğine verilen addır. BT temel olarak bilgisayarların ve yazılımların aracılığıyla 

bilginin işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye güvenli 

bir biçimde erişilmesini sağlar” 

 Ģeklinde tanımlandığını görmekteyiz (Vikipedia, 2017). 

GeliĢen teknoloji çeĢitli alanlar için yeni olanakları da beraberinde 

getirmektedir. Bu yeni teknolojik olanaklardan yararlanma, o alan ile teknoloji 

arasında bir iliĢki doğurur. Bu bağlamda eğitim ve biliĢim teknolojileri iliĢkisini 

kullanıcılar açısından incelemek mümkündür. BiliĢim teknolojilerinin eğitim-öğretim 

ortamlarına öğretmenler tarafından uygulanması ve bu uygulamalar sürecinde 

avantajlar ve dezavantajların saptanması, eğitim ve teknoloji iliĢkisini ortaya 

koyacaktır. Her teknoloji kendine özgü bir iĢ bölümü, uzmanlaĢma ve çalıĢma düzeni 

gerektirir. Eğitimin pek çok alanında biliĢim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 

Soysal (2015) biliĢim teknolojilerinin eğitim ortamlarında kullanımına iliĢkin;  
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“yerden ve zamandan bağımsız olarak farklı formatta ve biçimlerdeki bilgilere erişim, 

farklı ve yeni konuların kolayca öğrenilmesi, öğrenilen/öğrenilemeyen/unutulan konuların 

tekrar edilebilmesi, uzaktan derslere katılımın sağlanması, derslerin TV, radyo veya 

İnternet’ten izlenmesi veya dinlenmesi, konuların üç veya daha çok boyutlu analizinin 

yapılması, hızlı içerik geliştirme ve paylaşma, yeni fikirleri öğrenme, geliştirme ve yayma, 

elektronik olarak kitaplara, dergilere, gazetelere, bloglara ve buna benzer veri 

kaynaklarına erişim, ortak projeler üretme, verileri elektronik ortamda paylaşma, resimleri 

elektronik ortamlarda saklama ve düzenleme, eğlenerek, oynayarak ve paylaşarak 

öğrenme, farkındalığı arttırma, farklı dilleri öğrenme, farklı kültürlerle kolaylıkla 

haberleşme, kültürleri aktarma, elektronik ortamlarda uzaktan canlı deneyler yapma, 

eğitim içeriklerini animasyon, simülasyon ve gerçek zamanlı uygulamalar ile destekleme, 

uzaktan eğitim, senkron ve asenkron eğitim gibi pek çok alanda”  

kullanıldığını belirtmektedir. 

 

2.3. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN EĞĠTĠMDEKĠ ROLÜ 

Ġnsanoğlu, geçmiĢten günümüze bilgi üretmekte, bilgiyi kullanmakta ve bu 

bilgileri gelecek nesillere aktarmaktadır. GeçmiĢte bu bilginin iletim ve dağıtımı için 

güvercinlerden, dumandan, mors alfabesinden vb. birçok araçtan yararlanılmıĢtır. 

Baktığımızda bunların tümünü bilgi teknolojisi örnekleri olarak gösterebiliriz. 

Günümüzde ise bunların yerini bilgisayarlar, uydu antenleri, çağrı cihazları, cep 

telefonları vb. gibi teknolojik araçlar almıĢtır (Akkoyunlu,1998).  

Genelde biliĢim teknolojileri, özelinde ise bilgisayarlar, öğretme-öğrenme 

sürecinde öğretmenlerin birçok iĢi kolay ve hızlı bir Ģekilde yapmasını 

sağlamaktadır. BiliĢim teknolojileri eğitimde “öğretim teknolojisi” olarak da 

adlandırılıp kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin eğitim ve öğretim ortamlarında, 

bilinçli bir Ģekilde kullanılması durumunda, eğitimin etkililiğini artırdığını 

söyleyebiliriz. Bu yüzden biliĢim teknolojilerini, öğretme-öğrenme sürecinde etkili 

bir Ģekilde kullanmak amacıyla, öğretmenlerin bu teknolojileri seçerken özen 

göstermeleri gerekmektedir.  

Eğitim kurumları, yaĢamın her alanında ortaya çıkan toplumsal değiĢme ve 

geliĢmeleri, hem baĢlatan hem de gelecek nesillere aktaran kurumlardır. Bu özelliği 

bakımından eğitim kurumlarını, diğer yeniliklerin yanında teknolojik geliĢmeleri de 

izlemek, bu teknolojileri eğitim ve öğretim ortamlarında etkin olarak kullanmak ve 

bunların nasıl kullanıldığını gelecek nesillere aktarmakla yükümlüdürler. Daha açık 

bir ifadeyle, eğitim kurumları, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, öğrencileri bilgi 
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çağına uygun, bilgi toplumunun özelliklerini göz önünde tutarak yetiĢtirmelidirler 

(Akkoyunlu,1998).  

 

2.4. EĞĠTĠM TEKNOLOJĠSĠ VE ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠSĠ 

Teknolojinin hızla geliĢimi, eğitim uygulamalarında birçok değiĢiklik ve 

yeniliği beraberinde getirmiĢtir. Öğrenme ortamlarına giren teknolojiler her geçen 

gün artmaktadır. Teknolojinin hayatımızda bizlere kazandırdığı kolaylıkları ve 

yenilikleri keĢfeden eğitimciler, insan hayatında çok önemli bir yer tutan eğitim 

sürecine de teknolojiyi dâhil etmek istemiĢlerdir. Eğitim teknolojisi, öğretim 

sürecinde belirlenen hedeflerin kazandırılması için öğretimi kolaylaĢtırarak yardım 

etmektedir. Eğitim teknolojisi; öğretim süreçlerine dâhil olan bireylerin 

öğrenmelerinin tüm yönlerini kapsayan, problemlerin planlı bir Ģekilde analizinin 

yapılması ve bu problemlere yeni çözümler bulmak amacıyla insan gücü, bilgi, 

yöntem, teknik ve araç-gereçlerin kullanılmasına yönelik uygun tasarımlar geliĢtiren, 

uygulayan ve tüm bu uygulamaları değerlendiren karmaĢık bir süreçtir (Alkan, 1998, 

ss:339-344).  

Eğitim teknolojisi için yapılan tanımları incelediğimizde farklı bilim 

adamları tarafından yapılan pek çok tanım bulunmaktadır;  

Eğitim teknolojisi, insanların öğretmeyi amaçladıkları bilgileri “BaĢkalarına 

daha kolay nasıl öğretirim?” sorusunu kendilerine sormasıyla oluĢmaya baĢlayan ve 

bilgilerin kalıcılığını arttırmak amacıyla, öğrenme-öğretme sürecinde belirli yöntem 

ve teknikleri uygulayarak, faydalanılan araç-gereçlerin en etkin bir Ģekilde 

kullanılmasını amaçlayan bir bilim dalıdır (ġimĢek, 2002, ss:57-58). Doğdu ve 

Arslan (1993) eğitim teknolojisini; amaçlı ve planlı bir öğretim için, eğitim 

sürecindeki öğelerin etkin bir biçimde kullanılması olarak tanımlamıĢlardır (s.7). 

Benzer Ģekilde baĢka bir tanımda da eğitim teknolojisi; eğitim sürecinde yer alan tüm 

öğeleri kapsayan, uygun süreçler içerisinde belirli yöntemleri kullanarak,  bu süreçte 

araç-gereçlerin etkin bir Ģekilde kullanılması ile oluĢturulan, uygulamalar ve bu 

uygulamaların değerlendirilmesini içine almaktadır (Bates ve Poole, 2003; akt. 

Bayraktar, 2015). Eğitim teknolojisi; içeriklerin uygun süreçler yoluyla uygulanması 

ve bu uygulama sonuçlarının değerlendirilmesidir (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 

2001). Eğitim teknolojisi; davranıĢ bilimlerinin iletiĢim ve öğrenme ile ilgili 

verilerine dayalı olarak, eğitim ile ilgili ulaĢılabilir insan gücü ve insan gücü dıĢı 

kaynakları, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçları 
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değerlendirerek bireyleri eğitimin özel amaçlarına ulaĢtırma yollarını inceleyen bilim 

dalıdır (Çilenti, 1988, s. 29). 

UĢun’a (2006) göre ise eğitim teknolojisinin; kuramsal esaslar, hedefler, 

öğrenci, insan gücü, yöntem ve teknikler, ortam, öğrenme durumları ve 

değerlendirme olmak üzere sekiz öğesi bulunmaktadır (ss.48-68). Alanyazında 

eğitim teknolojisi değiĢik biçimlerde kavramsallaĢtırılmıĢtır. Teknoloji ve eğitim 

kavramlarının tanımlarını da dikkate aldığımızda; eğitim teknolojisini, genel manada 

öğrenme süreçlerini etkili bir biçimde yönetebilmek için ilgili bilgi ve becerilerin 

uygulanması olarak düĢünebiliriz. Kısacası öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarımı, 

uygulanması, değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi iĢlemleri eğitim teknolojisini 

meydana getirmektedir. 

BiliĢim teknolojisi, eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kavramları 

birbirine yakın ve çoğu zaman birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. Eğitim 

teknolojisi, “ne” ve “niçin” sorularına yanıt ararken, öğretim teknolojisi ise “nasıl” 

sorusuna yanıt aramaktadır (Kaya, 2006, s.25). Eğitim teknolojisi tüm eğitim 

faaliyetlerini kapsarken, öğretim teknolojisi daha çok örgün eğitim kurumlarındaki 

öğrenme süreçleri üzerinde durmaktadır. Bu bakımdan öğretim teknolojisinin eğitim 

teknolojisinin bir alt dalı olduğu söylenebilir. Eğitim teknolojisi, öğretim 

teknolojisini de kapsayan daha geniĢ bir disiplindir. Öğretim teknolojisi kavramı ile 

ilgili alanyazında pek çok tanım bulunmaktadır.  

Öğretim teknolojisi bir konunun öğretimiyle ilgili öğrenmelerin 

kılavuzlanması etkinliklerini ifade etmektedir (Türk, 2012).  

Gagne’ye (1987) göre öğretim teknolojisi, etkili öğrenmenin gerçekleĢmesi 

için öğrenme ve öğretme ortamlarında, medyayı yani teknolojik donanımı kullanan 

tekniklerdir. Öğrenme ve öğretme ortamlarında kazandırılması hedeflenen bilgiler, 

teknolojik donanımlar ve biliĢsel bilgiler göz önüne alınarak dizgesel bir Ģekilde 

düzenlenmelidir.  

Öğretim teknolojisi, öğrenmenin belli bir amaç ve program dâhilinde 

gerçekleĢtirildiği durumlarda, öğrenmeyle ilgili karĢılaĢılan problemlerin analiz 

edilmesi ve çözümünde insanları, yöntemleri, düĢünceleri, araç-gereçleri ve 

organizasyonu içeren karmaĢık ve entegre bir süreçtir (Ergin, 1995, s.24). 

Demirel, Seferoğlu ve Yağcı (2001) ise öğretim teknolojisini; öğrenmelerin 

gerçekleĢmesi için uygun fiziksel ortamların oluĢturulması ve düzenlenmesini 

kapsayan, çıkabilecek problemlerin çözümü için yol gösteren, içeriğe uygun araç-
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gereçlerin belirlenmesi, tasarlanması, ortaya çıkarılmasını sağlayan öğrenme süreci 

olarak tanımlamaktadır.  

Alanyazında verilen tanımlardan; eğitim teknolojisi bu sürecin tamamını 

kapsarken, öğretim teknolojileri daha özel olarak iĢin öğretim kısmıyla 

ilgilenmektedir. Bu bakımdan öğretim teknolojisinin, eğitim teknolojisine göre daha 

özel bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Öğretim teknolojisi tanımlarına 

baktığımızda öğretim sırasında kullanılan teknolojiler ve bu teknolojileri kullanırken 

içinde göz önünde bulundurulması gereken biliĢsel bilgiler öne çıkmaktadır. 

 

2.5. EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ KULLANIMININ FAYDALARI 

Son yıllarda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da teknoloji kullanımı 

her geçen gün yaygınlaĢmaktadır. Eğitimin sürecinin her aĢamasında teknolojiden 

etkin bir Ģekilde yararlanılmaya çalıĢılmaktadır. Eğitimde de hızla artan teknolojik 

geliĢmelerden faydalanmanın, öğrenciler ve öğretmenler açısından birçok alanda 

kolaylık sağladığını ve eğitimin tüm paydaĢlarının teknolojiden faydalandığını 

belirtebiliriz. Günümüzde teknolojinin kullanımı artık bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir. 

AB ülkelerinde, zorunlu eğitim yapılan tüm kurumlarda ve informal eğitim 

kurumlarını da kapsayan bir anlayıĢla, eğitimde kazandırılması gerekli sekiz temel 

beceri alanı belirlenmiĢtir. Bu sekiz beceriden biri de biliĢim teknolojilerini 

kullanabilmedir (European Comission, 2011). Ayrıca derslerde BT kullanımının 

öğrencilerin baĢarıları üzerinde, geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu 

saptanmıĢtır (Demircioğlu ve Geban, 1996). Bu nedenle BT’nin eğitim ortamlarında 

kullanımının artırılması daha da önem kazanmıĢtır.  

Eğitim sistemleri, hızla geliĢen teknolojilerden etkilenmekte ve 

programlarını bu doğrultuda yenileyerek, eğitim ortamlarında yeni araç-gereçler 

kullanmak durumunda kalmaktadırlar (Karasar, 2004). Bu durum eğitim alanında 

yeni teknolojilerin geliĢtirilmesini ve bu teknolojilerin kullanımının her geçen gün 

artmasını sağlamaktadır. Ülkemizde de bu geliĢmelerin çeĢitli Ģekillerde eğitime 

yansımakta olduğu görülmektedir. Örnek olarak okullarda ilk baĢlarda tepegöz, daha 

sonra projeksiyon cihazı, akıllı tahta ve son olarak da etkileĢimli tahta kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ancak okullarımızın tamamının bu teknolojilerin hepsinden eĢit olarak 

faydalanabildiğini söyleyemeyiz.  
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Eğitimde meydana gelen teknolojik geliĢmelerden daha iyi bir Ģekilde 

faydalanabilmek için MEB tarafından hayata geçirilen yeniliklerden ve bu yenilikler 

içerisinde bu güne kadar planlananlar arasında en kapsamlı projelerden biri FATĠH 

Projesi’dir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda Bilgisayar Teknolojisi (BT) 

kullanımını artırmak için, FATĠH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme 

Hareketi) Projesi’ni hazırlamıĢtır. Bu proje, gündeme geldiğinden bu yana eğitimin 

tüm paydaĢları ve toplumun bütün kesimleri tarafından heyecanla karĢılanmıĢ ve 

yakından takip edilen bir konu haline gelmiĢtir. 

FATĠH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eĢitliğini sağlamak ve okullardaki 

teknolojik altyapıyı iyileĢtirmek amacıyla, BT araçlarının eğitim sürecinde daha fazla 

duyuya hitap edilecek Ģekilde, derslerde etkin bir Ģekilde kullanımı için; okulöncesi, 

ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarda dizüstü bilgisayar, LCD panel, 

etkileĢimli tahta ve internet ağ altyapısı sağlanmasını öngörmektedir (MEB, 2010). 

Ayrıca bu proje kapsamında öğretmenlere hizmet içi eğitim kursları verilmesi 

planlanmıĢtır. FATĠH projesi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, 

UlaĢtırma Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Projenin 5 yılda tamamlanması ön 

görülmüĢtür. 

Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, “zaman faktörü sabit tutulduğunda 

insanlar okuduklarının % 10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, 

hem görüp hem duyduklarının % 50’sini, görüp duydukları ve söylediklerinin % 

80’ini, görüp, duyup, dokunup, söylediklerinin % 90’ını hatırlamaktadırlar” 

(Demirel, 2003, s.51). Bu sonuçlar eğitimde teknoloji kullanımının arttırılmasının 

gerektiğini göstermektedir. Daha önce yapılan araĢtırmaları incelediğimizde, 

eğitimde teknoloji kullanılmasının yararlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (ĠĢman, 2002; 

Özkütük & Orgun, 2001). 

• Bilgi hızla yayılır. 

• Bireysel öğrenme ortamları oluĢur. 

• Kalıcı öğrenmeler oluĢur. 

• Proje çalıĢmaları yapılabilir. 

• Küresel eğitim fırsatı sağlar. 

• Öğretmenin rolünü geniĢletir. 

• Yaratıcılığa sevk eder. 

• Fırsat eĢitliğini gerçekleĢtirir. 

• Motivasyon yaratır. 
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• Serbest eğitim sağlar. 

• Bilgiyi ilk kaynaktan sağlar. 

• Aktif öğrenmeyi sağlar. 

• Somut öğrenmeyi gerçekleĢtirir. 

• AĢamalı öğrenmenin temelini kurar. 

• DüĢüncede sürekliliği sağlar 

 

2.6. SINIF ÖĞRETMENLERĠ VE TEKNOLOJĠ KULLANIMI 

Teknolojik geliĢmeler yaĢantımızın her alanında değiĢim ve geliĢimlere 

neden olmaktadır. Bu değiĢim ve geliĢmeler, tüm kurumları etkilediği gibi eğitim 

kurumlarının yapı ve iĢlevlerini de etkilemektedir. Endüstri, ekonomi, eğitim ve 

iletiĢim gibi birçok toplumsal sistem, eğitim kurumlarından teknolojiyi etkili bir 

Ģekilde kullanabilen, teknoloji konusunda kendisini yeterince geliĢtirmiĢ bireyler 

yetiĢtirmesini beklemektedir. Eğitim sistemleri de aynı görevi öğretmenlerin 

gerçekleĢtirmesini beklemektedir. Tabi bu beklentiler öğretmenlerden sadece 

teknolojinin nasıl kullanıldığını öğretmeyi değil, aynı zamanda öğretmenlerin, bu 

teknolojileri öğretim etkinliklerinde kullanmalarını da kapsamaktadır. Bu bakımdan 

yeni teknolojilerin öğrencileri, öğretmenleri ve öğrenme ortamlarını etkilediğini 

kabul etmeliyiz. ġu an okullarımızda görev yapan öğretmenlerin ve 

üniversitelerimizde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının, yeni teknolojilere 

iliĢkin bilgi ve beceriler kazanması gerekmektedir (Akpınar, 2003). 

Uluslar arası Eğitimde Teknoloji Derneği ISTE (International Society for 

Technology in Education), öğretmenlerin sahip olması gereken becerileri teknoloji 

okur-yazarı olma, derslerinde teknolojiden faydalanabilme, öğrencilerini teknoloji 

kullanmaya yöneltme, öğrencilerine bilgiye ulaĢmak ve bilgiyi kullanma becerilerini 

kazandırmak için öğrenim görülen çevreyi onların teknoloji kullanabilecekleri 

Ģekilde düzenleyebilme, mesleki geliĢim arttırmak ve deneyimlerini meslektaĢlarıyla 

paylaĢmak için internet üzerinden iĢ birliği yapabilme (ISTE, 2000) olarak 

belirlemiĢtir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayınlanan, Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterliklerinde, BĠT alanında öğretmenlerde bulunması gereken 

becerileriler Ģu Ģekilde belirtilmektedir:  

“a) BİT ile ilgili yasal ve ahlaki sorumlulukları bilme ve bunları öğrencilere 

kazandırabilme, b) Teknoloji okur-yazarı olma, c) BİT’deki gelişmeleri izleyebilme, d) 
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Meslekî gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için BİT’den yararlanabilme, e) 

BİT’den (çevrimiçi dergi, uygulama yazılımları, e-posta, vb.) bilgiyi paylaşma amacıyla 

yararlanabilme, f) BİT’i de kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip 

öğrencilere uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme, g) Ders planında BİT’in nasıl 

kullanılacağına yer verebilme, h) Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik 

araçlardan yararlanabilme, i) Teknolojik ortamlardaki (veritabanları, çevrimiçi kaynaklar 

vb.) öğretme-öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, j) Bunların doğruluk ve 

uygunlukları açısından değerlendirebilme, k) Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına 

model olabilme ve bunları öğretebilme, l) Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak 

öğrenci merkezli stratejileri destekleyen teknolojiler kullanabilme, m) Teknoloji yoğun 

öğrenme ortamlarında davranış yönetimi için stratejiler geliştirebilme ve uygulayabilme, n) 

BİT’i kullanarak verileri analiz edebilme, o) BİT’i kullanarak sonuçlardan velileri, okul 

yönetimini ve diğer eğitimcileri haberdar edebilme”  

olarak belirlenmiĢtir (MEB, 2006). 

MEB BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) Projesi DanıĢma Kurulu, 

öğretmenlerin bilgi teknolojileri ile ilgili olarak genel yeterliklerine iliĢkin hedefleri 

Ģu Ģekilde belirtmektedir:  

“(1) Bilgisayar okur-yazarlığı için temel becerilere sahip olma, (2) Ders yazılımlarını 

tanıma ve değerlendirme, (3) Ders yazılımlarını derste kullanma, (4) Ders yazılımlarını 

kullanmada öğrencilere rehberlik etme, (5) Ders yazılımı geliştiren gruplarla iletişim, (6) 

Ders yazılımı senaryoları geliştirme”  

olarak belirlemiĢtir (Cüre & Özdener, 2008). 

ISTE ’nin öğretmen standartları, MEB Öğretmenlik Mesleği Genel 

Yeterlikleri ve BDE Projesi DanıĢma Kurulu Öğretmen Genel Yeterlikleri 

incelendiğinde, öğretmenlerin hem teknolojiyi iyi bir Ģekilde kullanabilen hem de 

öğrenme ortamını öğrencilerinin teknolojiye kolaylıkla ulaĢabilecekleri Ģekilde 

düzenleyebilen,  teknoloji kullanımı konusunda öğrencilerine rol-model olabilen 

kiĢiler olmasının gereği belirtilmektedir. 

Ġnsanların eğitimleri konusunda ailelerinden sonra belki de en çok 

etkilendikleri kiĢi olarak öğretmenleri gelmektedir. Özellikle sınıf öğretmenleri, 

öğrencileri öğrenim hayatlarının ilk yıllarında, onları hayata en iyi Ģekilde 

hazırlamak için, eğitim ve öğretim yoluyla donanımlı hale getirerek, toplum 

yaĢamına uyum göstermelerini sağlamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim 

sürecinde biliĢim teknolojilerini kullanmaları; öğrencilerin ilgisini çekmek, kontrol 

yüzdesini yükseltmek, bilgi kaynaklarına kolay bir Ģekilde ulaĢılabilmek, öğrenme 

sürecinin kolaylıkla izlenmesini sağlamak, problem çözme becerilerini geliĢtirmek, 
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iĢbirlikli öğrenmeyi arttırmak, bilgi paylaĢımını çoğaltmak ve zaman tasarrufu 

sağlamak açısından önemlidir (Robyler, Edwards ve Havriluk, 1997). 

 

2.7. EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ ENTEGRASYONU 

Teknoloji, günümüzde birçok eğitimci tarafından eğitimde kalitenin bir 

göstergesi olarak düĢünülmektedir. Son yıllarda eğitim alanında teknolojiye yapılan 

yatırımlar da bu görüĢü destekler niteliktedir. Bu yüzden eğitimde teknoloji 

entegrasyonunun öneminin her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Teknolojiden de 

yararlanarak bilgiye ulaĢan ve edindiği bilgiyi yaĢantısında kullanan bireyler 

yetiĢtirebilmek için, öğretmenlerin biliĢim teknolojilerini etkili bir biçimde 

kullanabilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, bu alanda yapılan ulusal ve uluslar 

arası araĢtırmalar incelendiğinde, eğitimde teknoloji entegrasyonunun nasıl olması 

gerektiği ile ilgili bir standardın bulunmaması (Hsu, 2010) ile birlikte alanyazında 

var olan teknoloji entegrasyon modellerini incelediğimizde genel olarak öğrenci, 

öğretici, kurum, teknoloji, alt yapı, destek sistemler, sürdürülebilirlik gibi farklı 

açılardan ele alarak yapılandırıldığı görülmektedir (Mazman & Usluel, 2011). 

Teknoloji entegrasyonu doğru teknolojinin doğru pedagoji ile harmanlandığı, ders 

içeriğine uygun materyallerin seçimini gerektirmektedir (McDonald ve Gibbons, 

2009). Teknoloji entegrasyonu alanyazında farklı Ģekillerde ifade edilmiĢtir. 

Eğitimde teknoloji entegrasyonu, yalnızca teknolojilerin eğitim ortamında 

bulundurulması değil aynı zamanda öğretimsel, yönetimsel ve kurumsal anlamda 

birçok değiĢkenin göz önünde bulundurulduğu çok yönlü ve karmaĢık bir süreçtir 

(Yurdakul, 2011).  

Bir baĢka tanımda ise teknoloji entegrasyonu, öğretim hedeflerini 

gerçekleĢtirmek ve öğrenmeyi artırabilmek için bilgi ve iletiĢim araçlarının öğretim 

programı içerisinde kullanılmasıdır (Cartwright ve Hammond, 2003).  

Bu tanımlara bakarak teknoloji entegrasyonunu eğitim programları 

içerisinde yer alan birçok değiĢkeni bünyesinde barındıran karmaĢık ve uzun süreç 

olarak ele alabiliriz. Öğretmenlerin belirli bir zaman aralığında yetiĢtirmeleri gereken 

bir müfredat vardır ve bu müfredatın içerisine bir de teknoloji entegre etmek kolay 

değildir (Koehler ve Mishra, 2009). Teknoloji entegrasyonu öğrenim sürecine dahil 

edilirken, plan ve programla birlikte bütünleĢmiĢ olarak gerçekleĢtirilmelidir. 

Alanyazında var olan araĢtırmaların sıklığı, teknoloji entegrasyonunun önemini ve 

hala geliĢmekte olan bir alan olduğunu göstermektedir. Bu zorlu ve bir o kadar da 
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karmaĢık sürecin eğitimciler tarafından iyi bir Ģekilde özümsenmesi ve öğretim 

sürecine dâhil edilmesi çok önemlidir. 

 

2.8. TEKNOLOJĠ ENTEGRASYON MODELLERĠ 

Teknoloji entegrasyonunu açıklamaya yönelik alanyazında var olan 

çalıĢmalar incelendiğinde paylaĢılan vizyon, politikalar, standart ve program desteği, 

mesleki geliĢim, donanım yazılım ve diğer kaynaklara eriĢim, uygun öğretim ve 

değerlendirme yaklaĢımları ve teknik destek bileĢenleri öne çıkmaktadır (Biber ve 

Biber, 2014). Bu bileĢenleri temel alan ve teknoloji entegrasyonunu açıklamaya 

yönelik birçok model bulunmaktadır. AĢağıda eğitimde teknoloji kullanılması ile 

ilgili bazı modeller aĢamaları ve dayandıkları temel ilkeler açısından 

açıklanmaktadır. 

 

2.8.1. Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 

Roblyer (2006) tarafından geliĢtirilen bu model, teknolojinin öğretim 

ortamlarına entegre edilmesinde karĢılaĢılan problemleri çözmek için, teknolojinin 

planlanması ve uygulanması aĢamasında nasıl bir yol izlenileceğine yönelik 5 

aĢamalı bir çözüm sunmaktadır (s.191). Roblyer’in teknoloji entegrasyonunu 

planlama modeli, öğrenme-öğretme sürecinde, teknolojinin uygulanması aĢamasında 

eğitimcilere rehberlik edecek gözlenebilir aĢamalar sunmaktadır. Bu modelde, 

teknoloji entegrasyonuna etki eden ve eğitim sisteminin ögeleri olan fiziksel eriĢim 

koĢulları, kaynaklar, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve diğer bireylerin dikkate 

alınmasını belirtmektedir (Mumcu, 2011). BeĢ aĢamalı teknoloji planlama 

modelinde, birinci aĢama BĠT entegrasyonunun bu sürece göreli yararının 

belirlenmesi ile baĢlamaktadır. Sonraki üç aĢama hedefler, entegrasyon stratejisinin 

tasarlanması ve öğretimsel ortamın hazırlanması ile devam etmektedir. Son aĢamada 

ise entegrasyon stratejilerinin değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenerek gerekliyse 

önceki 3 aĢamaya geri dönülmesi amaçlanmaktadır (Mumcu, 2011). 
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Doering ve arkadaĢları (2009), öğretmenlere öğrenme öğretme sürecinde 

teknoloji entegrasyonu bakımından, yaĢanan zorlukları belirleme konusunda genel 

bir anlayıĢ kazandıran, Teknoloji Entegrasyonunu Planlama modeli ile TPAB 

çerçevesini birbirine kaynaĢtırmıĢlardır. Buna göre planlama ve uygulamalar içeren, 

altı aĢamadan oluĢan bu model, teknoloji kullanımının nasıl entegre edilirse daha 

anlamlı, daha etkili ve daha baĢarılı olacağı ile ilgili bir öneri getirmektedir. 

 

2.8.2. BeĢ AĢamalı Bilgisayar Teknolojileri Entegrasyon Modeli 

Toledo (2005) tarafından oluĢturulan BeĢ AĢamalı Bilgisayar Teknolojileri 

Entegrasyon modelinde, eğitim kurumlarının öğretmenlerin eğitiminde, bilgisayar 

teknolojilerini kullandıklarında, öğretmenlerin hangi geliĢim süreçlerinden 

geçtiklerini belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu model geliĢtirilirken, yeniliklerin 

kabullenilmesi ve benimsenmesi ile ilgili bazı modeller incelenmiĢtir. Rogers’ın 

ġekil 2. 1. Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli (Roblyer, 2006, s.191) 
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yenilik karar süreci, Gladhart’ın bilgisayar teknolojisi entegrasyonunu benimseme 

rubriği ve Russel’ın teknolojiyi kullanmayı öğrenme aĢamaları bu modelin 

oluĢturulmasına öncülük etmiĢtir (Akt. ġimĢek, 2016). Bu aĢamalar gözden 

geçirildikten sonra entegrasyon öncesi, geçiĢ, geliĢtirme, yayılma, sistem çapında 

entegrasyon Ģeklinde beĢ aĢama belirlenmiĢtir (Tablo 2.1).  

Öğretmen yetiĢtiren üç farklı eğitim kurumunun öğretim programını, 

alanında önemli kiĢilerle görüĢme, odak grup görüĢmeleri, doküman incelemesi ve 

anketlerle veri toplayarak değerlendiren Toledo (2005), liderlik, destek, kaynaklar, 

öğretim elemanları ve öğrencilerin bilgisayar kullanımı ve entegrasyonu temalarına 

ulaĢmıĢtır. Bu temalara dayanarak beĢ aĢamalı bilgisayar teknolojileri entegrasyon 

modelini öne sürmüĢtür. 

ġimdi bu aĢamaları aĢağıdaki Tablo 2.1’de daha yakından inceleyelim. 

 

Tablo 2. 1. 

 Toledo'nun beş aşamalı teknoloji entegrasyon modeli 
 

Aşamalar Özellikler, görevler, hareketler 

Entegrasyon öncesi 

“Bu aşamada üniversite entegrasyon sağlanmasında öncülük etmemektedir, 

çok az öğretim elemanı bilgisayar teknolojisini kullanmaktadır. Kaynak 

desteği için alt yapı hazır değildir.” 

Geçiş 

“Üniversite, okul ya da bölüm düzeyinde teknoloji entegrasyonu için 

öncülük konusunda bir değişim vardır. Öğretmen yetiştiricilerinin 

bilgisayar teknolojisini kullanmaları ve entegrasyonu konusunda ilgi ve 

vizyon artmaktadır. Teknoloji standartlarının geliştirilmesi için 

gereksinimlerde bir dönüşüm vardır.” 

Geliştirme 

“Okullar, üniversiteler ve eğitim ile ilgili bölümler bilgisayar teknolojisini 

öğretim programlarında entegre etmede görevlerini yerine getirmeye 

başlar. Kurum için bilgisayarlar temin edilir. Eğitim teknolojisini etkin 

kullanabilen nitelikli öğretim elemanları ve uzmanlar alınır. Kurumun 

gelişim programları yeniden planlanır ve uygulanır.” 

Yayılma 

“Öğretim elemanlarının başarılı bir biçimde bilgisayar teknolojisi 

entegrasyonu için eğitimi ve eğitim teknolojisi donanımı, yazılımı 

olanaklarının sağlanmasıyla daha kapsamlı bir girişim gerçekleştirilir. Bu 

girişimler; destek personolleri ve öğretim elemanları arasındaki ilişkinin 

güçlendirilmesi, ilişkilerin varlığı öğretim elemanlarının bilgisayar 

kullanım ve entegrasyonuna olumlu etki etmesi, öğretim elemanlarının yeni 

teknolojileri ve yöntemleri denemeleri için teşvik edilmeleri konusunda 

ortam sağlanması şeklindedir.” 
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Sistem çapında 

entegrasyon 

“Öğrenciler için gerekli olan entegrasyon standartları belirlenmiştir. 

Bilgisayar teknolojisinin entegrasyonu bütün öğretmen eğitimi derslerinin 

içerisinde bulunmaktadır. Öğretim elemanları ve öğrencilerin entegrasyona 

yönelik ilgileri artmaktadır.” 

 

2.8.3. Genel Model 

Wang (2008) biliĢim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecine etkili bir 

biçimde entegre edilmesini, öğretmenler için temel bir yeterlik olarak görmektedir. 

Eğitimde etkili bir BĠT entegrasyonu için pedagoji, sosyal etkileĢim ve öğretme 

süreçlerinden oluĢan bir model sunan Wang (2008), bu modeli yapılandırmacı 

öğrenme kuramlarına, etkileĢimi tasarlama ve kullanıĢlılık fikrine dayandırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wang’a (2008) göre, bu modelde bulunan pedagoji bileĢeni, öğretmenin 

öğrenmeyi desteklemek amacıyla kullandığı yaklaĢımları, stratejileri, teknikleri 

kapsamaktadır. Sosyal etkileĢimin de öğrenme-öğretme sürecinde dikkate alınması 

gerektiğini belirten Wang (2008), öğrencilerin eğitim ortamlarında kullanılan 

araçlarla etkileĢim biçimlerinin, teknoloji entegrasyonunun önemli bir öğesi 

olduğunu savunmaktadır. Wang, teknoloji tabanlı bir öğrenme ortamının bir diğer 

önemli öğesi olan teknoloji bileĢeninin, eriĢim koĢulları açısından fırsat eĢitliği 

sağlaması gerektiğini, öğrencilerin güdülenmesini sağlayacak Ģekilde kullanılmasını 

ve öğrenilmesinin kolay olması gerektiğini belirtmektedir.  

 

2.8.4. Sistematik BĠT Entegrasyonu Modeli 

Wang & Woo (2007) tarafından geliĢtirilen bu modele göre, ele alınan 

içeriğe göre BĠT entegrasyonunun üç seviyede gerçekleĢeceği ifade edilmiĢtir; 

    

Pedagoji 

 

Teknoloji 

 

Sosyal 

EtkileĢim 

 

 

ġekil 2. 2. Genel model için temel bileĢenler (Wang, 2008) 
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 “− Müfredat (Makro seviye): Bütün bir ders sürecinde tüm içerik ve 

öğrenme deneyimlerine BİT’i entegre etmek.  

− Konu (Meso seviye): Belirli konu başlıklarında öğrenci öğrenmelerini 

desteklemek için BİT kullanımı.  

− Ders (Mikro seviye): BİT’i bir veya birden çok derste konuyu daha iyi 

anlatabilmek için kullanmak.” 

Bu aĢamaların herhangi biri için biliĢim teknolojilerinin entegrasyonunun 

sistematik bir Ģekilde planlanması gerekmektedir. Sistematik BĠT Entegrasyonu 

Modeli, “problem durumunun belirlenmesi, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi, 

gerekli teknolojinin belirlenmesi, teknolojiyi kullanma gerekçelerinin ortaya 

konulması, uygulama için stratejilerin belirlenmesi, değerlendirmenin yapılması ve 

yansımaların sunulması” olmak üzere toplamda 7 aĢamadan oluĢmaktadır (Mazman 

ve Usluel, 2011). Bu modelde her bir bölüm mantıksal bir sırayla ve doğrusal bir 

Ģekilde devam etmektedir. Her bir öğe bir öncekinin tamamlanmıĢ olmasına bağlıdır. 

Wang ve Woo (2007), bu modelin yalnızca teknolojiye eriĢilebilirliğe 

dayanmadığını, ağırlıklı olarak pedagojik tasarıma dayalı olduğunu belirtmektedirler. 

ġekil 2. 3. BĠT Entegrasyon alanları (Wang & Woo, 2007) 
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2.8.5. EĢ Merkezli Halka Modeli 

Tondeur, Valcke ve Van Braak (2008) bu modele göre, öğretmenlerin 

özellikleri ve okulun çok boyutlu bir Ģekilde etkileĢimi yoluyla karmaĢık biliĢim 

teknolojileri entegrasyonunun daha iyi anlaĢılacağını düĢünmektedir. Modelin 

merkezinde bulunan teknolojiyi kullanma amacı, teknolojik yeterliklerin 

kazandırılması, teknolojinin bilgi ve öğrenme aracı olarak kullanılması olarak üç 

bölümde incelenmiĢtir. Teknolojiyi kullanma hedefini belirleyen kısımlar ise 

öğretmenlerin kültürel ve yapısal özellikleri, okulların kültürel ve bağlamsal 

özellikleri olmuĢtur. Öğretmenlerin kültürel özellikleri, nitelikli eğitime yönelik 

inançları, bilgisayar inançları ve yenilikçilikleri olarak tanımlanırken; öğretmenlerin 

yapısal özellikleri, bilgisayar yeterlikleri ve cinsiyet olarak tanımlanmıĢtır. Okulların 

kültürel özellikleri liderlik, BĠT politikası, BĠT’e destek, yeniliklere açıklık Ģeklinde 

tanımlanırken; okulların bağlamsal özellikleri ise alt yapı, uygun yazılım ve 

donanımın bulunması Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

 

 

 

2.8.6. Sistem Tabanlı Teknoloji Rehberlik Modeli 

Kopcha (2010) tarafından geliĢtirilen bu modelde, yapılan araĢtırmalara 

dayanarak, sistem tabanlı bir teknoloji rehberlik modeli ortaya çıkarılmıĢtır. Kopcha 

(2010) sistem tabanlı teknoloji rehberlik modelinde, öğretmenleri belirlenen dört 

ġekil 2. 4. EĢ merkezli halka yapısına dayalı model (Tondeur, Valcke & Van Braak, 

2008) 
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farklı teknoloji aĢamasından geçirerek, teknolojiyi benimsemelerini ve öğrenci 

merkezli öğrenmeyi destekleyecek uygulamalara teknolojiyi taĢımalarına 

odaklanmaktadır. 

ġekil 5’te dört aĢamalı teknoloji entegrasyonunu içeren sistem tabanlı 

teknoloji rehberlik modeli yer almaktadır. 

 

 

Ġhtiyaç analizi ile baĢlayan bu modelde, kısa ve uzun dönemli hedefler 

belirlenerek devam etmektedir. Daha sonra teknoloji entegrasyon aĢamalarını dört 

aĢamada alanyazındaki araĢtırmalara dayalı olarak iĢleyiĢ, sistemler, kültür ve 

ġekil 2. 5. Sistem tabanlı teknoloji rehberlik modeli (Kopcha, 2010) 
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öğretim programı açısından ele alan Kopcha (2010), bu aĢamalarda rehberlik edecek 

bireylerin nelere odaklanmaları gerektiğini bir matris halinde vermektedir. ĠĢleyiĢte, 

okulda teknoloji kurulumu sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi; sistemde, 

öğretmenlerin sınıf içinde teknolojiyi yönetmesi; kültür, öğretmenlerin teknoloji 

entegrasyonuna yönelik tutum ve inançlarını ve son olarak öğretim programı, 

teknoloji entegrasyonunun derslerde öğrenci merkezli olarak kullanılmasını ifade 

etmektedir. Dört aĢama incelendiğinde;  

1. Kurulum aĢaması: Teknolojilerin düzgün çalıĢması ve öğretmenlerin 

teknoloji sorunlarının üstesinden gelmesinin sağlanması  

2. Öğretmen hazırlığı: Teknoloji rehberi, öğretmenleri derslerde teknolojiyi 

öğrenci merkezli kullanımına hazırlar.  

3. Öğretim programı reformu: Bu aĢamada teknoloji rehberinin görevi, 

öğretmenlerin derslerde teknolojiyi öğrenci merkezli kullanmalarını artırmaktır.  

4. Uygulayıcı topluluk: Bu süreçte teknoloji rehberleri, okulda görev yapan 

öğretmenler ve öğretim elemanlarının teknoloji liderleri olmalarını sağlamak 

amacıyla eğitimler verir.  

Son olarak teknoloji rehberleri hedefler ve vizyon ile belirlenen durumların 

karĢılanıp karĢılanmadığı ile ilgili değerlendirmeler yapıp bu değerlendirmeleri 

paydaĢlarla paylaĢmalıdır. 

 

2.8.7. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) – Uygulama Modeli 

Shulman'ın (1987) tarafından öğretmen yeterliliklerine kazandırılan 

pedagojik alan bilgisi (PAB) kavramına, Koehler ve Mishra (2005) teknolojik bilgi 

kavramını da dâhil ederek Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) çerçevesini 

oluĢturmuĢlardır. Koehler ve Mishra (2005) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini 

(TPAB), Teknolojik Bilgi (TB), Pedagojik Bilgi (PB) ve Alan Bilgisinin (AB) 

birleĢimi olarak tanımlayarak, bu bütünün her bir parçanın toplamından daha anlamlı 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. Koehler ve Mishra 'nın (2005) ortaya koydukları TPAB 

çerçevesi ġekil 6'da görülmektedir. 
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2.8.7.1. Teknolojik bilgi 

Eğitimde teknoloji entegrasyonunu sağlamak ve her bir teknolojinin 

faydalarını tanımak için teknolojik bilgiden (TB) yararlanılmalıdır (Chen, Looi ve 

Chen, 2009). Teknolojik bilgi, sıradan teknolojiler olarak görülen kitap, kalem, kâğıt 

gibi teknolojilerden; internet, etkileĢimli yazı tahtaları, tablet bilgisayarlar, videolar 

gibi geliĢmiĢ dijital teknolojilere kadar sıralanabilecek çeĢitli teknolojiler hakkındaki 

bilgi olarak görülmektedir (Pamuk, Ülken ve Dilek, 2012). Bu bağlamda teknolojik 

bilgi; hem standart, hem de ileri teknolojiler hakkındaki bilgi anlamına gelmekte ve 

öğretmenlerin bilgi teknolojilerini anlamalarını, doğru uygulamalarını, yararlı 

teknolojileri tanımlamalarını ve değiĢen teknolojiye sürekli uyumlarını sağlamaktadır 

(Kereluik, Mishra ve Koehler, 2011). 

 

2.8.7.2. Pedagojik bilgi 

Genel olarak pedagojik bilgi (PB) kavramı içinde; öğretmenin konuyu 

anlatımı sırasında yaĢanan zorlukları aĢmak için yapılan uygulamalara yönelik bilgi, 

ġekil 2. 6. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (http://tpack.org) 
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sınıf yönetimi bilgisi, öğretim strateji, yöntem ve teknikler hakkında bilgi yer 

almaktadır (Shulman, 1987). Pedagojik bilgi, belirli bir konu alanının nasıl 

öğretileceği hakkındaki yapıyı, organizasyonu, yönetimi ve öğretim stratejilerini 

tanımlamaktadır (Wetzel, Foulger ve Williams, 2008). Öğretme ve öğrenme 

sürecinin planlanması, yöntem, teknik, öğrencilerin öğrenme düzeyleri, dersin 

iĢlendiği ortam, ölçme ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgiler de bu 

kapsamda değerlendirilmektedir (Pamuk, Ülken ve Dilek, 2012). Pedagojik bilgi, 

öğrencilerin nasıl öğrendiğini anlamak, sınıf yönetimini sağlamak, dersi planlamak 

ve öğrencileri değerlendirmek için gerekmektedir. 

 

2.8.7.3. Alan bilgisi 

Mishra ve Koehler (2006) alan bilgisinin konu alanıyla ilgili ne öğrenildiği 

veya ne öğretildiği hakkındaki bilgi olduğunu belirtmektedirler. Öğretmenler 

açısından alan bilgisi, konu alanı hakkındaki bilgi, öğretmenin ne öğreteceği bilgisi 

olarak tanımlanmaktadır (Baran vd., 2011; Wetzel vd., 2008). Pamuk vd. (2012) ise 

alan bilgisinin konuyu oluĢturan formüller, kavramlar ve tanımların bilinmesinin 

ötesinde, daha detaylı bir bilgi olduğunu belirtmektedirler. 

Öğretmenlerin sahip olması gereken alan bilgisi, öğretim materyallerini 

nasıl değerlendireceğini ve kullanacağını etkilemekte, böylece öğretmenlerin benzer 

ders içeriklerini planlarken kavramları mantıksal bir sırayla sunarak, tutarlı bir kurgu 

oluĢturması öngörülmektedir (Zhang, 2011). 

 

2.8.7.4. Teknolojik pedagojik alan bilgisi 

Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB); alan, pedagoji ve teknoloji 

bilgisinin birbirleriyle etkileĢiminden ortaya çıkan bilgi olarak görülmektedir. 

Kaliteli bir öğretim için, öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisinin üç temel 

kaynağı olan teknoloji, pedagoji ve alan bilgisi arasındaki karmaĢık etkileĢimler 

hakkında kendini geliĢtirmesi gerekmektedir (Kereluik vd., 2011). Çünkü 

öğretmenler ders anlatırken ancak teknoloji, pedagoji ve alan bilgisini eĢ zamanlı 

olarak bütünleĢtirebildiklerinde, teknolojik pedagojik alan bilgilerini ortaya 

koymaktadırlar. Teknolojik pedagojik alan bilgisi iyi düzeyde olan öğretmenler, 

anlattıkları farklı konular için kullandıkları farklı teknolojileri, karĢılaĢtıkları farklı 

pedagojik durumlarda mükemmel bir tasarımla birleĢtirebilmekte ve kendi eğitsel 

alanını, pedagojik ve teknolojik ortamına uyarlayabilmektedir (Dikmen, 2015). 
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2.9. EĞĠTĠM TEKNOLOJĠSĠ STANDARTLARI 

Gün geçtikçe geliĢen teknoloji yaĢamın her alanında olduğu gibi eğitim 

alanında da yeni değiĢim ve geliĢmelerin yaĢanmasına neden olmuĢtur. GeliĢen 

teknolojiye paralel olarak ilerleyen eğitim teknolojilerinin öğretim ortamlarına 

entegre edilmesiyle bu değiĢim ve geliĢim süreci her geçen gün artarak devam 

etmektedir. Çağımızın öğretmenleri öğrencileri için daha kalıcı, daha hızlı ve daha 

eğlenceli öğrenme yaĢantıları istemekte, kendilerinin hoĢuna gitmeyen öğrenme 

ortamlarından uzak durmaktadırlar (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005). Bu durum 

öğretmenlerin teknolojiyi nasıl daha etkili kullanırım sorusunu akla getirmiĢtir. Bu 

durum eğitim programlarının da değiĢimini beraberinde getirmiĢtir. Verilen eğitimler 

ile öğretmenlerin teknolojiyi eğitim sürecine entegre etmeleri beklenmektedir. Eğitim 

teknolojileri, eğitim ortamlarında kullanılmaya baĢlandıktan sonra, bu teknolojilerin 

sağladığı yararlar keĢfedildikçe, eğitim sistemlerinde teknolojinin önemi her geçen 

gün daha da artmaya devam etmektedir. Bu yüzden birçok ülke eğitimde teknoloji 

kullanımını artırmak için çeĢitli programlar geliĢtirmiĢ ve uygulamaya koymuĢtur 

(Akpınar, 2003). Tüm bu çalıĢmaların sonucunda  doğal olarak öğretmenlerin eğitim 

teknolojisi kullanım düzeylerinde gözle görülür bir artıĢ meydana gelmiĢtir (Ertmer 

ve diğ., 2012). Ancak öğretmenlerin teknoloji kullanım düzeylerindeki yükselmenin 

istenilen seviyede olmadığı, eğitim sistemindeki öğretmenlerin teknoloji kullanımına 

yönelik belirli yeterliliklere sahip olması gerekliliği öne çıkmıĢtır (Orhan ve diğ., 

2014). Bu ihtiyaç eğitim teknolojisi standartlarının oluĢturulmasına neden olmuĢ ve 

böylece eğitimcilerin teknoloji kullanımı bakımından hangi bilgi ve becerilere sahip 

olmaları gerektiği daha net bir biçimde ortaya konulmuĢtur (Dalton, 2009). National 

Educational Technology Standards - Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları, ISTE 

tarafından yürütülen bir projedir ve ilk defa 1993 yılında ortaya çıkmıĢtır. Eğitim 

teknolojisi alanında birçok standartlaĢma çalıĢması yapılmıĢ olmasına rağmen, 

Amerika BirleĢik Devletleri'nde ortaya çıkan NETS standartları çok daha fazla kabul 

görmüĢ ve rehber alınmıĢtır (Çoklar, 2008). NETS standartları, eğitim sisteminin 

içerisinde yer alan öğretmen, öğrenci, yöneticiler, teknoloji koçları ve bilgisayar 

bilimi eğitimcileri için ayrı ayrı tanımlanmıĢtır. NETS standartlarının daha geniĢ bir 

kitle tarafından kabul görmüĢ olması ve daha geniĢ bir etkiye sahip olmasından 

dolayı, birçok Avrupa ülkesi aynı standartları kendi ülkelerine uygulamaktadırlar 

(Barron ve diğ., 2003). 
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2.9.1. NETS Standartları 

NETS standartları ISTE tarafından oluĢturulmuĢtur. NETS, ilk kez 1993 

yılında, 13 adet gösterge ile oluĢturulmuĢtur. Teknolojideki geliĢmelerle 1997 yılında 

gözden geçirilerek 3 kategori ve 18 adet gösterge Ģeklinde geliĢtirilmiĢtir. ISTE 

tarafından 1998 yılında öğrencilere, 2000 yılında öğretmenlere, 2001 yılında 

yöneticilere, 2011 yılında teknoloji koçlarına ve 2014 yılında bilgisayar bilimi 

eğitimcilerine yönelik eğitim teknolojilerinin kullanılması ve planlanması 

konularında, standartlar belirlenmiĢtir. Bu standartlar; NETS-T (Teacher-Öğretmen), 

NETS-S (Student-Öğrenci), NETS-A (Administrator-Yönetici), NETS-C (Coaches-

Koç) ve NETS-CSE (Computer Science Educators- Bilgisayar Bilimi Eğitimcileri) 

olarak isimlendirilmiĢtir. NETS standartları sadece Amerika BirleĢik Devletleri 

sınırları içerisinde kabul görmekle kalmamıĢtır. Dünyadaki geliĢmiĢ ülkeler 

tarafından incelenmiĢ ve kendi eğitim sistemlerine uyarlanarak, eğitim teknolojileri 

kullanımı konusunda bu ülkelerin standartlarına temel oluĢturmuĢtur (Çoklar ve 

Kuzu, 2006). Avustralya, Çin, Ġrlanda, Latin Amerika, Ġngiltere gibi devletler 

NETS’in rehberliğinde kendi ulusal ve bölgesel standartlarını geliĢtirmiĢler veya 

kendi ulusal standartlarını uyarlamıĢlardır (UNESCO, 2002).  

2000 yılında yeniden Ģekillendirilerek ortaya konan NETS-T standartları, 

öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler, 6 ana baĢlıktan ve 23 performans 

göstergesinden oluĢmaktadır (ISTE, 2000; Çoklar, 2008). 2000 yılında yayınlanan 

NETS-T aĢağıdaki altı standarttan oluĢmaktadır:  

“I. Teknolojik İşlemler ve Kavramlar  

II. Öğrenme Ortamları ve Yaşantılarının Planlanması ve Tasarlanması  

III. Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Programı  

IV. Ölçme ve Değerlendirme  

V. Verimlilik ve Mesleki Uygulama  

VI. Sosyal, Etik, Yasal ve İnsani Konular” (ISTE, 2012).  

 

2.9.2. UNESCO Standartları 

Öğretmen yeterlikleri ile ilgili bir çalıĢma da UNESCO tarafından 

yapılmıĢtır. UNESCO tarafından yapılan bu çalıĢmada öğretmen yeterlikleri; Ġçerik 

ve Yöntem, Teknik Konular, ĠĢbirliği ve Ağ OluĢturma, Toplumsal Konular olmak 

üzere dört boyutta ele alınmıĢtır (Çuhadar, 2007). Birinci boyut olan Ġçerik ve 

Yöntem, öğretmenlerin öğretim sırasındaki uygulamaları ve eğitim programı bilgileri 
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üzerine yoğunlaĢmakta ve öğretmenlerin kendi disiplinleri kapsamında öğretme ve 

öğrenmeyi destekleme ve yayma için biliĢim teknolojilerinin etkili biçimde 

kullandırılmasıdır. Ġkinci boyut olan Teknik Konular, teknolojiyi kullanan yeni 

nesiller olarak, donanım ve yazılım becerilerini yenileyen eğitimciler sayesinde 

YaĢam Boyu Öğrenme temasının bir aĢaması olarak ele alınmaktadır. Üçüncü boyut 

olan ĠĢbirliği ve Ağ OluĢturma, öğrenme iĢlemini sınıf duvarlarının dıĢına taĢımada 

biliĢim teknolojilerinin iletiĢim kapasitelerini, yeni bilgi ve becerilerin geliĢiminin 

eğitimciler için anlamlarını göstermektedir. Son boyut olan Toplumsal Konular ise, 

biliĢim teknolojileri yeterliliğinin toplumsal açıdan ele alınan fikri mülkiyete saygı 

göstermek gibi, yeni haklar ve sorumluluklardan bahseder (Çuhadar, 2007). 

 

2.9.3. MEB Öğretmen Yeterlikleri 

Dünya genelinde öğretmen yeterlikleri belirlenirken belirli standartlar 

çerçevesinde çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar içinde en çok öne çıkan ve pek 

çok ülkede kabul gören çalıĢma NETS standartlarıdır. Birçok ülke kendi ulusal 

çalıĢmaları dâhilinde, kendi eğitim sistemlerine uygun olan standartları 

oluĢturmuĢlardır. Ancak ülkemizde teknoloji entegrasyonuna yönelik buna benzer bir 

standartlaĢma çalıĢması yapılmamıĢtır. Türkiye’de standartlaĢma çalıĢmalarının 

yerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen yeterlikleri dikkat 

çekmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 

meydana gelen “Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu”, 1999 yılında öğretmenlerin 

sahip olması gereken “Öğretmen Yeterlikleri”ni belirlemiĢ ve bu yeterlikler 2002 

yılında yürürlüğe konmuĢtur. Komisyon yaptığı bu çalıĢmada öğretmen 

yeterliklerini; “eğitme-öğretme yeterlikleri”, “genel kültür bilgi ve becerileri” ve 

“özel alan bilgi ve becerileri” baĢlıkları altında gruplara ayırmıĢtır. Öğretmen 

yeterlikleri kitabında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen 

yeterlikleri 6 yeterlik alanında toplanmıĢtır:  

a. KiĢisel ve Mesleki Değerler-Mesleki GeliĢim  

b. Öğrenciyi Tanıma  

c. Öğrenme ve Öğretme Süreci  

d. Öğrenmeyi, GeliĢimi Ġzleme ve Değerlendirme  

e. Okul-Aile ve Toplum ĠliĢkileri  

f. Program ve Ġçerik Bilgisi  
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6 ana yeterlik altında alt yeterlikler belirlenmiĢ ve alt yeterliklere dair 

performans göstergeleri belirlenmiĢtir. Toplamda 31 alt yeterlik alanı ve 233 

performans göstergesi bulunmaktadır. Bu yeterlik alanları içerisinde bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerini 4 farklı ana yeterlik alanı ve 10 farklı alt yeterlik içerisinde 15 farklı 

BĠT’e yönelik performans göstergesi yer almaktadır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yayınlanan, Öğretmenlik 

Mesleği Genel Yeterliklerinde, BĠT alanında öğretmenlerde bulunması gereken 

becerileriler Ģu Ģekilde belirtilmektedir:  

“a) BİT ile ilgili yasal ve ahlaki sorumlulukları bilme ve bunları öğrencilere 

kazandırabilme,  

b) Teknoloji okur-yazarı olma,  

c) BİT’deki gelişmeleri izleyebilme,  

d) Meslekî gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak için BİT’den 

yararlanabilme,  

e) BİT’den (çevrimiçi dergi, uygulama yazılımları, e-posta, vb.) bilgiyi 

paylaşma amacıyla yararlanabilme,  

f) BİT’i de kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip 

öğrencilere uygun öğrenme ortamları hazırlayabilme,  

g) Ders planında BİT’in nasıl kullanılacağına yer verebilme, 

h) Materyal hazırlamada bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan 

yararlanabilme,  

i) Teknolojik ortamlarda ki (veritabanları, çevrimiçi kaynaklar vb.) 

öğretme-öğrenme ile ilgili kaynaklara ulaşabilme,  

j) Bunların doğruluk ve uygunlukları açısından değerlendirebilme,  

k) Teknoloji kaynaklarının etkili kullanımına model olabilme ve bunları 

öğretebilme,  

l) Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak öğrenci merkezli 

stratejileri destekleyen teknolojiler kullanabilme,  

m) Teknoloji yoğun öğrenme ortamlarında davranış yönetimi için stratejiler 

geliştirebilme ve uygulayabilme,  

n) BİT’i kullanarak verileri analiz edebilme,  

o) BİT’i kullanarak sonuçlardan velileri, okul yönetimini ve diğer 

eğitimcileri haberdar edebilme olarak belirlenmiştir” (MEB, 2006). 
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2.10. ALANDA YAPILMIġ ÇALIġMALAR 

Bu baĢlık altında öğretmenlere yönelik olarak; eğitim teknolojisi 

standartları, öğretmenlerin bilgi ve iletiĢim teknolojileri yeterlilikleri ve 

öğretmenlerin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri ile ilgili araĢtırmalar 

incelenerek, bu araĢtırmalardan elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. 

 

2.10.1. Yurt Ġçinde Yapılan ÇalıĢmalar 

Çağıltay ve diğerleri (2001), Türkiye'deki öğretmenlerin bilgisayarları nasıl 

kullandıklarını ve öğretimde bilgisayar kullanımını nasıl algıladıklarını ortaya 

koymak için yaptıkları araĢtırmada, çeĢitli konularda 95 soru içeren bir anket 

aracılığı ile veri toplamıĢlardır. AraĢtırmaya Türkiye'nin üç Ģehrinden rastgele seçilen 

27 okulda çalıĢan 202 öğretmen katılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bilgisayarların öğrenme ve 

öğretim sürecini olumlu etkileyeceğini belirtirken, çok azının bu konuda kaygı 

taĢıdığını ortaya koymuĢlardır. 

ĠĢman (2002), öğretmenlerin eğitim teknolojileri yönünden yeterliliklerini 

araĢtırmıĢtır. AraĢtırmaya 137 öğretmen katılmıĢtır. Veriler anket aracılığı ile 

toplanmıĢtır. Anket verilerinin değerlendirilmesi sonucu, klasik öğretim 

materyallerinin orta seviyede; yeni teknolojilerin ise çok az seviyede kullanıldığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. Cinsiyete göre bakıldığında ise, kitap ve benzeri yazılı 

materyaller bayan öğretmenler tarafından; yeni teknolojilerin ise erkek öğretmenler 

tarafından daha fazla kullanıldığı görülmüĢtür. Ayrıca meslekteki kıdem değiĢkenine 

göre ise 15 yıl ve altında süre görev yapan öğretmenlerin daha kıdemli öğretmenlere 

göre daha fazla öğretim materyali kullandıkları görülmüĢtür.  

Akpınar (2003) yaptığı araĢtırmada, Ġstanbul ilindeki okulöncesi, ilk ve orta 

öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, okul etkinliklerinde teknolojik 

olanaklardan ne derece yararlandıklarını ve bu konuda aldıkları yükseköğretimin ne 

kadar etkili olduğunu belirlemeye çalıĢmıĢtır. AraĢtırmada bir anket ve bu amaçla 

geliĢtirilen bir ölçek kullanılmıĢ olup, 510 kiĢiden oluĢan bir örneklem grubuna 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda araĢtırmacı; (1) Aynı fakülte mezunu 

olmayan öğretmenlerin, sınıfta yaptıkları etkinlikler haricinde, eğitim maksadıyla 

yaptıkları iĢlerde bilgisayar kullanma oranları arasında anlamlı bir fark vardır; (2) 

Aynı fakülte mezunu olmayan öğretmenlerin, teknolojiye bağlı imkânları doğrudan 
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eğitim öğretim etkinliklerinde kullanma dereceleri arasında anlamlı bir fark vardır; 

(3) Yükseköğrenimini aynı yörelerde tamamlamayan öğretmenlerin teknolojiye bağlı 

imkânları, doğrudan eğitim öğretim etkinliklerinde kullanma dereceleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur; (4) Öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarındaki stajyer 

öğretmenlik dönemini, kendisi ve meslektaĢlarının mesleki geliĢimi açısından 

algılama seviyeleri farklı olan öğretmenlerin, teknolojiye bağlı imkânları doğrudan 

eğitim öğretim etkinliklerinde kullanma dereceleri arasında anlamlı bir fark vardır; 

(5) Yükseköğrenimini aynı yörelerde tamamlamayan öğretmenlerin, Ġnternete bağlı 

kaynakları, sınıf içinde ve dıĢında, derslerdeki etkinliklerde faydalanmak için 

kullanıma oranları arasında anlamlı bir fark vardır, sonuçlarına ulaĢmıĢtır. 

Seferoğlu ve Akbıyık (2005), Elmadağ ilçesi ilköğretim öğretmenlerinin 

bilgisayar öz-yeterlik algılarını incelenmiĢ ve bilgisayar öz-yeterlik algılarının branĢ, 

mesleki kıdem, bilgisayar kullanımı ve kullanılan programlar gibi değiĢkenlere göre 

farklılık gösterip göstermediğini araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmaya 4 ilköğretim okulunda 

görev yapan 51 öğretmen katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin öz-

yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiĢ, öz-yeterlik algısı düĢük olan 

öğretmenlerin bilgisayar kullanmayı çoğunlukla kurumlarında verilen bir hizmet içi 

kurs aracılığıyla öğrendiklerini, öz-yeterlik algısı yüksek olan öğretmenlerin ise 

bilgisayar kullanmayı çoğunlukla deneme-yanılma yoluyla öğrendiklerini tespit 

etmiĢlerdir.  

Eliküçük (2006), “Öğretmenlerin Öğretme - Öğrenme Süreçlerinde 

Teknoloji Kullanma Yeterlikleri”ni araĢtırmıĢtır. 298 öğretmenin katıldığı çalıĢmada 

veriler anket yoluyla elde edilmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen bulgulara göre, erkek 

öğretmenlerin bayanlara göre teknoloji kullanımına daha açık oldukları ve 

kendilerini bu konuda geliĢtirmeye daha açık oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Kıdeme göre ise 20 yıl ve üzerinde tecrübeye sahip öğretmenlerin teknolojiyi daha az 

kullandıkları sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Eroldoğan (2007), yaptığı araĢtırmada, öğretmenlerimizin öğretim 

teknolojilerini eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanıp kullanmadıkları ve cinsiyet, 

yaĢ, kıdem, eğitim seviyesi ve branĢa göre farklılıklarını incelemiĢtir. Adana ilinin 

Seyhan ilçesinde belirlenen 11 okuldan 246 öğretmene anket uygulanarak 

gerçekleĢtirilen çalıĢmada kullanılan anket 59 sorudan oluĢmaktadır. AraĢtırmaya 
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göre, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini eğitim-öğretimde yeterince 

kullanamadıkları ve bunun nedeni olarak, okullarda yeterli materyal bulunmaması, 

bu materyallerin elde edilmesinin zor olması ve öğretmenlerin öğretim teknolojileri 

ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

VarıĢ (2008), yaptığı araĢtırmada, ilköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık ve bilgi teknolojilerini kullanma 

düzeylerini değerlendirmiĢtir. AraĢtırmaya, Ankara ilinden basit seçkisiz örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 22 okulda görev yapmakta olan, eleman örnekleme ile seçkisiz 

olarak seçilen 459 öğretmen katılmıĢtır. AraĢtırma iliĢkisel tarama modeli ile 

yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, öğretmenler, internette bilgi ve materyal 

arama, ders notu ve materyal hazırlama, ders planlarındaki etkinliklerde kullanma, 

mesleki ve kiĢisel geliĢim sağlama, ölçme ve değerlendirme amaçları için BT’den 

sıklıkla yararlanmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin, problem çözme becerileri ile temel 

bilgi teknolojileri becerileri yüksek çıkmıĢ, kıdemi daha az olan öğretmenlerle, lisans 

üstü eğitim alan öğretmenlerin BT okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. BT’yi öğrenme öğretme, kiĢisel ve mesleki geliĢim amaçlı kullanan 

öğretmenlerin BT okuryazarlık düzeyleri yüksek çıkmıĢtır. 

Çoklar ve OdabaĢı (2009) yaptıkları araĢtırmada, öğretmen adaylarının 

ölçme ve değerlendirme çalıĢmalarında teknoloji kullanım özyeterliklerini pek çok 

ülke tarafından kabul gören NETS*T standartları açısından değerlendirmiĢlerdir. Bu 

araĢtırma 7 farklı üniversitedeki 6 bölümün son sınıfında öğrenim gören 2.566 

öğretmen adayı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Tarama modeli ile yapılan araĢtırmada, 

araĢtırma kapsamında geliĢtirilen ölçek ile veri toplanmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre eğitim teknolojisi standartları bakımından öğretmen adaylarının ölçme ve 

değerlendirme çalıĢmalarında kendilerini iyi düzeyde yeterli gördükleri sonucu 

ortaya çıkmıĢtır. Özyeterlikler alanında cinsiyet değiĢkeni önemli bir değiĢikliğe 

neden olmazken, öğrenim görülen üniversite ve öğrenim görülen bölüme göre sahip 

olunan ölçme-değerlendirme özyeterliklerinin değiĢtiği görülmüĢtür. Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri ile Sınıf Öğretmenliği bölümleri öğretmen adayları bu konuda 

kendilerini daha yeterli görürken, Matematik Öğretmenliği bölümü öğretmen 

adayları daha az yeterli görmüĢlerdir. 
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Adıgüzel (2010) araĢtırmasında, ilköğretim okullarının öğretim teknolojileri 

açısından donanımını, sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojilerini kullanma 

düzeylerini ve okullarda var olan öğretim teknolojilerini kullanmayı engelleyen 

faktörleri, sınıf öğretmenlerinin görüĢlerine dayalı olarak belirlemeyi amaçlamıĢtır. 

AraĢtırma, ġanlıurfa merkez ilköğretim okullarında görevli 140 sınıf öğretmeninden 

anket yoluyla ve 14 öğretmenden görüĢme yoluyla toplanan verilerle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, öğretmenler, ilköğretim okullarının 

öğretim teknolojileri yönünden yetersiz olduklarını belirtmiĢler, sınıf öğretmenlerinin 

okullarda en çok yazılı ve basılı gereçleri, en az ise görsel-iĢitsel araçları 

kullandıkları ortaya çıkmıĢtır. Katılımcılarla yapılan görüĢme sonuçlarına göre, 

okullardaki mevcut öğretim teknolojilerinin öğretmenler tarafından kullanılma 

düzeylerinin yetersiz olduğu saptanmıĢtır. 

UlaĢ ve Ozan (2010), ilköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini 

kullanımlarına göre yeterliliklerini inceledikleri çalıĢmada, 2008–2009 eğitim-

öğretim yılında Erzurum ili Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bağlı ilköğretim okullarının 

1. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden, Yakutiye ilçesinde bulunan 2`si 

özel okul olmak üzere toplam 38 okulda görev yapan 407 sınıf öğretmeninin 

görüĢlerini almıĢlardır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Eğitim Teknolojileri 

Anketi; aynı zamanda ABD`de bulunan Ohio Üniversitesi Toplumsal Öğrenme 

Projesinden alınarak Türk Eğitim sistemine uyarlanmıĢtır. AraĢtırma bulgularına 

göre; sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini 

kullanımlarında cinsiyete, yaĢa, mesleki kıdeme, eğitim durumlarına, görev 

yaptıkları kurumun türüne ve sınıflarındaki öğrenci sayılarına göre aralarında önemli 

fark bulunmuĢtur. 

Kara (2011) yaptığı araĢtırmada, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Ġstanbul 

ilinde bulunan, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri yeterliliklerinin belirlenmesini amaçlamıĢtır. Tarama modelindeki 

araĢtırmaya, Ġstanbul ilinde görev yapan, basit seçkisiz örnekleme yoluyla random 

olarak seçilmiĢ, 23 ilçeden toplam 28 okulda görev yapmakta olan 609 öğretmen 

katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 

donanım, iĢletim sistemi, kelime iĢlemci, sunum ve internet yeterlilikleri açısından 

iyi düzeyde; fakat hesap çizelgesi yeterliliği açısından orta düzeyde olduklarını 

ortaya koymuĢtur. Ayrıca öğretmenlerin bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanım 
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yeterliliklerinde cinsiyetlerine, yaĢlarına, hizmet sürelerine, öğrenim düzeylerine, 

bilgisayar sahibi olma durumlarına, bilgisayarı kullanım sürelerine, internete 

bağlanma sıklıklarına ve ilköğretimin hangi kademesinde görev yaptıklarına göre 

farklılıklar bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

PekĢen (2011) araĢtırmasında, ilköğretim öğretmenlerinin teknolojiyle 

öğrenme-öğretme süreçlerini bütünleĢtirebilme düzeylerine iliĢkin görüĢlerini 

incelemiĢtir. Tarama modelinde yapılan araĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2010-2011 

eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında görev yapan, görev süresi 1-5 yıl olan 

sınıf ve branĢ öğretmenleri oluĢturmaktadır. AraĢtırma sonucunda, öğretmenlerin 

teknolojiyle öğrenme-öğretme sürecini bütünleĢtirebilme düzeylerine yönelik 

kendilerini algılayıĢ biçimlerinin olumlu olduğu sonucuna ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca 

öğretmenlerin kendilerini en iyi düzeyde temel teknoloji kullanımı alt boyutunda 

gördükleri saptanmıĢ ve öğretmenlerin teknolojiyle öğrenme-öğretme sürecinin 

bütünleĢtirilmesinde sahip oldukları yeterliklerin geliĢmesinde, meslek yaĢamında 

edinilen deneyimlerin etkisinin hizmet öncesi öğretmen eğitiminde alınan teknoloji 

içerikli derslerin etkisine göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Türk (2012) araĢtırmasında, öğretmenlerin derslerinde öğretim 

teknolojilerini kullanma konusunda hangi noktada olduklarını, doğrudan kendi 

görüĢlerinden olmak üzere belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırmada 1000 öğretmene 

araĢtırmaya katılmaları için birer e-posta iletisi gönderilmiĢ ve bu öğretmenlerden 93 

tanesinden dönüt alınmıĢtır. Verilerin analizinde hem betimsel, hem de içerik 

analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmenlerin derslerinde 

teknolojiyi, aktif öğrenmeyi sağlama, kalıcılığı sağlama, öğrenmeyi kolaylaĢtırma, 

kaliteli öğrenme, zamandan tasarruf gibi nedenlerle kullandıkları ortaya çıkmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerden hiç birisinin derslerinde grafiksel hesap 

makinesi, veritabanı yönetim yazılımı, sohbet odaları, video konferans, sesli 

konferans, uzman sistemler, programlama dilleri ve benzeĢim (simülasyon) 

teknolojilerini kullanmadıkları saptanmıĢtır. Buna karĢın resim/grafik gösterimi, 

projektör ve video gösterimi gibi teknolojiler en çok kullanılan teknolojiler olarak 

belirlenmiĢtir. 

Koçak (2013) çalıĢmasında, öğretmenlerin FATĠH projesi kapsamında 

dersliklere yerleĢtirilen LCD panel etkileĢimli tahtalara yönelik olarak tutumlarını ve 
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öğretmenlerin LCD panel etkileĢimli tahtaların eğitimde kullanılmasıyla ilgili 

düĢüncelerini araĢtırmıĢtır. Tarama modelinde yapılan bu araĢtırma, Erzincan ilinde 

LCD panel etkileĢimli tahta kurulumunun tamamlandığı ve öğretmenlere etkileĢimli 

tahtayı kullanabilmek için gerekli eğitimin verildiği altı lisede yapılmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçlarına göre, öğretmenlerin genel olarak LCD panel etkileĢimli tahtanın 

kullanılmasına yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri ve LCD panel etkileĢimli 

tahtayı daha fazla kullanan öğretmenlerin daha olumlu tutum sergiledikleri sonucu 

elde edilmiĢtir. Öğretmenlerin cinsiyetleri, yaĢları, hizmet süreleri, alanları ile 

tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Güvendi (2014) yaptığı çalıĢmada, Millî Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere 

sunmuĢ olduğu çevrimiçi eğitim ve paylaĢım sitelerinin öğretmenlerce kullanım 

sıklığının belirlenmesi için Eğitim BiliĢim Ağı (EBA) örneğini ve bu yeni siteden ne 

derece faydalanabildiklerini ölçmenin yanında bu sitede ne derece paylaĢımlarda 

bulunduklarını da ölçmeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin 

EBA sitesinde en çok haberleri okudukları ve en az dosya paylaĢımında bulundukları 

yani öğretmenlerin siteyi bilgi paylaĢmaktan çok bilgi almak için kullandıkları 

görülmüĢtür. Ayrıca öğretmenlerin EBA sistemini yeterli derecede kullanmadıkları 

ortaya konmuĢtur. 

Kaplan (2014) çalıĢmasında, ilköğretim okullarında görev yapan 

öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime iliĢkin tutumlarını belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. AraĢtırmaya, Diyarbakır ilinin merkez ilçeleri olan Bağlar, Sur, 

Kayapınar ve YeniĢehir'de 1. ve 2. kademede görev yapan, 403 ilköğretim 

öğretmenini katılmıĢtır. Veriler, öğretmenlerce doldurulan anketler yoluyla elde 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin 

derslerinde bilgisayar kullanımları, bilgi teknolojileri kullanımı konusunda herhangi 

bir eğitim alma, bilgisayar kullanımı konusunda kendilerini ne derece yeterli 

bulmaları, bilgisayar kullanımı konusunda okul yönetimi öğretmenleri ne derece 

desteklemeleri, branĢları, bilgisayar kullanımı konusunda kendilerini geliĢtirmek 

istemeleri, cinsiyet, yaĢ, mesleki kıdem, bilgisayarı kaynaklarını hangi sıklıkta 

kullanmalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin tamamına yakını bilgisayar teknolojisine 

gereksinim duymakta, gerekliliğini kabul etmekte ve BDE'ye iliĢkin olumlu görüĢ 

göstermektedirler. 
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Kandemir (2015) araĢtırmasında, Diyarbakır ilinde görev yapmakta olan 

sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik algılarının, bilgilerinin ve 

davranıĢlarının Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli bağlamında incelemiĢtir. 

AraĢtırmaya Diyarbakır il ve ilçelerinde görev yapan 200 sınıf öğretmeni katılmıĢtır. 

AraĢtırmada nitel ve nicel yaklaĢımlar karma olarak kullanılmıĢtır. Elde edilen 

veriler Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli kapsamında irdelenmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmenlerin yüksek teknoloji özyeterlik algısına sahip 

oldukları ancak Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli baz alındığında teknoloji 

algılarının pozitif olarak tepki aĢamasında kaldığı; öğrenme, davranıĢ ve sonuç 

aĢamalarında ise benzer pozitif bir yaklaĢımın olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Kıvılcım (2016) araĢtırmasında, ortaöğretim kurumunda çalıĢan 

öğretmenlerin derslerinde biliĢim teknolojilerini kullanma durumlarını belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. ÇalıĢma nitel araĢtırma yöntemi kullanılarak fenomenolojik desende 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmaya, Ġstanbul’da bulunan bir Anadolu Lisesinde 2013-2014 

yılları arasında çalıĢan 15 öğretmen katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, 

öğretmenlerin derslerde biliĢim teknolojilerini daha etkin bir Ģekilde kullanabilmeleri 

için eğitime ihtiyaç duydukları, etkileĢimli tahtaların derslerde sıklıkla kullanıldığı, 

fakat daha verimli bir kullanım için öğrenci etkileĢimini sağlayan yazılımlara ihtiyaç 

olduğu, öğretmenlerin iĢ yoğunluğu ve yorgunluğu içerisinde kendilerini biliĢim 

teknolojileri alanında geliĢtirecek zamanı, motivasyonu bulamadıkları, öğretmenlerin 

biliĢim teknolojilerine genel olarak çok hâkim olmadıkları ve gerek derse 

hazırlanırken gerek ders esnasında sorunlar yaĢadıkları ve bu sorunları kendi 

kendilerine çözemedikleri, öğretmenlerin derslerinde biliĢim teknolojileri kullanımı 

konusunda kısıtlı çeĢitlilikte kaynaklara ulaĢabildikleri, belli baĢlı birkaç program 

dıĢında kullanılacak teknolojileri zenginleĢtiremedikleri, kendi materyallerini 

geliĢtiremedikleri, bütün bunları yapacak eğitime, zamana ve ilgiye sahip 

olmadıkları, bunun yanında eğitimde biliĢim teknolojileri kullanımını gerekli ve 

yararlı gördükleri, mevcut kullanım Ģekilleriyle dahi biliĢim teknolojilerinin dersin 

verimini arttırdığı, ancak öğretmenin de geri plana atılmaması gerektiği, geleneksel 

yöntemin de hala etkili bir yöntem olduğu, eğitimin genel problemlerinin çözülmesi 

gerektiği ve eğitimde biliĢim teknolojileri kullanımının bir öğretmen politikası değil, 

daha merkezi bir yönetimle iĢleyen bir sistem olması gerektiği anlaĢılmıĢtır. 
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ÇalıĢkan (2017) FATĠH Projesi’nin öğretmen adaylarının öğretim ortam ve 

yöntemlerine iliĢkin görüĢlerini nasıl etkilediğini araĢtırdığı çalıĢmasında, öğretmen 

adaylarının FATĠH projesini yakından takip ettiklerini, ancak etkileĢimli tahta ve 

tablet bilgisayarların öğretim ortamlarında uygun bir Ģekilde kullanımlarıyla ilgili 

sorunları olduğunu belirtmiĢtir. Bu sorunların çözümünde ise hizmet içi eğitim 

kurslarıyla öğretmenlerin ve halen eğitim gören öğretmen adaylarının teknoloji 

entegrasyonu konusunda eğitimlere gereksinimleri olduğunu tespit etmiĢtir. 

Akyıldız ve Altun (2018), sınıf öğretmeni adaylarının Teknolojik Pedagojik 

Alan Bilgilerini (TPAB) bazı değiĢkenlere göre inceledikleri araĢtırmalarında, sınıf 

öğretmeni adaylarının genel olarak Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin “iyi” 

düzeyde olduğunu, cinsiyet göre ise kadın öğretmen adaylarının, pedagoji bilgisi, 

pedagojik alan bilgisi, teknolojik pedagoji bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi 

boyutlarında erkeklere göre daha iyi düzeyde oldukları ortaya koymuĢlardır. 

2.10.2. Yurt DıĢında Yapılan ÇalıĢmalar 

Collier, Weinburgh ve Rivera (2004) yaptıkları çalıĢmada, okullardaki 

teknoloji kullanımı hakkında öğretmenlerin görüĢlerini incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmaya 

43 kiĢiden oluĢan anasınıfı ve ilkokul öğretmeni katılmıĢtır. AraĢtırma öğretmen 

adaylarının göreve baĢlamadan önce teknoloji yeterliklerini geliĢtirmeleri üzerine 

odaklanmıĢtır. Veriler karıĢık yöntemler kullanılarak, fakültelerden, ders 

müfredatından ve öğretmen adaylarının öz değerlendirme çalıĢmalarından elde 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, teknoloji entegrasyonu etkinliğinin geleneksel 

yöntemleri geride bıraktığını ve ileride görev yapacak olan öğretmenlerin eğitimde 

uygun teknolojileri seçme ve kullanma yeterliklerini geliĢtirdiğini göstermektedir.  

Pompeo (2004), tarafından yapılan araĢtırmada, baĢarılı bir teknolojisi 

entegrasyonunun örneklerini, baĢarılı bir teknoloji entegrasyonunun uygulanmasının 

ardındaki baĢlıca öğeleri ve teknoloji entegrasyonunun ortaöğretim kurumlarına 

etkilerini incelemiĢtir. Bu bağlamda orta öğretim okullarında teknoloji 

entegrasyonunun nedenleri, özellikleri ve sonuçları ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Okullar donanım, etkileĢim, içerik, mesleki geliĢim, entegrasyon ve kullanım 

baĢlıkları altında nitel olarak incelenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre baĢarılı bir 

teknoloji entegrasyonu için teknolojik olanakları etkinleĢtirecek kaynakların önemi 

büyüktür. Ayrıca eğitim politikalarının geliĢtirilmesi ve ihtiyaca cevap verecek 
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biçimde güncellenmesi, teknolojik altyapının güncelleĢtirilmesi ve desteklenmesi, 

öğretmenler arasında yardımlaĢmanın artırılmasının gerekliliği vurgulanmıĢtır. 

Niess (2005) tarafından, 22 öğretmen adayı ile yapılan araĢtırmada, 

matematik ve fen alanlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının gelecekteki 

meslek hayatlarında, kendi sınıflarında teknoloji entegrasyonunu gerçekleĢtirmeleri 

ve var olan TPAB (teknolojik pedagojik alan bilgilerini) yeteneklerini geliĢtirmek 

amacıyla bir yıllık eğitim programı hazırlamıĢlardır. Öğretmen adaylarının sınıf 

içinde anlattıkları derslerin gözlem sonuçlarına göre 22 öğretmen adayından 

14’ünün, öğrencilerle yaptıkları sınıf içi öğretim etkinliklerine, teknolojiyi derslerine 

baĢarılı bir Ģekilde entegre edebildikleri bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç öğretmen 

adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliĢtiğini göstermiĢtir. 

Song ve diğerleri (2005) yaptıkları araĢtırmada, Çin’de görev yapan 

öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerini, NETS-T standartlarını kullanarak 

değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmaya 489 öğretmen katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre öğretmenlerin %5,3’ünün NETS-T standartları bakımından yetersiz seviyede, 

%53,9’unun minimum seviyede, %39,3’ünün yeterli seviyede olduğu ve %1,3’ünün 

ise baĢkalarına öğretebilecek seviyede yeterli olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca araĢtırma 

verilerine göre öğretmen ve öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında eğitimde 

teknoloji kullanımına dair ders aldıkları fakat bu teknolojileri öğrenme ve öğretme 

ortamlarına nasıl bütünleĢtireceklerine dair herhangi bir eğitim almadıkları 

belirtilmiĢtir. 

Sugar, Crawley ve Fine (2005) yaptıkları çalıĢmada, öğretmenlerin teknoloji 

tutum ve inanıĢlarını, Planlı DavranıĢ Kuramı üzerine odaklanarak bir alan taraması 

yapmıĢlardır. AraĢtırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin teknoloji kullanımındaki 

karar süreçlerini açıklamada Planlı DavranıĢ Kuramının yararlı olduğunu fakat bu 

modelin tek baĢına değil, diğer alternatif modellerle daha baĢarılı olabileceğini ortaya 

koymuĢlardır. Ayrıca öğretmenlerin öğretme ve teknolojiye yönelik tutumlarının 

davranıĢsal boyutta ele alınması gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

Lim ve Khine (2006) tarafından yapılan araĢtırmada, Singapur'da bulunan 

ve BĠT entegrasyonu yönünden baĢarılı olan dört okulda gözlem yapılmıĢ, öğretmen 

ve yöneticilerle görüĢülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda Ģu önerilerde bulunulmuĢtur: 

teknik destek verecek kiĢilerin okullarda bulunması, öğretmenlere BĠT’in kullanımı 
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sırasında destek olacak öğrencilerin yetiĢtirilmesi, öğretmenlere BĠT kullanımına 

hazırlanmaları için yeterli zaman tanınması, öğretmenlerin meslektaĢlarıyla sürekli 

olarak etkileĢim ve iĢbirliği içinde olmaları, okul yöneticilerinin BĠT kullanımı için 

öğretmenlere yeterince destek vermesi ve öğretmenlerin mesleki açıdan 

geliĢimlerinde devamlılık sağlanmalıdır. 

Archambault ve Crippen (2009), ABD’de ulusal düzeyde, devlet tarafından 

en az bir çevrim içi ders veren 596 kiĢilik K-12 eğitmeni ile tarama modelinde bir 

çalıĢma gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada öğretmenlerin TPAB alt boyutlarında yer 

alan bilgi düzeylerini incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmenlerin 

pedagoji bilgisi, alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi boyutlarına iliĢkin puanlarının 

en yüksek olduğu belirtilmiĢtir. Fakat öğretmenlerin teknoloji boyutunda kendilerine 

çok az güvendikleri ortaya çıkmıĢtır. 

Jang ve Chen (2010) yaptıkları araĢtırmada, teknoloji entegrasyonunda 

dönüĢümcü modelin ve fen öğretmen adaylarının TPAB’larının geliĢtirilmesinde 

akran koçluğunun etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırma kapsamında Fen öğretmen 

eğitimi derslerinin yapılandırılması için dönüĢümcü model ve çevrim içi bir sistem 

geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya bir öğretim elemanı ve 12 öğretmen adayı katılmıĢtır. 

AraĢtırmada, yazılı ödevler, çevrim içi veriler, yansıtıcı dergiler, videoteypler ve 

görüĢmeler veri kaynağı olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, Fen 

öğretmen adayları geleneksel yöntemlerin bazı soyut ünitelerde uygulanmasının zor 

olduğunu fark etmiĢ (Kavrama) ve daha yenilikçi pedagojik yöntemleri uygulama 

eğilimine gitmiĢlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının deneyimli fen öğretmenlerini 

gözlemlemiĢler (Gözlemleme) ve böylece onları taklit etmeye baĢlayarak öğretim 

stratejilerini, filmleri ve animasyonları kullanmıĢlardır. Bu model, uygulamalar 

konusunda, öğretmen adaylarına derslerini tasarlarken fen pedagojisi ve eğitimde 

kullanacakları teknolojik araçları belirleme konusunda pratik (Uygulama) olanaklar 

sunmuĢtur. Son olarak bu modelde öğretmen adayları TPAB ile ilgili öğrendiklerini 

ve teknolojiyi öğretim ortamlarına nasıl entegre edeceklerini yansıtmıĢlardır 

(Yansıtma). 

Adeoluwa ve diğerleri (2013) yaptıkları araĢtırmada, ortaöğretim 

kurumlarında görev yapan öğretmen ve idarecilerin teknoloji kullanım seviyelerini 

belirlemeyi hedeflemiĢlerdir. AraĢtırmaya Nijerya’nın Ondo Eyaleti’nden 400 
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öğretmen ve 40 idareci katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre ortaöğretim 

kurumlarındaki imkânların yetersizliği de göz önüne alınarak, öğretmen ve 

öğrencilerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin yetersiz olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada eğitim teknolojilerinin, eğitim-öğretimi ilginçleĢtirmesi, 

uzaktan eğitime uygulamalarına destek sağlaması, bireysel farklılıklar için yararlı 

olması, eğitimi verimli hale getirme ve daha etkili öğrenme imkânları sağlaması gibi 

faydalarının olduğu belirtilmiĢtir. 

Shin ve diğerleri (2014) yaptıkları çalıĢmada, öğretmenlerin eğitimde 

teknoloji kullanımlarının pedagojik inançlarına yaptığı etkiyi araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmaya Güney Kore’de öğretmenlik yapan 659 sınıf öğretmeni katılmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçlarına göre öğretmenlerin teknolojiye karĢı olan tutumlarının, 

teknoloji kullanım düzeylerini ve teknolojik inançlarını etkilediği belirtilmiĢtir. 

Ayrıca teknoloji kullanımına yönelik çevre baskısı ve yöneticilerin destek verip 

vermemesinin de öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve inanıĢlarında değiĢikliğe 

neden olduğu sonuçları elde edilmiĢtir. 

Teo ve Milutinovic (2015) yaptıkları çalıĢmada, öğretmen adaylarının 

matematik öğretiminde teknoloji kullanımına yönelik istekleri ile yaĢ ve cinsiyet 

değiĢkenlerinin de teknoloji kullanımındaki etkisini belirlemeye çalıĢmıĢlardır. 

AraĢtırmaya Sırbistan’ dan 313 öğretmen adayı katılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına karĢı tutumlarının, teknoloji 

kullanımına doğrudan etki ettiği sonucuna ulaĢmıĢlardır. Ayrıca diğer tüm etmenlerin 

teknoloji kullanımına dolaylı yönden etki ettiği tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada yaĢ ve 

cinsiyet değiĢkenine göre anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Voogt ve McKenney (2017) öğretmen eğitmenleriyle odak grup tartıĢması 

yönteminde bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. Bu çalıĢmada erken okur yazarlığa 

teknolojik pedagojik alan bilgisinin etkisini incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonuçlarına 

göre öğretmenlerin erken okur yazarlığı geliĢtirmede ihtiyaç duyduğu teknoloji 

kullanımına verilen önemin düĢük olduğu belirtilmektedir. 
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BÖLÜM III 

 

 

YÖNTEM 

 

 

Bilimsel bir araĢtırma yapılırken hangi araĢtırma türü olursa olsun bir dizi 

benzer etkinlikleri içeren bir süreç takip edilmektedir. Fraenkel, Wallen ve Hyun 

(2008), bu süreçleri Ģekil 7’de görüldüğü gibi özetlemektedir (s.20). 

AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırma modeli, evren ve örneklem, veri 

toplama araçları, veri toplama süreci ve verilerin analizine yer verilecektir. Bu 

çalıĢmada, araĢtırma problemlerine uygun olarak nicel ve nitel araĢtırma 

yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıĢtır. 

ġekil 3. 1. AraĢtırma Süreci (Fraenkel, Wallen and Hyun, 2008, s.20) 
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3.1. ARAġTIRMA MODELĠ 

 “Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeylerinin farklı 

değiĢkenler açısından incelenmesi” isimli bu araĢtırmada hem nicel hem de nitel 

yollarla veriler toplanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. Bu yollarla toplanan verilerle sağlıklı 

bir sonuca ulaĢılabilmesi için karma yöntem (mix method) modeli kullanılmıĢtır. 

Karma yöntem, tek veya çok aĢamalı çalıĢmaların araĢtırma yönteminde, hem nicel 

hem de nitel yöntemleri bir araya getiren bir süreçtir (Tashakkori ve Teddlie, 2003). 

Bu araĢtırma yönteminde nicel ve nitel verilere öncelik sırası verilmesi ve bir veya 

daha fazla aĢamada verilerin birleĢtirilmesi söz konusudur (Creswell, 2014, s.218).  

Karma yöntem kendi içerisinde araĢtırmacılara farklı desen türleri 

sunmaktadır. AraĢtırmacılar bu türlerden kendi çalıĢmalarına uygun olan türü seçerek 

çalıĢmalarını desenlemektedirler. Bu araĢtırmada temel ve geliĢmiĢ karma yöntem 

stratejilerinden biri olan Yakınsayan Paralel Karma Yöntem Deseni kullanılmıĢtır. 
Bu yaklaĢımda araĢtırmacı nitel ve nicel verileri beraber toplar ancak verileri ayrı 

ayrı analiz eder ve bulguların birbirini doğrulayıp doğrulamadığına bakarlar 

(Creswell, 2014, s.219). Yakınsayan paralel karma yöntem deseninde yorumlama 

genellikle araĢtırmanın tartıĢma kısmında yazılmaktadır. Öncelikle bulgular kısmında 

nicel ve nitel verilerin analizinden elde edilen bulgular rapor edilir, tartıĢma kısmında 

bu iki veriden elde edilen bulguların karĢılaĢtırılması yapılarak, bulguların birbiriyle 

birleĢtiği veya ayrıldığı noktalar belirtilir (Creswell, 2014, s.223). Yakınsayan Paralel 

Karma Yöntem Deseni aĢağıdaki Ģekilde özetlenmektedir. 

 

Hem nicel hem de nitel yöntemler ayrı ayrı kullanılarak her iki yöntemin de 

sınırlılıklarının azaltılması ve yorumlama aĢamasında çalıĢmanın sonucunu 

güçlendirmesinden dolayı bu araĢtırmada karma yöntem tercih edilmiĢtir. 

ġekil 3. 2. Yakınsayan Paralel Karma Yöntem Deseni (Creswell, 2014, s.220) 
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3.2. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araĢtırmanın evrenini Gaziantep ili ġahinbey ilçesindeki ilkokullarda 

görev yapan tüm sınıf öğretmenleri oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini “Sınıf 

Öğretmenlerinin BiliĢim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği” 

dolduran sınıf öğretmenleri oluĢturmaktadır. Bu örneklem grubu, ġahinbey ilçesinde 

bulunan, küme örnekleme yoluyla seçilen, Ek-4 numaralı listede isimleri belirtilen 23 

ilkokulda görev yapan ve gönüllü olarak ölçeği dolduran toplam 715 sınıf 

öğretmeninden oluĢmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi verilerine göre 

Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde toplam 3.578 sınıf öğretmeni görev yapmaktadır. Bu 

örneklem grubunun seçilmesinin nedeni, ġahinbey ilçesinin büyük bir nüfusa sahip 

olması ve araĢtırmacının bu ilçede ikamet ediyor olmasıdır. AraĢtırma kapsamına 

alınan okullar yansız olarak seçilmiĢtir. Ayrıca bu okullarda görev yapan sınıf 

öğretmenleri ise tesadüfî olarak basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın örneklemi evrenin %20’sini temsil eden 715 sınıf öğretmeninden 

oluĢmaktadır. Örneklem büyüklüğünü istatistiksel olarak hesaplamak için aĢağıdaki 

formül kullanılmıĢtır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004, ss.49-50).  

 

             N . t
2 
p . q 

n =  

        d
2
 (N-1) + t

2
 .  p . q 

 

N: Hedef kitledeki birey sayısı 

n: Örnekleme alınacak birey sayısı 

p: Ġncelenen olayın görülüĢ sıklığı (gerçekleĢme olasılığı) 

q: Ġncelenen olayın görülmeyiĢ sıklığı (gerçekleĢmeme olasılığı) 

t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosunda göre bulunan teorik değer 

d: Olayın görülüĢ sıklığına göre kabul edilen örnekleme hatasıdır 

Örneklem Sayısı: 

                   3578 . (1,96)
2
 . (0,5 . 0,5) 

n =  

       (0,05)
2
 . (3578 - 1) + (1,96)

2
 . (0,5 . 0,5) 

 

n (örneklem büyüklüğü)= 347 

Yukarıda yapılan hesaplamalar sonucunda araĢtırmanın evreni için 

minimum örneklem sayısı 347 olarak hesaplanmıĢtır. Bu bakımdan araĢtırmaya 

katılan 715 kiĢinin evreni temsil ettiğini söyleyebiliriz.  
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Örneklem grubuna ait demografik bilgiler aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 

 

Tablo 3. 1.  

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre dağılımı 

Cinsiyet F % 

Kadın 374 52.3 

Erkek 341 47.7 

Toplam 715 100.0 

 

Tablo 3.1.’de görüldüğü üzere bu araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

%52.3’ünü kadın öğretmenler, %47.7’sini erkek öğretmenler oluĢturmaktadır. Bu 

durumda araĢtırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet değiĢkenine göre dağılımlarının 

dengeli olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 3. 2.  

Katılımcıların mezun olunan fakülteye göre dağılımı 

Mezun Olunan Fakülte F % 

Eğitim Fakültesi 564 78.9 

Fen-Edebiyat Fakültesi 68 9.5 

Eğitim Enstitüsü 30 4.2 

Diğer 53 7.4 

Toplam 715 100.0 

 

Tablo 3.2.’de görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

çoğunluğu (%78.9’u) eğitim fakültesi mezunudur. 

 

Tablo 3. 3.  

Katılımcıların öğrenim düzeyine göre dağılımı 

Öğrenim Düzeyi F % 

Ön Lisans 23 3.2 

Lisans 650 90.9 

Yüksek Lisans 42 5.9 

Doktora 0 0 

Toplam 715 100.0 
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Tablo 3.3’te görüldüğü gibi araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin büyük 

çoğunluğunun lisans mezunu olduğu görülmektedir. Buna karĢın araĢtırmaya katılan 

sınıf öğretmenlerinin hiçbirisi doktora yapmamıĢtır. 

 

Tablo 3. 4.  

Katılımcıların mesleki deneyim (kıdem) değişkenine göre dağılımı 

Mesleki Deneyim (Kıdem) F % 

1-5 Yıl 100 14.0 

6-10 Yıl 159 22.2 

11-15 Yıl 163 22.8 

16-20 Yıl 189 26.4 

21 Yıl ve Üzeri 104 14.5 

Toplam 715 100.0 

 

Tablo 3.4. incelendiğinde araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerin mesleki 

deneyim değiĢkenine göre dağılımlarının birbirine yakın olduğu görülecektir. En 

yüksek kıdem 16-20 Yıl (%26.4) aralığında iken en düĢük kıdem 1-5 Yıl (%14.0) 

aralığındadır. 

 

Tablo 3. 5.  

Katılımcıların yaş değişkenine göre dağılımı 

YaĢ F % 

21-25 YaĢ 47 6.6 

26-30 YaĢ 111 15.5 

31-35 YaĢ 168 23.5 

36-40 YaĢ 159 22.2 

41-45 YaĢ 138 19.3 

46-50 YaĢ 68 9.5 

51 YaĢ ve Üzeri 24 3.4 

 

Tablo 3.5. incelendiğinde araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yaĢ 

değiĢkenine göre dağılımlarının birbirine yakın olduğu görülecektir. Buna göre en 

yüksek yaĢ aralığı 31-35 YaĢ (%23.5) aralığında iken en düĢük yaĢ aralığı 51 YaĢ ve 

üzeri (%3.4) aralığındadır. 
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Tablo 3. 6. 

 Katılımcıların daha önce alınan teknoloji eğitimi değişkenine göre dağılımı 

Daha Önce Teknoloji ile Ġlgili  

Eğitimi Aldınız Mı? 

f % 

Evet 417 58.3 

Hayır 298 41.7 

Toplam 715 100.0 

 

Tablo 3.6.’da görüldüğü üzere bu araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin 

%58.3’ü daha önce teknoloji ile ilgili bir eğitim aldığını belirtirken, %41.7’si daha 

önce teknoloji ile ilgili bir eğitim almadığını belirtmiĢtir. Bu durumda araĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin önemli bir kısmının teknoloji eğitimi alması gerektiği 

söylenebilir. 

 

Tablo 3. 7.  

Katılımcıların bilgisayar başında geçirdiği süre ortalamaları 

Bilgisayar BaĢında Geçirilen Süre f % 

0-1 Saat 314 43.9 

1-2 Saat 238 33.3 

2-3 Saat 111 15.5 

3 Saat Üzeri 52 7.3 

Toplam 715 100.0 

 

Tablo 3.7. incelendiğinde araĢtırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin bir 

günde bilgisayar baĢında geçirdikleri süre %77.2 oranında 0-2 saat aralığında 

çıkmıĢtır. Bilgisayar baĢında 3 saat ve üzeri zaman geçirenlerin oranı ise %7.3’tür. 

Nitel verileri toplamak için ise anketi dolduran ve görüĢme yapmaya 

gönüllü olan çalıĢma grubu, 10 sınıf öğretmeninden oluĢmaktadır. Yapılan 

görüĢmeler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıĢ ve daha sonra analizleri 

yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın nitel verilerini toplamak için görüĢme yapılan öğretmenlere ait 

demografik bilgiler Tablo 3.8’de gösterilmiĢtir. Bu bolümde yer alan öğretmenler 10 

sınıf öğretmeninden oluĢmaktadır. GörüĢme yapılan öğretmenlerin isimlerini 

belirtmek yerine K1, K2, K3… Ģeklinde bu öğretmenler kodlanmıĢtır. 
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Tablo 3. 8.  

Görüşme Yapılan Sınıf Öğretmenlerine Ait Demografik Bilgiler 

Öğretmen 

Kodu 

Cinsiyeti Meslekteki 

ÇalıĢma Süresi 

(Yıl) 

Öğrenim 

Durumu 

Mezun Olduğu 

Fakülte 

K 1 Kadın 12 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 2 Erkek 17 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 3 Kadın 17 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 4 Kadın 16 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 5 Erkek 14 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 6 Kadın 9 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 7 Kadın 16 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 8 Erkek 11 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 9 Erkek 14 Lisans Eğitim Fakültesi 

K 10 Kadın 9 Lisans Eğitim Fakültesi 

 

Tablo 3.8 incelendiğinde görüĢme yapılan sınıf öğretmenlerin 4’ü erkek, 

6’sı kadındır. Ayrıca görüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin tamamı eğitim fakültesi 

mezunu olup, hepsi lisans mezunudur. Bu öğretmenlerin tamamının meslekteki 

çalıĢma süresi 9 yıl ve üzerindedir.  

 

3.3. VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

AraĢtırmada nicel verileri toplamak için, Bayraktar (2015) tarafından 

geliĢtirilen “Öğretmenlerin BiliĢim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme 

Ölçeği” kullanılmıĢtır. Bu ölçek 2 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde 

araĢtırmanın alt problemlerindeki bağımsız değiĢkenleri oluĢturan, öğretmenlere ait 

demografik bilgiler yer almaktadır. Ġkinci bölüm ise 38 maddeden oluĢan, beĢli likert 

tipi bir ölçektir. BeĢli likert tipi ölçek için maddelerin her birinde “Kesinlikle 

katılıyorum=5”, “Katılıyorum=4”, “Kararsızım=3”, “Katılmıyorum=2” ve 

“Kesinlikle katılmıyorum=1” Ģeklinde bir puanlama yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada 

kullanılan “Öğretmenlerin BiliĢim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme 

Ölçeği” Ek 1’de yer almaktadır. Bu ölçekte bulunan 38 madde kendi içinde 4 alt 

boyuta ayrılmıĢtır. Bu boyutlar Tablo 3.9’da gösterilmiĢtir. 



50 
 

Tablo 3. 9.  

“Öğretmenlerin Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği” alt 

boyutları ve maddeleri 

Faktörler Maddeler 

Teknoloji Okur Yazarlığı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 

Derse Teknoloji Entegrasyonu 20,21,22,23,24,25,26,27,28 

Sosyal Etik ve Yasal 

Hükümler 

29,30,31,32,33,34 

ĠletiĢim 35,36,37,38 

 

Ölçeğin alt boyutlarında bulunan bu kavramları anlamamız, ölçeği daha iyi 

kavramamıza yardımcı olacaktır. Teknoloji okur-yazarlığı kavramı, teknolojiyi ve 

teknolojik ürünleri kullanabilme, yönetebilme, değerlendirebilme ve anlayabilme 

yeteneği olarak tanımlanmaktadır (ITEA, 2003). Dolayısıyla teknoloji okur-yazarı 

olan bir öğretmen, günlük hayatın bir parçası olan teknolojinin farkına vararak, 

teknolojinin geliĢimi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olur. Teknoloji okur-

yazarlığı alt boyutunda yer alan 19 madde, sınıf öğretmenlerinin teknoloji okur-

yazarlığı seviyelerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 

kavramını daha önce, eğitim programları içerisinde yer alan birçok değiĢkeni 

bünyesinde barındıran karmaĢık ve uzun süreç olarak açıklamıĢtık. Yurdakul (2011), 

Eğitimde teknoloji entegrasyonunu, yalnızca teknolojilerin eğitim ortamında 

bulundurulması değil aynı zamanda öğretimsel, yönetimsel ve kurumsal anlamda 

birçok değiĢkenin göz önünde bulundurulduğu çok yönlü ve karmaĢık bir süreç 

olarak tanımlamıĢtır. Eğitimde teknoloji entegrasyonunu kavrayabilen ve 

uygulayabilen öğretmenlerin, biliĢim teknolojilerini kullanım düzeyleri de doğal 

olarak artacaktır. Derse teknoloji entegrasyonu alt boyutunda yer alan 9 madde, sınıf 

öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunu hangi seviyede gerçekleĢtirdiklerini 

ölçmeyi amaçlamaktadır. Sosyal etik ve yasal hükümler günümüzde herkesin dikkat 

etmesi gereken önemli bir konudur. Sadece öğretmenler değil teknolojiyi kullanan 

herkesin bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Sosyal etik ve yasal hükümler alt 

boyutunda yer alan 6 madde, sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanırken 

etik hususlara ve yasal hükümlere hangi oranda uyduklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. 

ĠletiĢim kavramı TDK’nın Türkçe sözlüğünde; 
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“Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 

aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon”  

Ģeklinde tanımlanmıĢtır (TDK, 2017b). Bu ölçekteki iletiĢim alt boyutunda yer alan 4 

madde, teknolojik araçlar kullanılarak yapılan iletiĢim yollarını ifade etmekte ve sınıf 

öğretmenlerinin bu iletiĢim türlerini hangi oranda kullandıklarını ölçmeyi 

amaçlamaktadır. 

AraĢtırmada nitel verileri toplamak için 5 maddeden oluĢan yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak kullanılan 

yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formu hazırlanırken ilk olarak araĢtırmacı tarafından 

alan taraması yapılmıĢ ve konu ile ilgili olarak sınıf öğretmenlerine sorulabilecek 

soruların bulunduğu yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formu soru havuzu 

oluĢturulmuĢtur. Daha sonra bir uzman eĢliğinde oluĢturulan sorular incelenmiĢ ve 

yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formuna son hali verilmiĢtir. Son Ģekli verilen görüĢme 

formu Ģu sorulardan oluĢmaktadır: 

1. BiliĢim teknolojilerinin eğitimde kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Açıklayınız. 

2. Sınıfınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Bu konuda Milli 

Eğitim Bakanlığından beklentileriniz nelerdir? 

3. Size göre teknolojinin eğitim ve öğretim ortamlarında kullanılmasının 

avantaj veya dezavantajları nelerdir? Açıklayınız. 

4. Eğitimde kullanılan teknoloji ürünleri ve teknolojik materyallerin 

kullanımında kendinizi yeterli buluyor musunuz? Açıklayınız.  

5. Sahip olduğunuz teknolojik bilgiyi arttırmak ve bu bilgileri derslerinizde 

kullanmak için çaba harcıyor musunuz? Açıklayınız. 

  

3.3.1. Ölçek Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması 

Bu araĢtırmada kullanılan “Öğretmenlerin BiliĢim Teknolojisi Kullanım 

Düzeylerini Belirleme Ölçeği”nin güvenirlik çalıĢması, Bayraktar (2015) tarafından 

yapılmıĢtır. Güvenirlik çalıĢması, ölçekte bulunan maddelerin birbirleriyle olan 

tutarlılığını ve ölçeğin ele alınan sorunu ne derece yansıttığını göstermektedir (Yiğit, 

Bütüner ve Dertlioğlu, 2008). Bu sebeple güvenirlik çalıĢması elde edilen bulgular ve 

daha sonra yapacağımız analizler için önemli bir etkendir. Bir ölçeğin güvenirliliğini 

ölçmek için SPSS analiz programından yararlanarak kullanılan; test tekrar yöntemi, 

paralel formlar yöntemi, iç tutarlılık yöntemi vb. yöntemler kullanılmaktadır. 



52 
 

Sönmez (2005)’e göre likert tipi ölçme araçlarının güvenirlik hesaplamasında 

Cronbach alpha yöntemi kullanılmalıdır.  

Bu araĢtırmada kullanılan ölçme aracının iç tutarlılığını incelemek ve 

güvenirlik kanıtını ortaya koyabilmek için, Bayraktar (2015) tarafından Cronbach 

Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıĢtır. Buna göre ölçeğin Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayısı 0.975 olarak bulunmuĢtur. Pedersen ve Lui (2003), Cronbach 

Alpha katsayısı için 0.70'in sınır değer olduğunu belirtirken, Kalaycı (2010) ise 

0.80’in üzerindeki değerlerin yüksek derecede güvenilir olduğunu belirtmektedir. 

Buna göre hesaplanan katsayının alanyazına göre oldukça iyi olduğu ve ölçeğin 

yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Bu araĢtırmada ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini ölçmek için ayrıca 

araĢtırmacı tarafından 150 kiĢilik pilot uygulama yapılmıĢtır. Yapılan pilot uygulama 

sonucunda Cronbach Alpha katsayısı 0.946 olarak ölçülmüĢtür. Bu ölçüm sonucu da 

kullanılan ölçeğin yüksek seviyede güvenilir olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca 

Faktörlerin her biri için Cronbach Alpha katsayısı ayrı ayrı hesaplanmıĢtır. Birinci 

faktör “Teknoloji Okur Yazarlığı” için Cronbach Alpha katsayısı 0.944, ikinci faktör 

“Derse Teknoloji Entegrasyonu” için Cronbach Alpha katsayısı 0.898, üçüncü faktör 

“Sosyal Etik ve Yasal Hükümler” için 0.849 ve son olarak dördüncü faktör “ĠletiĢim” 

için 0.838 olarak bulunmuĢtur. Bunlara ek olarak araĢtırma sonucunda 715 

katılımcıyı kapsayan esas uygulamaya iliĢkin Cronbach Alpha katsayısı 0.932 olarak 

bulunmuĢtur. Ayrıca Faktörlerin her biri için Cronbach Alpha katsayısı ayrı ayrı 

hesaplanmıĢtır. Birinci faktör “Teknoloji Okur Yazarlığı” için Cronbach Alpha 

katsayısı 0.924, ikinci faktör “Derse Teknoloji Entegrasyonu” için Cronbach Alpha 

katsayısı 0.881, üçüncü faktör “Sosyal Etik ve Yasal Hükümler” için 0.858 ve son 

olarak dördüncü faktör “ĠletiĢim” için 0.796 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlar 

araĢtırmada kullanılan ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu 

göstermektedir. 

 

3.4. VERĠ TOPLAMA SÜRECĠ 

AraĢtırma sürecinde nicel veriler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. 

döneminde, Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde bulunan 23 ilkokulda görev yapan 715 

sınıf öğretmeninden toplanmıĢtır. Ayrıca bu okullarda görev yapan 10 sınıf 

öğretmeni ile görüĢme yapılarak nitel veriler elde edilmiĢtir. Uygulamalar 
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yapılmadan önce Gaziantep Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden resmi izinler alınmıĢtır 

(Ek 3). Ölçekler uygulanmadan önce okul idareleri ziyaret edilmiĢ ve il milli eğitim 

müdürlüğünün onay yazısı gösterilmek suretiyle yapılan araĢtırma hakkında okul 

idareleri de bilgilendirilmiĢtir. AraĢtırma sürecinde veriler katılımcılar ile bire bir 

eriĢim sağlanarak toplanmıĢtır. Veri toplama sürecinde 785 katılımcıya ulaĢılmıĢ, 

ancak 715 form veri analizi sürecine dâhil edilmiĢtir. Bu bağlamda anket geri dönüĢ 

oranı %91 olarak tespit edilmiĢtir. 

Veri toplama araçları dağıtıldıktan sonra katılımcılara araĢtırmanın konusu, 

amacı ve veri toplama araçlarının içeriği hakkında bilgi verilmiĢtir. Ölçme 

araçlarının doldurulması yanıtlayıcılara bağlı olarak 10-15 dakika sürmüĢ olup, bu 

süre içerisinde katılımcılardan gelen sorular gerekli dönütler verilerek açıklanmıĢtır. 

ÇalıĢma kapsamına alınan hiçbir katılımcı araĢtırmaya katılmaya zorlanmamıĢ, 

anketlerin uygulanması ve toplanması sürecinde gizlilik ilkesine özenle uyulmuĢtur. 

AraĢtırmada Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde görev yapan, gönüllü 10 sınıf 

öğretmeni ile yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılarak görüĢme yapılmıĢtır. 

Yapılan görüĢmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıĢ ve daha sonra bu kayıtlar 

yazıya geçirilmiĢtir. 

 

3.5. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

AraĢtırma sürecinde veriler katılımcılar ile bire bir eriĢim sağlanarak 

toplanmıĢtır. Veri toplama sürecinde 785 katılımcıya ulaĢılmıĢ, ancak 715 form veri 

analizi sürecine dâhil edilmiĢtir. Bu bağlamda anket geri dönüĢ oranı %91 olarak 

tespit edilmiĢtir. 

Veri toplama araçları dağıtıldıktan sonra katılımcılara araĢtırmanın konusu, 

amacı ve veri toplama araçlarının içeriği hakkında bilgi verilmiĢtir. Ölçme 

araçlarının doldurulması yanıtlayıcılara bağlı olarak 10-15 dakika sürmüĢ olup, bu 

süre içerisinde katılımcılardan gelen sorular gerekli dönütler verilerek açıklanmıĢtır. 

ÇalıĢma kapsamına alınan hiçbir katılımcı araĢtırmaya katılmaya zorlanmamıĢ, 

anketlerin uygulanması ve toplanması sürecinde gizlilik ilkesine özenle uyulmuĢtur. 

AraĢtırmanın amacı çerçevesinde cevapları aranan alt problemlere yönelik 

toplanan 715 adet veri toplama aracına verilen yanıtlar veri kodlama formuna 

iĢlenmiĢtir. Daha sonra bilgisayara aktarılan veriler üzerinde SPSS 22 paket programı 

aracılığıyla gerekli istatistiksel çözümlemeler uygulanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan 

ölçeğin güvenilirlik çalıĢmaları 150 katılımcı ile gerçekleĢtirilen bir ön çalıĢma 
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kapsamında bir iç tutarlılık yaklaĢımı olan Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmıĢ ve 

= .946 olarak tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmada toplanan verilerin analiz edilmesinde kullanılacak istatistiksel 

yöntemleri belirlemek amacıyla normal dağılım testi gerçekleĢtirilmiĢtir. 250 adet 

veri seti ile yapılan öncül normal dağılım testi sonucunda verilerin normal dağılıma 

sahip olduğu tespit edilmesine rağmen (N=250, Statistic=.053, p=.084>.05) tüm veri 

setine iliĢkin normal dağılım testi sonucunda verilerin normal dağılıma uygun bir 

değere sahip olmadığı görülmüĢtür (N=715, Statistic=.045, p=.002<.05). Bununla 

birlikte gerek ölçme aracının büyük bir popülâsyona uygulanması gerekse çarpıklık 

(-.441) ve basıklık (.086) değerlerinin +1 ve -1 değerleri arasında yer almasından 

ötürü veri setinin normal dağılım özellikleri gösterdiği anlaĢılmıĢtır. Ayrıca Levene 

Testi sonucuna göre (f=3.099) varyansların homojen olduğu da tespit edilmiĢtir. Son 

olarak ise ölçeğin her bir derecelendirme aralığına iliĢkin alt ve üst değerlerinin uç 

değerler (51.4-229.6)  arasında olduğu sonucuna ulaĢılması da bu yargıyı destekler 

niteliktedir. 

Verilerin çözümlenmesinde parametrik testlerden yararlanılmıĢtır. Verilerin 

yorumlanması sürecinde ise aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri 

hesaplanarak, sınıf öğretmenlerinin, biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini 

belirleme ölçeği boyutlarına iliĢkin, biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin 

belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Bu iĢlemler her bir alt boyut için ayrı ayrı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kullanılan veri toplama aracında yer alan derecelendirme boyutu 

için belirlenen puan aralıkları Ģunlardır: 

 

Tablo 3. 10.  

Veri toplama aracında yer alan derecelendirme boyutu için belirlenen puan 

aralıkları 

Düzey Puan Aralığı 

Kesinlikle Katılıyorum 4.20-5.00 

Katılıyorum 3.40-4.19 

Kararsızım  2.60-3.39 

Katılmıyorum 1.80-2.59 

Kesinlikle Katılmıyorum 1.00-1.79 

 

AraĢtırma kapsamında katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet alanı, öğrenim düzeyi, kıdem ve yaĢ değiĢkenlerine 
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göre değiĢip değiĢmediği test edilmiĢtir. Bu doğrultuda cinsiyet değiĢkenine göre 

katılımcı görüĢleri arasında anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek için Bağımsız 

Örneklem t-testi uygulanırken; mezuniyet alanı, öğrenim düzeyi, kıdem ve yaĢ 

değiĢkenlerine göre anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek için Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. Varyans analizleri sonucunda dağılımın 

homojen olduğunun tespit edilmesi üzerine anlamlılığın kaynağını belirlemek için 

Scheffe testi yapılmıĢtır.  

Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin daha önce 

aldıkları teknoloji eğitimleri ve bilgisayar baĢında geçirilen süre bakımından farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek de araĢtırma kapsamındadır. Bu doğrultuda 

teknoloji eğitimi alıp almama değiĢkenine göre katılımcı görüĢleri arasında anlamlı 

fark olup olmadığını tespit etmek için Bağımsız Örneklem t-testi uygulanırken; 

bilgisayar baĢında geçirilen süre değiĢkenine göre anlamlı fark olup olmadığını tespit 

etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. Varyans analizleri 

sonucunda dağılımın homojen olduğunun tespit edilmesi üzerine anlamlılığın 

kaynağını belirlemek için Scheffe testi yapılmıĢtır. Yapılan analizlerde anlamlılık 

p<.05 düzeyinde sınanmıĢ, bulgular tablolar halinde sunulmuĢtur. 

Nitel verileri toplamak amacıyla, araĢtırmacı ve bir uzman eĢliğinde 

geliĢtirilen ve açık uçlu sorulardan oluĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu sınıf 

öğretmenlerine uygulanmıĢtır. Yapılan görüĢmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına 

alınmıĢtır. Uygulamadan sonra sınıf öğretmenlerinin cevaplarını içeren ses 

kayıtlarındaki nitel veriler, araĢtırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. 

Ardından nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiĢtir. Ġçerik analizi 

yöntemi toplanan verilerin nesnel ve sistematik olarak incelenmesine olanak tanıyan 

bilimsel bir yaklaĢımdır (TavĢancıl ve Aslan, 2001, s:22). Yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formundaki sorulardan elde edilen verilerin analizi, araĢtırmacı ve bir 

uzman tarafından yapılmıĢtır. Ġlk önce sorulan sorulara göre 4 adet tema 

belirlenmiĢtir. AraĢtırmacı ve uzman tarafından sorulara verilen cevaplar ayrı ayrı 

kodlanmıĢtır. Bu sorulara verilen yanıtlara göre yapılan kodlamalardan alt temalar 

oluĢturulmuĢtur. Daha sonra araĢtırmacı ve uzman arasında görüĢ birliği ve görüĢ 

ayrılığı gösteren alt temalar tespit edilmiĢtir. AraĢtırmacı ve uzman görüĢleri 

arasındaki uyum oranı saptanmıĢtır. Bu oranı belirlemek amacıyla, Miles ve 

Huberman güvenirlik formülü kullanılmıĢtır (Güvenirlik Formülü: GörüĢ Birliği/ 

GörüĢ Birliği + GörüĢ Ayrılığı) (Miles ve Huberman, 1994, akt; Yanpar Yelken, 
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2009). Tablo 3.11’de temalara yönelik olarak Miles ve Huberman güvenirlik formülü 

değerleri verilmiĢtir.  

 

Tablo 3. 11.  

Temalara yönelik Miles ve Huberman (MH) Güvenirlik Formülü Değerleri 

 

 

 

Miles-Huberman güvenirlik hesabı ile belirlenen uyum oranının %70’in 

üzerinde çıkması, araĢtırma verileri için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve 

Huberman, 1994, akt; Yanpar Yelken, 2009). Elde edilen verilerin analizlerinin 

güvenirliğini belirlemek amacıyla yaptığımız bu ölçüm sonucunda, Tablo 3.11’de de 

görüldüğü gibi belirlenen her temanın, Miles-Huberman güvenirlik formülü 

değerinin 0,70’den yukarı olduğu anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlar kodlamaların 

güvenilir olduğunu göstermektedir. Temalar ve alt temalara uzman görüĢü alınarak 

son Ģekli verilmiĢtir. 

Kodlamaların güvenirliği sağlandıktan sonra elde edilen verilerin 

yorumlanması gerçekleĢtirilmiĢtir.   Ayrıca bulgular bölümünde her temadan sonra 

görüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin verdikleri cevapların bir kısmı aynen 

aktarılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temalar Miles ve Huberman (MH) 

Güvenirlik Formülü Değerleri 

1. Özyeterlik Algısı MH: 9 / 9 + 2 = 0,81 

2. Donanım ve Ġhtiyaçlar MH: 14 / 14 + 3 = 0,82 

3. Teknolojik Farkındalık MH: 12 / 12 + 3 = 0,80 

4. Teknoloji Entegrasyonu MH: 9 / 9 + 2 = 0,81 
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BÖLÜM IV 

 

 

BULGULAR 

 

 

Bu bölümde ilk olarak, Bayraktar (2015) tarafından geliĢtirilen ölçme aracı 

vasıtasıyla elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. AraĢtırma sürecinde 715 kiĢilik bir 

örneklem grubuna geçerlik ve güvenirliği 4 boyut altında test edilmiĢ 38 adet soru 

yöneltilmiĢtir. AraĢtırmanın ilk 4 alt problemi çerçevesinde elde edilen bulgular bu 

bölümde sunulmuĢtur. 

Ġkinci olarak araĢtırmacı ve uzman eĢliğinde geliĢtirilen yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme formundan elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. AraĢtırma sürecinde 10 

sınıf öğretmeni ile görüĢme yapılmıĢ ve yapılan görüĢmeler ses kayıt cihazı ile kayıt 

altına alınmıĢtır. GörüĢme yapılan öğretmenlere yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

formunda bulunan 5 adet soru yöneltilmiĢtir. AraĢtırmanın 5. alt problemi 

çerçevesinde elde edilen bulgular bu bölümde sunulmuĢtur. 

 

4.1. BĠRĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeyleri, 

“Öğretmenlerin BiliĢim Teknolojisi Kullanım Düzeylerini Belirleme Ölçeği”nin 

alt boyutlarına göre değiĢmekte midir? 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini belirleme ölçeği 

boyutları kapsamında biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin boyutların 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.1.’de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4. 1.  

Katılımcıların Görüşlerine ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 N Minimu

m 

Değer 

Maksim

um 

Değer 

Boyut 

𝐗  

Madd

e 

Sayısı 

Madde

 𝐗  

ss 

Toplam  715 59.00 214.00 139.13 38 3.66 23.06 

Teknoloji 

Okur Yazarlığı 

715 19.00 145.00 65.55 19 3.45 16.00 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyonu 

715 10.00 45.00 35.96 9 4 5.83 

Sosyal Etik ve 

Yasal 

Hükümler 

715 7.00 30.00 26.04 6 4.34 3.66 

İletişim 715 4.00 20.00 11.58 4 2.90 3.92 

 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin alt boyutlara 

ait aritmetik ortalamalar incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin Sosyal Etik ve Yasal 

Hükümler alt boyutuna “Kesinlikle Katılıyorum” derecesinde, Derse Teknoloji 

Entegrasyonu ve Teknoloji Okur Yazarlığı alt boyutları “Katılıyorum” derecesinde 

ve ĠletiĢim alt boyutuna “Kararsızım” derecesinde görüĢ beyan ettikleri tespit 

edilmiĢtir. Bu doğrultuda katılımcıların Teknoloji Okur Yazarlığı, Derse Teknoloji 

Entegrasyonu ve Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt boyutlarında pozitif yönde 

tutuma sahip olduğu ve Sosyal Etik ve Yasal Hükümler’in en yüksek katılım 

gösterilen alt boyutun olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte sınıf 

öğretmenlerinin kararsız yönde tutuma sahip olduğu ĠletiĢim alt boyutunun en düĢük 

tutum sergilenen alt boyut olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca katılımcıların ölçek 

bütününe iliĢkin olarak “Katılıyorum” derecesinde görüĢ beyan ettikleri tespit 

edilmiĢtir. 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin maddelerin 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4. 2’de gösterilmiĢtir. 

 

 

 



59 
 

Tablo 4. 2.  

Katılımcıların Görüşlerine ait Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

ÖLÇEK MADDELERĠ N 𝐗  S 

1. Bir iĢletim sistemini yeniden kurarım. 715 2,4727 1,30942 

2. Verilerimi internet üzerinde bir alanda (googledrive, 

dropbox, e-posta v.b.) depolarım. 

715 3,3664 1,29748 

3. Bir resim üzerinde çözünürlük ve boyut gibi değiĢiklikler 

yaparım. 

715 3,5021 1,21542 

4. TaĢınabilir bellekleri(diskleri) biçimlendiririm. 715 3,5203 1,27816 

5. Dosya formatları (mp3-wav,avi-mpeg,bmp-jpg v.b.) 

arasında dönüĢüm yaparım. 

715 3,1846 1,33349 

6. Ġnternetten görüntülü konuĢma yaparım. 715 4,1287 1,05730 

7. Çoklu ortam öğelerini kullanarak bir sunu hazırlarım. 715 3,6182 1,14175 

8. Çoklu ortam öğelerini (ses, resim, metin vb.) kullanarak bir 

video hazırlarım. 

715 3,4895 1,18385 

9. Ses ayarı ile ilgili geliĢmiĢ ayarları yaparım. 715 3,4112 1,20869 

10. Bir antivirüs programını etkin olarak kullanırım. 715 3,5566 1,24034 

11. Ücretsiz, hazır Ģablonlu bir internet sitesi oluĢtururum. 715 2,2853 1,18451 

12. Bir donanımın yazılımını internetten indirerek ya da 

CD'den kurarım. 

715 3,2923 1,37704 

13. Kablosuz ağlar (wireless, bluetooth, kızılötesi vb.) 

aracılığıyla dosya paylaĢırım. 

715 3,8727 1,16642 

14. Kablosuz ağdan gelebilecek güvenlik tehditlerine karĢı 

Ģifre oluĢtururum. 

715 3,4629 1,26898 

15. Mobil cihazlara uygulama yüklerim. 715 4,0098 1,12704 

16. Bilgisayarın görüntü birimi ayarlarını yaparım. 715 3,6014 1,19135 

17. Dosya büyüklükleri ve depolama birimleri arasındaki farkı 

bilirim. 

715 3,4294 1,24863 

18. Sık kullanılan dosya formatlarını (pdf, doc, exe, ppt, xls) 

bilirim. 

715 3,6587 1,19917 

19. Yeni karĢılaĢtığım teknolojilere kolaylıkla uyum sağlarım. 715 3,6196 1,04689 

20.  Öğrenci merkezli etkinlikleri destekleyecek materyaller 

tasarlarım. 

715 3,6587 1,03221 

21.  Derslerde teknoloji kullanmadan önce hazırlık yapılması 

gerektiğini bilirim. 

715 4,2112 ,84109 

22.  Farklı kazanımlar için farklı teknolojileri seçip kullanırım. 715 3,8979 ,88842 

23.  Derste teknoloji kullanımı esnasında karĢılaĢabileceğim 

sorunlara alternatif çözümler üretirim. 

715 3,7622 ,94941 

24.  Ġnternetten öğretim materyali indirip düzenlerim. 715 4,0643 ,92812 

25.  Hazır eğtim yazılımları (animasyon, simülasyon, paket 

öğretici v.b.) bilgisayara yükleyip kullanırım. 

715 3,9371 1,03589 

26.  Öğrencilerin bireysel öğrenmelerini desteklemek için 

teknolojiden yararlanırım. 

715 4,1972 ,82094 

27.  Materyal tasarlarken öğretim tasarımı ilkelerine uygun 

hareket ederim. 

715 3,9958 ,85585 
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28.  Mesleki geliĢimime katkıda bulunabilecek siteleri takip 

ederim. 

715 4,2350 ,75270 

29.  Ġnternetteki her bilginin doğruluğunu kabul etmem, 

sorgularım. 

715 4,3930 ,77655 

30.  Kullandığım bilgilerin kaynağını belirtmem gerektiğini 

bilirim. 

715 4,2378 ,79879 

31.  Telif hakları konusunda yasal sorumluluklara göre 

davranırım. 

715 4,1273 ,90549 

32.  KiĢisel bilgilerin paylaĢımı ve gizliliğine dikkat ederim. 715 4,4951 ,70684 

33. Sosyal ortamlardaki paylaĢımlarımın bana getirdiği 

sorumlulukların farkındayım. 

715 4,4867 ,69070 

34. BiliĢim suçlarını bilir ve dikkat ederim. 715 4,2979 ,88526 

35. Çevrimiçi (online) sınav oluĢturup öğrencilerime 

uygularım. 

715 2,7413 1,23734 

36. Veliler ve öğrenciler ile toplu iletiĢim kurmak için 

çevrimiçi sistemleri kullanırım. 

715 3,3203 1,27113 

37.  E-posta gruplarının aktif olarak kullanımında öğrencilere 

rehberlik ederim. 

715 2,7455 1,17375 

38.  Sosyal ağlarda öğrencilerimle eğitsel paylaĢımlarda 

bulunurum. 

715 2,7720 1,28656 

 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin maddelere ait 

aritmetik ortalamalar incelendiğinde; sınıf öğretmenlerinin 7 maddeye kesinlikle 

katılıyorum (21,28,29,30,32,33,34. maddeler), 22 maddeye katılıyorum 

(3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,31. maddeler), 7 maddeye 

kararsızım (2,5,12,35,36,37,38. maddeler) ve 2 maddeye katılmıyorum (1 ve 11. 

maddeler) düzeyinde görüĢ belirttikleri tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda katılımcıların 

toplam 29 madde için katılma yönünde görüĢ belirtmelerine karĢın yalnızca 2 madde 

için olumsuz görüĢ bildirdikleri söylenebilir. Ayrıca katılımcılar 7 madde için 

çekimser kalmıĢlardır.  

Katılımcıların olumsuz düzeyde katıldıkları ölçek maddelerinin “Bir iĢletim 

sistemini yeniden kurarım (X =2.473)” ve “Ücretsiz, hazır Ģablonlu bir internet sitesi 

oluĢtururum (X =2.285)”olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna karĢın katılımcılar 

tarafından en yüksek düzeyde görüĢ bildirilen beĢ maddenin ise “KiĢisel bilgilerin 

paylaĢımı ve gizliliğine dikkat ederim (X =4.495)”, “Sosyal ortamlardaki 

paylaĢımlarımın bana getirdiği sorumlulukların farkındayım (X =4.487)”, 

“Ġnternetteki her bilginin doğruluğunu kabul etmem, sorgularım (X =4.393)”, 

“BiliĢim suçlarını bilir ve dikkat ederim (X =4.298)” ve “Kullandığım bilgilerin 

kaynağını belirtmem gerektiğini bilirim (X =4.238)” olduğu anlaĢılmaktadır. 
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4.2. ĠKĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri 

cinsiyet, mezuniyet alanı, öğrenim düzeyi, kıdem ve yaĢa göre değiĢmekte 

midir? 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin cinsiyete göre 

anlamlı biçimde değiĢip değiĢmediği sorusuna cevap bulmak amacıyla 

gerçekleĢtirilen Bağımsız Örneklem t-testi neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 

4.3.’te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4. 3.  

Cinsiyete Göre Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeylerine İlişkin t-testi Sonuçları 

Puan Cinsiyet N 
 

S Sd T P 

Toplam Kadın  374 133.86 23.41 

713 6.580 .000 
Erkek  341 144.90 21.25 

Teknoloji Okur 

Yazarlığı 

Kadın  374 61.04 15.86 
713 8.265 .000 

Erkek  341 70.50 14.70 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyonu  

Kadın  374 35.22 6.06 

713 3.569 .000 Erkek  341 36.77 5.47 

Sosyal Etik ve 

Yasal 

Hükümler 

Kadın  374 26.08 3.84 

713 .324 .746 Erkek  341 25.99 3.47 

ĠletiĢim  Kadın  374 11.52 4.01 
713 .393 .695 

Erkek  341 11.64 3.82 

p<0,05 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine 

iliĢkin görüĢleri arasında toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir [t (713)= 

6.580,  p < .05]. Erkek katılımcıların puanlarının ortalamasının ( =144.90, S=21.25) 

kadın katılımcıların puanlarının ortalamasından ( =133.86, S=23.41) yüksek olması 

aradaki farkın erkekler lehine olduğuna iĢaret etmektedir. Dolayısıyla kadınlara 

kıyasla erkek katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte Teknoloji Okur Yazarlığı ve Derse 

Teknoloji Entegrasyonu alt boyutlarında da gruplar arası anlamlı farklar tespit 
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edilirken Sosyal Etik ve Yasal Hükümler ve ĠletiĢim alt boyutlarında gruplar arası 

farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Erkek katılımcıların Teknoloji Okur Yazarlığı alt boyutu puanlarının 

ortalamasının ( =70.50, S=14.70) kadın katılımcıların puanlarının ortalamasından (

=61.04, S=15.86) yüksek olması ile erkek katılımcıların Derse Teknoloji 

Entegrasyonu alt boyutu puanlarının ortalamasının ( =36.77, S=5.47) kadın 

katılımcıların puanlarının ortalamasından ( =35.22, S=6.06) yüksek olması aradaki 

farkın erkekler lehine olduğuna iĢaret etmektedir. Dolayısıyla kadınlara kıyasla erkek 

katılımcıların Teknoloji Okur Yazarlığı ve Derse Teknoloji Entegrasyonu 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca gruplar arası 

aritmetik ortalama farkının en yüksek düzeyde olduğu Teknoloji Okur Yazarlığı alt 

boyutunun kadınlar ve erkeklerin puanları arasında en yüksek farklılaĢmanın 

yaĢandığı alt grubu olduğu ifade edilebilir.  

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin mezuniyet alanına 

göre anlamlı biçimde değiĢip değiĢmediği sorusuna cevap bulmak amacıyla 

gerçekleĢtirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde elde edilen 

sonuçlar Tablo 4.4.’te gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4. 4.  

Katılımcıların Puanlarının Mezuniyet Alanına Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Puan Fakülte N 
 

S sd F p 

Anlamlı 

Fark 

 

Toplam 

Eğitim1 564 140.43 22.94 

3-

711 
3.595 .013 1-4 

Fen Edebiyat2 68 137.18 22.00 

Eğitim Enst.3 30 133.00 21.91 

Diğer4 53 131.21 24.56 

Toplam 715 139.13 23.06 

 

Teknoloji 

Okur 

Yazarlığı 

Eğitim1 564 66.54 15.92 

3-

711 
4.155 .006 1-4 

Fen Edebiyat2 68 63.69 15.49 

Eğitim Enst.3 30 62.27 15.04 

Diğer4 53 59.34 16.59 

Toplam 715 65.55 16.01 

 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyo

nu 

Eğitim1 564 36.27 5.79 

3-

711 
3.112 .056 

 

Fen Edebiyat2 68 35.35 5.77 

Eğitim Enst.3 30 34.93 5.67 

Diğer4 53 34.00 6.14 

Toplam 715 35.96 5.83 

 

Sosyal Etik 

ve Yasal 

Hükümler 

Eğitim1 564 26.17 3.63 

3-

711 
1.526 .206  

Fen Edebiyat2 68 25.79 3.83 

Eğitim Enst.3 30 25.00 3.43 

Diğer4 53 25.51 3.90 

Toplam 715 26.04 3.66 

ĠletiĢim 

Eğitim1 564 11.46 3.96 

3-

711 
2.143 .093  

Fen Edebiyat2 68 12.34 3.61 

Eğitim Enst.3 30 10.80 3.79 

Diğer4 53 12.36 3.75 

Toplam 715 11.58 3.92 

p<0,05 

 

Katılımcıların mezuniyet alanına göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir 

[F (3,711)= 3.595,  p < .05]. Diğer bir ifadeyle; katılımcıların biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeyleri mezun oldukları öğrenim kurumuna göre anlamlı bir Ģekilde 

değiĢmektedir. Bu değiĢkenliğin hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre Eğitim Fakültesi mezunlarının 
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puanları ( =140.43, S=22.94) ile, diğer kurumlardan mezun olan katılımcıların (

=131.21, S=24.56) arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiĢtir. Grup ortalamaları 

dikkate alındığında ise bu farkın Eğitim Fakültesi mezunlarının lehine olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla Eğitim Fakültesi mezunlarının biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeyleri diğer kurumlardan mezun olan katılımcılara kıyasla anlamlı 

biçimde daha yüksektir. Bununla birlikte Teknoloji Okur Yazarlığı alt boyutunda da 

gruplar arası anlamlı farklar bulunurken Derse Teknoloji Entegrasyonu, Sosyal Etik 

ve Yasal Hükümler ve ĠletiĢim alt boyutlarında gruplar arası farkın anlamlı olmadığı 

tespit edilmiĢtir.  

Katılımcıların mezuniyet alanına göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Teknoloji Okur Yazarlığı alt boyutunda anlamlı 

bir fark tespit edilmiĢtir [F (3,711)= 4.155,  p < .05]. Diğer bir ifadeyle; 

katılımcıların teknoloji okuryazarlığı düzeyleri mezun oldukları öğrenim kurumuna 

göre anlamlı bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu değiĢkenliğin hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre Eğitim 

Fakültesi mezunlarının puanları ( =66.54, S=15.92) ile, diğer kurumlardan mezun 

olan katılımcıların ( =59.34, S=16.59) arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiĢtir. 

Grup ortalamaları dikkate alındığında ise bu farkın Eğitim Fakültesi mezunlarının 

lehine olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Eğitim Fakültesi mezunlarının teknoloji 

okuryazarlığı düzeyleri diğer kurumlardan mezun olan katılımcılara kıyasla anlamlı 

biçimde daha yüksektir.  

Katılımcıların mezuniyet alanına göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Derse Teknoloji Entegrasyonu alt boyutunda 

toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F (3,711)= 3.112,  p > 

.05].Katılımcıların mezuniyet alanına göre biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine 

iliĢkin görüĢleri arasında Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt boyutunda toplam 

puanda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F (3,711)= 1.526,  p > .05].Katılımcıların 

mezuniyet alanına göre biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri 

arasında ĠletiĢim alt boyutunda toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F 

(3,711)= 2.143,  p > .05]. Diğer bir ifadeyle; katılımcıların biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeyleri Derse Teknoloji Entegrasyonu, Sosyal Etik ve Yasal Hükümler 

ve ĠletiĢim alt boyutlarında mezun oldukları öğrenim kurumuna göre anlamlı bir 

Ģekilde değiĢmemektedir. 



65 
 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin öğrenim düzeyine 

göre anlamlı biçimde değiĢip değiĢmediği sorusuna cevap bulmak amacıyla 

gerçekleĢtirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde elde edilen 

sonuçlar Tablo 4.5.’te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4. 5.  

Katılımcıların Puanlarının Öğrenim Düzeyine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Puan Fakülte N 
 

S sd F p 

Anlamlı 

Fark 

 

Toplam 

Ön Lisans1 23 135.39 27.95 

2-

712 
1.646 

 
.194 

Lisans2 650 138.82 22.87 

Y. Lisans3 42 144.79 20.02 

Toplam 715 139.06 22.91 

Teknoloji 

Okur 

Yazarlığı 

Ön Lisans1 23 62.96 17.11 

2-

712 
4.040 .018 2-3 

Lisans2 650 65.22 15.80 

Y. Lisans3 42 72.14 17.30 

Toplam 715 65.55 16.00 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyo

nu 

Ön Lisans1 23 33.39 6.95 

2-

712 
2.386 

 
.093 

Lisans2 650 36.02 5.80 

Y. Lisans3 42 36.38 5.47 

Toplam 715 35.96 5.83 

 Sosyal 

Etik ve 

Yasal 

Hükümler 

Ön Lisans1 23 25.87 3.49 

2-

712 
.189 

 
.828 

Lisans2 650 26.02 3.68 

Y. Lisans3 42 26.36 3.55 

Toplam 715 26.04 3.67 

ĠletiĢim 

Ön Lisans1 23 13.17 4.075 

2-

712 
2.248 

 
.106 

Lisans2 650 11.55 3.92 

Y. Lisans3 42 11.09 3.61 

Toplam 715 11.58 3.92 

p<0,05 

 

Katılımcıların öğrenim düzeyine göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir 

[F (2,712)= 4.040,  p < .05]. Diğer bir ifadeyle; katılımcıların biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeyleri mezun oldukları öğrenim kurumunun seviyesine göre anlamlı bir 

Ģekilde değiĢmektedir. Bu değiĢkenliğin hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre Yüksek Lisans mezunlarının 
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puanları ( =72.14, S=17.30) ile, Lisans mezunu olan katılımcıların ( =65.22, 

S=15.80) arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiĢtir. Grup ortalamaları dikkate 

alındığında ise bu farkın Yüksek Lisans mezunlarının lehine olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla Yüksek Lisans mezunlarının teknoloji okuryazarlığı düzeyleri Lisans 

mezunu olan katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir.  

Katılımcıların öğrenim düzeyine göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında toplam puanda anlamlı bir fark tespit 

edilmemiĢtir [F (2,712)= 1.646,  p > .05]. Katılımcıların öğrenim düzeyine göre 

biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Derse Teknoloji 

Entegrasyonu alt boyutunda toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F 

(2,712)= 2.386,  p > .05]. Katılımcıların öğrenim düzeyine göre biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt 

boyutunda toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F (2,712)= .189,         

p > .05]. Katılımcıların mezuniyet alanına göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında ĠletiĢim alt boyutunda toplam puanda anlamlı 

bir fark tespit edilmemiĢtir [F (2,712)= 2.248,  p > .05]. Diğer bir ifadeyle; 

katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri toplam puan ile Derse Teknoloji 

Entegrasyonu, Sosyal Etik ve Yasal Hükümler ve ĠletiĢim alt boyutlarında mezun 

oldukları öğrenim düzeyine göre anlamlı bir Ģekilde değiĢmemektedir.  

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin kıdeme göre anlamlı 

biçimde değiĢip değiĢmediği sorusuna cevap bulmak amacıyla gerçekleĢtirilen Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 4.6.’da 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4. 6.  

Katılımcıların Puanlarının Kıdeme Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Puan Kıdem N 
 

S sd F p 

Anlamlı 

Fark 

 

Toplam 

1-5 yıl1 100 149.13 17.94 

4-

710 
18.654 .000 

1-4 

1-5 

2-4 

2-5 

3-4 

3-5 

6-10 yıl2 159 143.50 21.77 

11-15 yıl3 163 143.34 21.88 

16-20 yıl4 189 129.76 23.15 

21 ve fazla5 104 133.25 23.84 

Toplam 715 139.13 23.06 

Teknoloji 

Okur 

Yazarlığı 

1-5 yıl1 100 73.64 11.48 

4-

710 
25.321 .000 

1-4 

1-5 

2-4 

2-5 

3-4 

3-5 

6-10 yıl2 159 69.28 15.41 

11-15 yıl3 163 68.62 14.90 

16-20 yıl4 189 58.429 16.16 

21 ve fazla5 104 60.22 15.38 

Toplam 715 65.55 16.00 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyo

nu 

1-5 yıl1 100 37.36 5.05 

4-

710 
10.308 .000 

1-4 

1-5 

2-4 

2-5 

3-4 

3-5 

6-10 yıl2 159 37.09 5.34 

11-15 yıl3 163 36.93 5.45 

16-20 yıl4 189 34.32 6.07 

21 ve fazla5 104 34.35 6.38 

Toplam 715 35.96 5.83 

Sosyal Etik 

ve Yasal 

Hükümler 

1-5 yıl1 100 26.71 3.150 

4-

710 
1.373 .242 

 

6-10 yıl2 159 26.01 3.78 

11-15 yıl3 163 26.13 3.24 

16-20 yıl4 189 25.67 3.948 

21 ve fazla5 104 25.96 3.98 

Toplam 715 26.04 3.66 

ĠletiĢim 

1-5 yıl1 100 11.42 3.94 

4-

710 
3.013 .018 2-5 

6-10 yıl2 159 11.12 4.09 

11-15 yıl3 163 11.66 3.88 

16-20 yıl4 189 11.35 3.97 

21 ve fazla5 104 12.72 3.40 

Toplam 715 11.58 3.92 

p<0,05 

 

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuĢtur [F(4,710)= 18.654, p < .05]. Diğer bir 

ifadeyle; katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri katılımcıların mesleki 

kıdemlerine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 1-5 

yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =149.13, S=17.94), 



68 
 

6-10 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =143.50, 

S=21.77) ve 11-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları 

(X =143.34, S=21.88) ile sırasıyla 21 yıl ve daha fazla arasında mesleki kıdeme sahip 

öğretmenler (X =133.25, S=23.84) ve 16-20 yıl arasında mesleki kıdeme sahip 

öğretmenler (X =129.76, S=23.15) arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir. Grup 

ortalamaları dikkate alındığında bu farkın 1-5 yıl, 6-10 yıl 11-15 yıl arasında mesleki 

kıdeme sahip olan katılımcıların lehine olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 1-15 yıl 

arasında mesleki kıdeme sahip katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri 

16 ve daha fazla yıl mesleki kıdeme sahip katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha 

yüksektir. Bununla birlikte Teknoloji Okur Yazarlığı, Derse Teknoloji Entegrasyonu 

ve ĠletiĢim alt boyutlarında da gruplar arası anlamlı farklar bulunurken Sosyal Etik 

ve Yasal Hükümler alt boyutunda gruplar arası farkın anlamlı olmadığı tespit 

edilmiĢtir.  

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre teknoloji okuryazarlığı düzeyleri 

arasında anlamlı fark bulunmuĢtur [F(4,710)= 25.321, p < .05]. Diğer bir ifadeyle; 

katılımcıların teknoloji okuryazarlığı düzeyleri katılımcıların mesleki kıdemlerine 

göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 1-5 yıl 

arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =73.64, S=11.48), 6-10 

yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =69.28, S=15.41) ve 

11-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =68.62, 

S=14.90) ile sırasıyla 21 yıl ve daha fazla arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenler 

(X =60.22, S=15.38) ve 16-20 yıl arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenler 

(X =58.43, S=16.16) arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir. Grup ortalamaları dikkate 

alındığında bu farkın 1-5 yıl, 6-10 yıl 11-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan 

katılımcıların lehine olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 1-15 yıl arasında mesleki 

kıdeme sahip katılımcıların teknoloji okuryazarlığı düzeyleri 16 ve daha fazla yıl 

mesleki kıdeme sahip katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir.  

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre derse teknoloji entegrasyonu 

düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuĢtur [F(4,710)= 10.308, p < .05]. Diğer bir 

ifadeyle; katılımcıların derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri katılımcıların mesleki 

kıdemlerine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 1-5 
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yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =37.36, S=5.05), 6-

10 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =37.09, S=5.34) 

ve 11-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan katılımcıların puanları (X =36.93, 

S=5.45) ile sırasıyla 21 yıl ve daha fazla arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenler 

(X =34.35, S=6.38) ve 16-20 yıl arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenler 

(X =34.32, S=6.07) arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir. Grup ortalamaları dikkate 

alındığında bu farkın 1-5 yıl, 6-10 yıl 11-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan 

katılımcıların lehine olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 1-15 yıl arasında mesleki 

kıdeme sahip katılımcıların derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 16 ve daha fazla 

yıl mesleki kıdeme sahip katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir. 

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre iletiĢim düzeyleri arasında anlamlı 

fark bulunmuĢtur [F(4,710)= 3.013, p < .05]. Diğer bir ifadeyle; katılımcıların 

iletiĢim düzeyleri katılımcıların mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla 

yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 6-10 yıl arasında mesleki kıdeme sahip olan 

katılımcıların puanları (X =11.12, S=4.09) ile 21 yıl ve daha fazla yıl arasında mesleki 

kıdeme sahip öğretmenler (X =12.72, S=3.40) arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir. 

Grup ortalamaları dikkate alındığında bu farkın 6-10 yıl arasında mesleki kıdeme 

sahip olan katılımcıların lehine olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 6-10 yıl arasında 

mesleki kıdeme sahip katılımcıların derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 21 ve 

daha fazla yıl mesleki kıdeme sahip katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha 

yüksektir. 

Katılımcıların mesleki kıdemlerine göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt boyutunda 

toplam puanda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F (4,710)= 1.373,  p > .05]. Diğer 

bir ifadeyle; katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri Sosyal Etik ve 

Yasal Hükümler alt boyutunda mesleki kıdemlerine göre anlamlı bir Ģekilde 

değiĢmemektedir. 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin yaĢa göre anlamlı 

biçimde değiĢip değiĢmediği sorusuna cevap bulmak amacıyla gerçekleĢtirilen Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 4.7’de 

gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4. 7.  

Katılımcıların Puanlarının Yaşa Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Puan YaĢ  N 
 

S sd F p 

Anlamlı 

Fark 

 

Toplam 

21-25 yaĢ1 47 150.40 19.53 

6-

708 

11.70

8 
.000 

1-5 

1-6 

2-4 

2-5 

2-6 

3-5 

4-5 

26-30 yaĢ2 111 146.70 17.85 

31-35 yaĢ3 168 143.39 21.85 

36-40 yaĢ4 159 138.62 22.69 

41-45 yaĢ5 138 128.48 24.86 

46-50 yaĢ6 68 133.78 22.01 

51 ve üzeri7 24 131.96 25.19 

Toplam 715 139.13 23.06 

Teknoloji 

Okur 

Yazarlığı 

21-25 yaĢ1 47 74.91 10.96 

6-

708 

15.29

5 
.000 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

2-4 

2-5 

2-6 

3-5 

3-6 

4-5 

26-30 yaĢ2 111 71.61 12.09 

31-35 yaĢ3 168 68.92 15.33 

36-40 yaĢ4 159 64.65 15.76 

41-45 yaĢ5 138 57.71 17.58 

46-50 yaĢ6 68 60.97 14.65 

51 ve üzeri7 24 59.67 14.84 

Toplam 715 65.55 16.00 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyo

nu 

21-25 yaĢ1 47 37.74 5.68 

6-

708 
7.104 .000 

1-5 

2-5 

2-6 

3-5 

4-5 

 

26-30 yaĢ2 111 37.40 4.56 

31-35 yaĢ3 168 36.76 5.43 

36-40 yaĢ4 159 36.38 5.98 

41-45 yaĢ5 138 33.96 6.42 

46-50 yaĢ6 68 34.25 5.36 

51 ve üzeri7 24 33.75 6.54 

Toplam 715 35.96 5.83 

Sosyal Etik 

ve Yasal 

Hükümler 

21-25 yaĢ1 47 26.36 3.70 

6-

708 
1.435 .199  

26-30 yaĢ2 111 26.50 3.00 

31-35 yaĢ3 168 26.20 3.82 

36-40 yaĢ4 159 26.15 3.54 

41-45 yaĢ5 138 25.34 4.05 

46-50 yaĢ6 68 26.09 3.29 

51 ve üzeri7 24 25.29 4.50 

Toplam 715 26.04 3.67 

ĠletiĢim 

21-25 yaĢ1 47 11.38 4.10489 

6-

708 
1.580 .150  

26-30 yaĢ2 111 11.20 3.917 

31-35 yaĢ3 168 11.52 4.058 

36-40 yaĢ4 159 11.43 3.79 

41-45 yaĢ5 138 11.46 3.91 

46-50 yaĢ6 68 12.47 3.65 

51 ve üzeri7 24 13.25 3.85 

Toplam 715 11.58 3.92 

p<0,05 
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Katılımcıların yaĢlarına göre biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunmuĢtur [F(4,708)= 11.708, p < .05]. Diğer bir ifadeyle; 

katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri katılımcıların yaĢlarına göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 21-25 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanları (X =150.40, S=19.53) ile sırasıyla, 41-45 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanları (X =128.48, S=24.86) ve 46-50 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =133.78, S=22.01) arasında; 26-30 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =146.70, S=17.85) ile sırasıyla, 36-40 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =138.62, S=22.69) ve 41-45 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =128.48, S=24.86) ve 46-50 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =133.78, S=22.01) arasında; 31-35 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =143.39, S=21.85) ile sırasıyla, 41-45 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =128.48, S=24.86) ve 46-50 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =133.78, S=22.01) arasında anlamlı fark gözlenmiĢtir. Grup 

ortalamaları dikkate alındığında bu farkın 21-25 yaĢ, 26-30 yaĢ, 31-35 yaĢ ve 36-40 

yaĢ arasındaki katılımcıların lehine olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 26-40 yaĢları 

arasındaki katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri 41 ve üzeri yaĢtaki 

katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir. Bununla birlikte Teknoloji 

Okur Yazarlığı ve Derse Teknoloji Entegrasyonu alt boyutlarında da gruplar arası 

anlamlı farklar bulunurken Sosyal Etik ve Yasal Hükümler ve ĠletiĢim alt 

boyutlarında gruplar arası farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Katılımcıların yaĢlarına göre teknoloji okuryazarlığı düzeyleri arasında 

anlamlı fark bulunmuĢtur [F(4,708)= 15.295, p < .05]. Diğer bir ifadeyle; 

katılımcıların teknoloji okuryazarlığı düzeyleri katılımcıların yaĢlarına göre anlamlı 

bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 21-25 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanları (X =74.91, S=10.96) ile sırasıyla, 36-40 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanları (X =64.65, S=15.76),46-50 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanları (X =60.97, S=14.65),51 ve üzeri yaĢlardaki katılımcıların 

puanları (X =59.67, S=14.84) ve 41-45 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları 

(X =57.71, S=17.58) arasında;26-30 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları 

(X =71.61, S=12.09) ile sırasıyla, 36-40 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları 
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(X =64.65, S=15.76), 46-50 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları (X =60.97, 

S=14.65)ve 41-45 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları (X =57.71, S=17.58) 

arasında; 31-35 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları (X =68.92, S=15.33) ile 

sırasıyla, 46-50 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları (X =60.97, S=14.65) ve 41-

45 yaĢları arasındaki katılımcıların puanları (X =57.71, S=17.58) arasında; 36-40 

yaĢları arasındaki katılımcıların puanları (X =64.65, S=15.76) ile 41-45 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanları (X =57.71, S=17.58) arasında anlamlı fark 

gözlenmiĢtir. Grup ortalamaları dikkate alındığında bu farkın 21-25 yaĢ, 26-30 yaĢ, 

31-35 yaĢ ve 36-40 yaĢ arasındaki katılımcıların lehine olduğu anlaĢılmaktadır. 

Dolayısıyla 26-40 yaĢları arasındaki katılımcıların teknoloji okuryazarlığı düzeyleri 

41 ve üzeri yaĢtaki katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir.  

Katılımcıların yaĢlarına göre derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 

arasında anlamlı fark bulunmuĢtur [F(4,708)= 7.104, p < .05]. Diğer bir ifadeyle; 

katılımcıların derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri katılımcıların yaĢlarına göre 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Bu farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 41-45 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanlarının (X =33.96, S=6.42) sırasıyla, 21-25 yaĢları 

arasındaki katılımcıların puanlarından (X =37.74, S=5.68),26-30 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanlarından (X =37.40, S=4.56), 31-35 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanlarından (X =36.76, S=5.43) ve 36-40 yaĢları arasındaki 

katılımcıların puanlarından (X =36.38, S=5.98) anlamlı Ģekilde daha düĢük olduğu 

tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde 46-50 yaĢları arasındaki katılımcıların puanlarının 

(X =34.25, S=5.36) 26-30 yaĢları arasındaki katılımcıların puanlarından (X =37.40, 

S=4.56) daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Grup ortalamaları dikkate alındığında 

bu farkın 21-25 yaĢ, 26-30 yaĢ, 31-35 yaĢ ve 36-40 yaĢ arasındaki katılımcıların 

lehine olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla 26-40 yaĢları arasındaki katılımcıların 

derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 41 ve üzeri yaĢtaki katılımcılara kıyasla 

anlamlı biçimde daha yüksektir. 

Katılımcıların yaĢlarına göre biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin 

görüĢleri arasında Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt boyutunda anlamlı bir fark 

tespit edilmemiĢtir [F (6,708)= 1.435,  p > .05]. Katılımcıların yaĢlarına göre biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında ĠletiĢim alt boyutunda 

anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F (6,708)= 1.580,  p > .05]. Diğer bir ifadeyle; 
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katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri Sosyal Etik ve Yasal Hükümler 

ile ĠletiĢim alt boyutlarında yaĢlarına göre anlamlı bir Ģekilde değiĢmemektedir. 

 

4.3. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri daha 

önce aldıkları teknoloji eğitimleri ve bilgisayar baĢında geçirilen süre 

bakımından farklılık göstermekte midir? 

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin daha önce teknoloji 

eğitimi alıp almama durumlarına göre anlamlı biçimde değiĢip değiĢmediği sorusuna 

cevap bulmak amacıyla gerçekleĢtirilen Bağımsız Örneklem t-testi neticesinde elde 

edilen sonuçlar Tablo 4.8.’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4. 8. 

 Teknoloji Eğitimine Göre Bilişim Teknolojisi Kullanım Düzeylerine İlişkin t-testi 

Sonuçları 

Puan 

Teknoloji 

Eğitimi 

Tecrübesi 

N 
 

S sd t P 

Toplam Evet  417 141.44 21.72 

713 3.192 .001 
Hayır  298 135.89 24.48 

Teknoloji Okur 

Yazarlığı 

Evet  417 67.03 15.38 
713 2.934 .003 

Hayır  298 63.49 16.64 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyonu  

Evet  417 36.46 5.55 

713 2.702 .007 Hayır  298 35.27 6.15 

Sosyal Etik ve 

Yasal 

Hükümler 

Evet  417 26.13 3.59 

713 .792 .429 Hayır  298 25.91 3.78 

ĠletiĢim  Evet  417 11.83 3.83 
713 2.009 .045 

Hayır  298 11.23 4.02 

p<0,05 

 

Katılımcıların teknoloji eğitimi tecrübelerine göre biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında toplam puanda anlamlı bir fark tespit 

edilmiĢtir [t (713)= 3.192,  p < .05]. Daha önce teknoloji eğitimi alan katılımcıların 

puanlarının ortalamasının ( =141.44, S=21.72) almayan katılımcıların puanlarının 

ortalamasından ( =135.89, S=24.48) yüksek olması aradaki farkın teknoloji eğitimi 

alanlar lehine olduğuna iĢaret etmektedir. Dolayısıyla teknoloji eğitimi almayan 
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katılımcılara kıyasla teknoloji eğitimi alan katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte Teknoloji 

Okur Yazarlığı, Derse Teknoloji Entegrasyonu ve ĠletiĢim alt boyutlarında da gruplar 

arası anlamlı farklar tespit edilirken Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt boyutunda 

gruplar arası farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Daha önce teknoloji eğitimi alan katılımcıların Teknoloji Okur Yazarlığı alt 

boyutu puanlarının ortalamasının ( =67.03, S=15.38) almayan katılımcıların 

puanlarının ortalamasından ( =63.49, S=16.64) yüksek olması; Derse Teknoloji 

Entegrasyonu alt boyutu puanlarının ortalamasının ( =36.46, S=5.55) almayan 

katılımcıların puanlarının ortalamasından ( =35.27, S=6.15) yüksek olması ile 

ĠletiĢim alt boyutu puanlarının ortalamasının ( =11.83, S=3.83) almayan 

katılımcıların puanlarının ortalamasından ( =11.23, S=4.02) yüksek olması aradaki 

farkın teknoloji eğitimi alan katılımcılar lehine olduğuna iĢaret etmektedir. 

Dolayısıyla teknoloji eğitimi almayan katılımcılara kıyasla teknoloji eğitimi alan 

katılımcıların Teknoloji Okur Yazarlığı, Derse Teknoloji Entegrasyonu ve ĠletiĢim 

düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca gruplar arası 

aritmetik ortalama farkının en yüksek düzeyde olduğu Teknoloji Okur Yazarlığı alt 

boyutunun kadınlar ve erkeklerin puanları arasında en yüksek farklılaĢmanın 

yaĢandığı alt grubu olduğu ifade edilebilir.  

Katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerinin bilgisayar baĢında 

geçirilen süre bakımından farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap bulmak 

amacıyla gerçekleĢtirilen Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) neticesinde elde 

edilen sonuçlar Tablo 4. 9.’da gösterilmiĢtir.  
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Tablo 4. 9.  

Katılımcıların Puanlarının Bilgisayar Başında Geçirilen Süreye Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 

Puan Süre  N 
 

S Sd F p 

Anlamlı 

Fark 

 

Toplam 

0-1 saat1 314 134.48 22.16 

3-

711 
8.396 .000 

1-2 

1-3 

1-4 

1-2 saat2 238 141.29 22.46 

2-3 saat3 111 144.63 25.02 

3 ve fazla4 52 144.60 19.68 

Toplam 715 139.06 22.90 

Teknoloji 

Okur 

Yazarlığı 

0-1 saat1 314 62.18 15.03 

3-

711 
9.291 .000 

1-2 

1-3 

1-4 

1-2 saat2 238 67.06 15.53 

2-3 saat3 111 69.74 16.53 

3 ve fazla4 52 69.08 15.82 

Toplam 715 65.48 15.76 

Derse 

Teknoloji 

Entegrasyo

nu 

0-1 saat1 314 35.05 5.94 

3-

711 
4.866 .002 1-2 

1-2 saat2 238 36.53 5.41 

2-3 saat3 111 36.70 6.55 

3 ve fazla4 52 37.27 4.64 

Toplam 715 35.96 5.83 

Sosyal Etik 

ve Yasal 

Hükümler 

0-1 saat1 314 26.00 3.66 

3-

711 
.376 .770  

1-2 saat2 238 26.13 3.78 

2-3 saat3 111 26.15 3.68 

3 ve fazla4 52 25.58 3.05 

Toplam 715 26.04 3.66 

ĠletiĢim 

0-1 saat1 314 11.25 3.93 

3-

711 
2.634 .059  

1-2 saat2 238 11.57 3.78 

2-3 saat3 111 12.04 4.04 

3 ve fazla4 52 12.67 3.96 

Toplam 715 11.58 3.92 

p<0,05 

 

Katılımcıların bilgisayar baĢında geçirilen süreye göre biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında toplam puanda anlamlı bir fark tespit 

edilmiĢtir [F (3,711)= 8.396,  p < .05]. Diğer bir ifadeyle; katılımcıların biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeyleri bilgisayar baĢında geçirilen süreye göre anlamlı bir 

Ģekilde değiĢmektedir. Bu değiĢkenliğin hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 0-1 saat arasında geçirilen süreye 

iliĢkin puanların ( =134.48, S=22.16), 1-2 saat arasında geçirilen süreye iliĢkin 

puanlardan( =141.50, S=22.90), 2-3 saat arasında geçirilen süreye iliĢkin puanlardan 
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( =144.63, S=25.02) ve 3 saatten fazla geçirilen süreye iliĢkin puanlardan                 

( =144.60, S=19.68) anlamlı biçimde daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Dolayısıyla 

0-1 saat arası süreye kıyasla bilgisayar baĢında geçirilen 1 saatten fazla süre 

katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri anlamlı biçimde daha yüksektir. 

Bununla birlikte Teknoloji Okur Yazarlığı ve Derse Teknoloji Entegrasyonu alt 

boyutlarında da gruplar arası anlamlı farklar bulunurken Sosyal Etik ve Yasal 

Hükümler ve ĠletiĢim alt boyutlarında gruplar arası farkın anlamlı olmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

Katılımcıların bilgisayar baĢında geçirilen süreye göre biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Teknoloji Okur Yazarlığı alt 

boyutunda anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir [F (3,711)= 9.291,  p < .05]. Diğer bir 

ifadeyle; katılımcıların teknoloji okuryazarlığı düzeyleri mezun oldukları bilgisayar 

baĢında geçirilen süreye göre anlamlı bir Ģekilde değiĢmektedir. Bu değiĢkenliğin 

hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin 

sonuçlarına göre 0-1 saat arasında geçirilen süreye iliĢkin puanların ( =62.18, 

S=15.03), 1-2 saat arasında geçirilen süreye iliĢkin puanlardan ( =67.27, S=16.23), 

2-3 saat arasında geçirilen süreye iliĢkin puanlardan ( =69.74, S=16.54) ve 3 saatten 

fazla geçirilen süreye iliĢkin puanlardan ( =69.08, S=15.82) anlamlı biçimde daha 

düĢük olmasından ötürü 0-1 saat arası süreye kıyasla bilgisayar baĢında geçirilen 1 

saatten fazla süre katılımcıların Teknoloji Okur Yazarlığı düzeyleri anlamlı biçimde 

daha yüksektir.  

Katılımcı görüĢleri arasında Derse Teknoloji Entegrasyonu alt boyutunda da 

anlamlı bir fark tespit edilmiĢtir [F (3,711)= 4.866,  p < .05]. Bu değiĢkenliğin hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına 

göre 1-2 saat arasında geçirilen süreye iliĢkin puanlar ( =36.53, S=5.41) ile, 0-1 saat 

arasında geçirilen süreye iliĢkin puanlar ( =35.05, S=5.94) arasında anlamlı fark 

olduğu belirlenmiĢtir. Grup ortalamaları dikkate alındığında ise bu farkın 1-2 saat 

arasında geçirilen süre lehine olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bilgisayar baĢında 

1-2 saat geçiren katılımcıların Derse Teknoloji Entegrasyonu düzeyleri, 0-1 saat 

geçiren katılımcılara kıyasla anlamlı biçimde daha yüksektir. 

Katılımcıların bilgisayar baĢında geçirilen süreye göre biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt 

boyutunda anlamlı bir fark tespit edilmemiĢtir [F (3,711)= .376,  p > .05]. 
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Katılımcıların bilgisayar baĢında geçirilen süreye göre biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢleri arasında ĠletiĢim alt boyutunda anlamlı bir fark tespit 

edilmemiĢtir [F (3,711)= 2.634,  p > .05]. Diğer bir ifadeyle; katılımcıların biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeyleri Sosyal Etik ve Yasal Hükümler ile ĠletiĢim alt 

boyutlarında bilgisayar baĢında geçirilen süreye göre anlamlı bir Ģekilde 

değiĢmemektedir. 

 

4.4. DÖRDÜNCÜ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 Sınıf öğretmenlerinin okulda bulunan teknolojik araçlar, sahip 

oldukları teknolojik araçlar ve teknolojiyi kullanım amaçları nelerdir? 

Bu soruya cevap bulmak amacıyla gerçekleĢtirilen Bağımsız Örneklem t-

testi neticesinde elde edilen sonuçlar Tablo 4.10.’da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 4. 10.  

Teknolojik Araçlar ve Teknolojiyi Kullanım Amaçları 

Okuldaki 

teknolojik 

araçlar 

f % Sahip olunan 

teknolojik 

araçlar 

F % Teknolojik 

araçları 

kul. amacı 

f % 

Bilgisayar 653 91 
Akıllı Telefon 648 

90 AraĢtırma / 

Öğrenme 
527 

74 

Projeksiyon 636 89 
Masaüstü 

Bilgisayar 
505 

70 Etkinlik / 

Ödev 

Hazırlama 

476 

67 

Yazıcı 

(Fotokopi 

Mak.) 

628 87 
Ġnternet 

EriĢimi 
492 

68 

ĠletiĢim 470 

66 

Ġnternet 

EriĢimi 

553 77 Yazıcı 

(Fotokopi 

Mak.) 

482 

67 
Sosyal 

Medya 
343 

48 

Akıllı Tahta 153 21 Dizüstü 

Bilgisayar 
400 

55 
AlıĢveriĢ 216 

30 

EtkileĢimli 

Tahta 

71 1 
Kamera / 

Fotoğraf Mak. 
374 

52 Sunu / 

Slayt 

OluĢturma 

158 

22 

Doküman 

Kamera 

18 .3 
Tablet 324 

45 Oyun / 

Eğlence 
122 

17 

Diğer 5 .0

7 
Diğer 10 

.1 
Diğer 17 

.2 

Toplam 2717   3225   2329  
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Tablo 4.10.’a göre sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda en çok 

bulunan teknolojik araçlar; bilgisayar (n=653, %91), projeksiyon (n=636, %89), 

yazıcı (fotokopi mak.) (n=628, %87) ve internet eriĢimi (n=553, %77)’dir. Sınıf 

öğretmenlerinin en çok sahip oldukları teknolojik araçlar ise sırasıyla akıllı telefon 

(n=482, %90), masaüstü bilgisayar (n=505, %70), internet eriĢimi (n=492, %68), 

yazıcı/fotokopi mak. (n=653, %67) ve dizüstü bilgisayar (n=400, %55)’dir. Sınıf 

öğretmenleri teknolojik araçları en çok araĢtırma / öğrenme (n=527, %74), etkinlik / 

ödev hazırlama (n=476, %67), iletiĢim (n=470, %66), ve sosyal medya (n=343, 

%48), amaçlarıyla kullanmaktadırlar. 

 

4.5. BEġĠNCĠ ALT PROBLEME ĠLĠġKĠN BULGULAR 

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine 

iliĢkin görüĢleri nelerdir? 

AraĢtırmada nitel verileri toplamak için 5 sorudan oluĢan yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. Sınıf öğretmenleri ile yapılan 

görüĢmeler ilk olarak ses kayıt cihazına kayıt edilmiĢtir. Daha sonra bu veriler 

bilgisayar ortamına aktarılarak içerik analizleri yapılmıĢtır. Bu analizlere iliĢkin 

bulgular aĢağıda maddeler halinde verilmiĢtir. 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda özyeterlik 

algılarını belirlemek amacıyla yöneltilen görüĢme sorusuna verdikleri yanıtlar 

“Özyeterlik Algısı” teması altında incelenmiĢtir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımına 

yönelik özyeterlik algılarına iliĢkin bulgular, kendi içinde “gereklilik”, “teknolojiye 

bakıĢ” ve “teknolojik okur-yazarlık” Ģeklinde üç alt tema grubuna ayrılmıĢtır.  

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda özyeterlik 

algılarına iliĢkin, öğretmenlerin görüĢme sorusuna verdikleri yanıtlara iliĢkin tema ve 

alt temalar Tablo 4.11.’de verilmiĢtir. 
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Tablo 4. 11.  

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik özyeterlik algılarına ait 

tema, alt temalar ve kişi sayıları 

Tema Alt Temalar  Frekans (f) 

 

 

 

 

 

Özyeterlik 

Algısı 

 

 

A. Gereklilik 

A.1. Teknoloji kullanımı gereklidir 10 

A.2. Geleneksel yöntemlerden daha iyidir 7 

A.3. Geleneksel yöntemlerle birlikte 

kullanılmalıdır 

3 

 

B. Teknolojiye 

BakıĢ 

B.1. Avantajları yönleri fazladır 10 

B.2. Dezavantajları yönleri vardır 5 

B.3. Dikkatli kullanılırsa dezavantajlar 

giderilir 

3 

B.4. Dezavantajı yoktur 2 

C. Teknolojik 

Okur-Yazarlık 

C.1. Etkin bir Ģekilde kullanırım 8 

C.2. Çok yeterli değilim 2 

 

Tablo 4.11. incelendiğinde, görüĢme yapılan öğretmenlerin tamamı 

eğitimde teknoloji kullanımının gerekli olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin %70’i teknoloji destekli olarak iĢlenen derslerin, geleneksel 

yöntemlerle iĢlenen derslere göre daha iyi olacağını ve öğrenci baĢarısını 

arttıracağını belirtmiĢlerdir. Sınıf öğretenlerinin %30’u ise teknolojinin geleneksel 

yöntemlerle birlikte kullanılması gerektiğini belirtmiĢlerdir (K2, K3, K10). 

Sınıf öğretmenlerinin tamamı eğitimde teknoloji kullanımının 

avantajlarının, dezavantajlarına göre daha fazla olduğunu savunmuĢlardır. Ayrıca 

katılımcıların %50’si teknoloji kullanımının dezavantajları bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir (K2, K5, K7, K8, K10). Ancak öğretmenlerin %30’u sınıf 

öğretmenlerinin plan ve programını önceden yaparak, derse iyi bir Ģekilde 

hazırlanırsa var olan dezavantajlarının da ortadan kalkacağını belirtmiĢlerdir (K4, 

K7, K9). Ġki öğretmen ise eğitimde teknoloji kullanımının dezavantajı bulunmadığını 

belirtmiĢlerdir (K3, K6). 

Sınıf öğretmenlerinin %80’i sınıflarında ve evlerinde var olan teknolojiyi 

kullanma konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. Yalnızca iki öğretmen (K3 

ve K4) teknolojiyi etkin bir Ģekilde kullanmaya çalıĢtıklarını ancak bu konuda 

kendilerini yeterli bulmadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenlerden bazıları görüĢlerini Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir. 

“Kesinlikle gereklidir ve kullanılmalıdır. Geleneksel yöntemlere göre 

teknoloji kullanımı çok daha faydalıdır. Hem bizim için hem de öğrenciler için çok 

faydalı. Teknoloji destekli ders işlemenin çok fazla avantajları var. Teknoloji 
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kullanımının dezavantajı bazı çocuklar çok çabuk sıkılabiliyor, dikkati dağılıyor, 

izlemek istemeyebiliyor, görmek istemiyor, çok çabuk sıkılabiliyor. Öğretmen 

planlamayı daha iyi yaparsa bu sorun çözülebilir. Çok fazla dezavantajı yok gibi 

geliyor bana. Şu ana kadar anlattığım teknolojileri etkili kullanabiliyorum.”(K7) 

“Eğitimde teknoloji kullanılmalıdır. Her yıl daha fazla kullanıldığı 

görülmektedir, projeksiyon, bilgisayar, internet bağlantısı, çeşitli yazıcılar hepsi de 

eğitimin kalitesini arttırmaktadır. Geleneksek yöntemlere göre teknoloji destekli 

yöntemler daha başarılıdır. Plan programa uygun bir şekilde kullanılırsa 

teknolojinin zararı olmaz. Kullanacak kişi hangi gün hangi saat kaç ders yapacağını 

önceden planlamalıdır. Kendi sınıfımda bulunan yeterince kullanabildiğimi 

düşünüyorum.” (K9) 

 

Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında hangi teknolojileri kullandıklarını ve bu 

alandaki ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yöneltilen görüĢme sorularına ait bulgular 

“Donanım ve Ġhtiyaçlar” teması altında incelenmiĢtir. Öğretmenlerin sınıflarında 

hangi teknolojileri kullandıklarına ve bu alandaki ihtiyaçlarına iliĢkin bulgular, kendi 

içinde “var olan teknolojiler”, “bakanlıktan beklentiler” ve “hizmetiçi eğitim 

kursları” Ģeklinde üç alt temaya ayrılmıĢtır.  

Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında hangi teknolojileri kullandıklarını ve bu 

alandaki ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yöneltilen görüĢme sorularına iliĢkin tema 

ve alt temalar Tablo 4.12.’de verilmiĢtir. 
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Tablo 4. 12.  

Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında hangi teknolojileri kullandıklarına ve bu alandaki 

ihtiyaçlarına ilişkin tema, alt temalar ve kişi sayıları 

Tema Alt Temalar  Frekans (f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım ve 

Ġhtiyaçlar 

 

A. Var olan 

teknolojiler 

A.1. Bilgisayar 10 

A.2. Projeksiyon 10 

A.3. Yazıcı / Fotokopi Makinesi 10 

A.4. Ġnternet eriĢimi 10 

 

 

B. Bakanlıktan 

beklentiler 

B.1. Akıllı tahta 8 

B.2. FATĠH Projesi tamamlanmalı 2 

B.3. Daha hızlı internet eriĢimi 4 

B.4. Var olan teknolojilerin yenilenmesi 3 

B.5. Her sınıfa sabit bilgisayar 2 

 

 

C. Hizmetiçi 

Eğitim Kursları 

C.1. Daha önce kurs aldım 4 

C.2. Daha önce kurs almadım 6 

C.3. Kurs açılırsa katılırım 6 

C.4. Açılacak kurslar faydalı olur 8 

C.5. Bakanlık kurs açmalıdır 8 

 

Tablo 4.12. incelendiğinde, görüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin tamamı 

sınıflarında bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet eriĢimi bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğretmenlerin tamamı sınıflarında bulunmasa bile evde veya 

okulda yazıcı ve fotokopi ihtiyaçlarını giderdikleri makineler bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Sınıf öğretmenlerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu konuda neler 

bekledikleri sorulduğunda ise, katılımcıların %80’i sınıflarında akıllı tahta olmasını 

istediğini belirtmiĢlerdir. Ġki öğretmen ise FATĠH Projesi kurulumunun bir an önce 

ilkokullarda da tamamlanması gerektiğini belirtmiĢlerdir (K2 ve K5). Ayrıca 

öğretmenlerin %30’u sınıflarda var olan teknolojilerin yenilenmesi gerektiğini 

belirtmiĢlerdir (K3, K7 ve K10). Katılımcıların %40’ı okulda kullanılan internetin 

çok sıkıntılı ve yavaĢ olduğunu bu nedenle daha hızlı ve kesintisiz internet eriĢimi 

istediklerini (K2, K4, K5 ve K8) belirtmiĢlerdir. Ġki öğretmen ise yanlarında dizüstü 

bilgisayar taĢımaktan yorulduklarını belirterek, mutlaka her sınıfa sabit bilgisayar 

olması gerektiğini belirtmiĢlerdir (K3 ve K7). 

Sınıf öğretmenlerinin %40’ı daha önce teknoloji konulu hizmetiçi eğitim 

kursu aldığını belirtirken (K1, K2, K8 ve K10), %60’ı daha önce hizmetiçi eğitim 

kursu almadığını ve bu alanda açılacak olan kurslara katılabileceğini belirtmiĢlerdir. 
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Ayrıca katılımcıların %80’i, MEB’in eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili hizmetiçi 

eğitim kursları açmasının gerekli olduğunu ve açılacak olan bu kursların faydalı 

olacağına inandıklarını belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenlerden bazıları görüĢlerini Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir. 

“Projeksiyon, bilgisayar ve internet erişimi var. Evimde yazıcım da var bu 

yüzden sınıfta ihtiyaç duymuyorum. Bakanlıktan beklentilerim, akıllı tahtaların bir 

an önce okullarda kurulmasını isterim. Yani FATİH Projesi bir an önce tüm okullara 

uygulanmalıdır. Ayrıca okulun internet bağlantısı çok yavaş daha hızlı olmasını 

isterim. Daha önce yeteri kadar kurs aldım, bu konuda MEB'den herhangi bir 

beklentim yok.” (K2) 

“Bilgisayar, projeksiyon, fotokopi makinesi, yazıcı, internet erişimi 

kullanıyorum. Sınıfımda akıllı tahta bulunmasını da isterdim. Bakanlık tarafından bir 

an önce okullara akıllı tahta kurulmasını isterim. Tabi sağlam bir internet erişimi de 

olsun isterim, hızlı tabii ki de. Daha önce bilgisayarla ilgili basit kurslara katıldım 

ama böyle çok fazla kurs olduğunu görmüyorum. Kurs olsa katılırım. Bakanlık 

tarafından okulda kullanılan teknolojik araçlarla ilgili hizmetiçi kurslar olursa 

katılmayı düşünürüm, açmasını da isterim.”(K8)  

 

Sınıf öğretmenlerinin, eğitimde teknoloji kullanımının avantaj ve 

dezavantajlarına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla yöneltilen görüĢme 

sorularına ait bulgular “Teknolojik Farkındalık” teması altında incelenmiĢtir. 

Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımının avantaj ve dezavantajlarına ait 

görüĢlerine iliĢkin bulgular, kendi içinde “güçlü yönler” ve “zayıf yönler” Ģeklinde 

iki alt temaya ayrılmıĢtır.  

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımının avantaj ve 

dezavantajlarına iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla yöneltilen görüĢme 

sorularına iliĢkin tema ve alt temalar Tablo 4.13.’te verilmiĢtir. 
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Tablo 4. 13.  

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımının avantaj ve dezavantajlarına 

ilişkin görüşlerine ait tema, alt temalar ve kişi sayıları 

Tema Alt Temalar  Frekans (f) 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojik 

Farkındalık 

 

 

 

 

A. Güçlü Yönler 

A.1. Görselliği arttırır 4 

A.2. Dikkati arttırır 5 

A.3. Kalıcı öğrenmeyi sağlar 6 

A.4. Merak uyandırır 3 

A.5. Zaman tasarrufu sağlar 3 

A.6. Daha zevklidir 3 

A.7. Eğitimin kalitesini arttırır 1 

A.8. Değerlendirmeyi çeĢitlendirir 4 

 

 

B. Zayıf Yönler 

B.1. Sürekli kullanımı zararlıdır 3 

B.2. Dikkati dağıtır 2 

B.3. Hazırlanması zaman alır 2 

B.4. Oyun-eğlence bağımlılığı yapar 3 

 

Tablo 4.13. incelendiğinde eğitimde teknoloji kullanımının avantajları Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır. GörüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin; %40’ı eğitimde 

teknoloji kullanımının dersi görsel açıdan zenginleĢtirerek daha fazla duyuya hitap 

ettiğini (K1, K2, K7 ve K8), %50’si öğrencilerin algı ve dikkat seviyelerini 

yükselttiğini (K1, K3, K5, K7 ve K9), %60’ı öğrenilenlerin daha kalıcı hale geldiğini 

(K1, K2, K5, K6, K8 ve K9), %30’u öğrencilerde merak uyandırdığını (K3, K5 ve 

K7), %40’ı zamandan tasarruf sağladığını (K3, K4, K5 ve K8), %30’u dersleri daha 

zevkli hale getirdiğini (K4, K6 ve K10), %10’u eğitimin kalitesini arttırdığını (K9) 

ve %40’ı değerlendirmeyi çeĢitlendirdiğini (K3, K4, K5 ve K8) belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.13. incelendiğinde eğitimde teknoloji kullanımının dezavantajları Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır. GörüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin; %30’u derslerin sürekli 

teknoloji ile iĢlenmesinin zararlı olabileceğini (K2, K7 ve K8), %20’si öğrencilerin 

dikkatini dağıtacağını (K4 ve K7), %20’si derslere hazırlanmanın daha fazla zaman 

alacağını (K7 ve K10) ve %30’u öğrencileri oyun-eğlenceye teĢvik ederek teknoloji 

bağımlılığına yol açabileceğini (K4, K5 ve K8) belirtmiĢlerdir. 

Elde edilen bulgular gösteriyor ki eğitimde teknoloji kullanımının hem 

avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Ancak öğretmenler hazırlık ve 

planlama aĢamasında derslerini tasarlarken gereken özeni gösterirlerse, eğitimde 

teknoloji kullanımının dezavantajlarının azaltılabileceğini düĢünmektedirler. 

Öğretmenlerden bazıları görüĢlerini Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir. 
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“Ben sınıfta teknoloji kullanımının avantajları olduğunu düşünüyorum. 

Dezavantajlarının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce de dediğim gibi 

daha çok görsel sunuyoruz. Görsel ve işitsel açıdan desteklemekte gerekiyor. 

Dikkatlerini daha fazla çekmek için kullanıyoruz. Ayrıca teknoloji yoluyla 

öğrenilenlerin daha çok akılda kalabileceğini düşünüyorum. Bilginin kalıcı olmasını 

sağladığını düşünüyorum.” (K1) 

“Teknoloji destekli dersle daha fazla öğrenci daha kısa sürede öğreniyor. 

Normal klasik sınıfta öğrenemeyen öğrenciler teknoloji desteği olduğu zaman 

öğrenme ihtimali oluşuyor. Çocukların ilgisi dikkati daha yüksek seviyede oluyor, 

görselleştiği için öğrencilerin hatırlamaları kolaylaşıyor. Plan programa uygun bir 

şekilde kullanılırsa teknolojinin zararı olmaz. Kullanacak kişi hangi gün hangi saat 

kaç ders yapacağını önceden planlamalıdır.” (K9) 

 

Sınıf öğretmenlerinin, teknolojik entegrasyonuna yönelik görüĢlerini 

belirlemek amacıyla yöneltilen görüĢme sorularına ait bulgular “Teknoloji 

Entegrasyonu” teması altında incelenmiĢtir. Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna 

ait görüĢlerine iliĢkin bulgular, kendi içinde “uygulama”, “teknolojik bilgi” ve “bilgi 

edinme yolları” Ģeklinde üç alt temaya ayrılmıĢtır.  

Sınıf öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonuna iliĢkin görüĢlerine ait tema 

ve alt temalar Tablo 4.14.’te verilmiĢtir. 

 

Tablo 4. 14.  

Sınıf öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonuna ilişkin görüşlerine ait tema, alt 

temalar ve kişi sayıları 

Tema Alt Tema Kodlama Frekans 

(f) 

 

 

 

 

 

Teknoloji 

Entegrasyonu 

 

 

 

A. Uygulama 

A.1. Ġnteraktif eğitim siteleri / EBA 2 

A.2. Ölçme-Değerlendirme Etkinlikleri Hazırlama 2 

A.3. Yazıcı / Fotokopi Kullanma 2 

A.4. Bilgisayar ve Projeksiyon Kullanma 7 

A.5. Ġnternet eriĢimi 2 

 

B. Teknolojik 

Bilgi 

B.1. Arttırmak için çaba harcıyorum 8 

B.2. Arttırmak için yeterince çaba harcamıyorum 2 

C. Bilgi Edinme 

Yolları 

C.1. Kendi imkanlarımla araĢtırıyorum 8 

C.2. MeslektaĢlarımdan yardım alıyorum 7 
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Tablo 4.14. incelendiğinde, sınıf öğretmenleri; teknoloji entegrasyonu için 

yaptıkları uygulamaları Ģu Ģekilde sıralamıĢlardır. Sınıf öğretmenlerinin; %70’i 

bilgisayar ve projeksiyon makinesini aktif bir Ģekilde kullandıklarını (K1, K2, K6, 

K7, K8, K9 ve K10), %20’si yazıcı / fotokopi makinesini yoğun bir Ģekilde 

kullandıklarını (K1 ve K10), %20’si interaktif eğitim siteleri ve EBA’yı sürekli 

kullandıklarını (K1 ve K8), %20’si ölçme-değerlendirme etkinlikleri hazırladıklarını 

(K1 ve K6) ve %20’si düzenli olarak internet kullandıklarını (K9 ve K10) 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.14. incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin; %80’i sahip oldukları 

teknolojik bilgiyi arttırmak için çaba harcadığını belirtirken, %20’si sahip oldukları 

teknolojik bilgiyi arttırmak için yeterince çaba harcamadıklarını (K3 ve K4) 

belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.14. incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin; %80’i karĢılaĢtıkları 

sorunların çözümü ve teknolojik bilgilerini arttırmak için kendi imkânlarıyla internet 

veya diğer kaynaklardan araĢtırma yaptıklarını, %70’i karĢılaĢtıkları sorunların 

çözümü ve teknolojik bilgilerini arttırmak için meslektaĢlarından veya bilen bir 

kiĢiden yardım aldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Öğretmenlerden bazıları görüĢlerini Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir. 

“Mümkün olduğunca kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama yeterli derecede 

değil. Bu çalışmaları internet üzerinden kendi imkânlarımla yapıyorum. Şu ana 

kadar teknolojiyle ilgili aldığımız eğitimler yeterli olmadığı için bir problemle 

karşılaştığımda bilirkişiye sormak ya da bu konuyla ilgili kendini geliştirmiş 

arkadaşlardan teknik konularda destek almaya çalışıyorum.” (K5) 

“Sahip olduğum teknolojileri yetkin olarak kullandığımı düşünüyorum. 

Mesela internetten istediğin an istediğim etkinliğe ulaşabiliyorum Yazıcı fotokopi 

makinesini etkin olarak kullanıyorum. Kendimi geliştirmek için tabi ki çaba 

harcıyorum. Çünkü teknoloji sürekli değişik geliştiği için gerisinde kalmak 

istemiyorum, teknolojiye yetişmek için çaba harcanmalıdır. Bir sorunla 

karşılaştığımda kendi başıma çözmeye çalışıyorum yapamadığım takdirde bilen 

arkadaşlara danışıyorum. İnternetten de yazarak araştırıyorum.” (K10) 
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BÖLÜM V 

 

 

TARTIġMA 

 

 

Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojilerini kullanım düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapılan çalıĢmanın bu bölümünde, araĢtırmanın genel amaçları 

çerçevesinde hazırlanan, alt problemler ve bu problemlere yönelik ortaya çıkan 

bulgulara ait yorumlar ve tartıĢmalar yapılmıĢtır. Ayrıca, alanyazında bu araĢtırmanın 

bulguları ile benzerlik ya da farklılık gösteren çeĢitli araĢtırma sonuçları irdelenmiĢ 

ve bu konuda tartıĢmalara yer verilmiĢtir. 

 

5.1. BĠRĠNCĠ ALT PROBLEMĠN BULGULARINA ĠLĠġKĠN TARTIġMA 

Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini belirlemek 

amacıyla uygulanan ölçeğin alt boyutlarına iliĢkin bulgular Ģu Ģekildedir.  Sınıf 

öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin Teknoloji Okur 

Yazarlığı, Derse Teknoloji Entegrasyonu, Sosyal Etik ve Yasal Hükümler alt 

boyutlarında pozitif yönde tutuma sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca 

katılımcıların en yüksek biliĢim teknolojisi kullanım düzeyi Sosyal Etik ve Yasal 

Hükümler alt boyutundayken, sınıf öğretmenlerinin kararsız yönde tutuma sahip 

olduğu ĠletiĢim alt boyutunun en düĢük tutum sergilenen alt boyut olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu sonuçlar Niess (2005), VarıĢ (2008), Çoklar ve OdabaĢı (2009) 

ve Kara (2011) tarafından yapılan çalıĢmaların sonuçlarıyla benzerlik gösterirken, 

Eroldoğan (2007), Archambault ve Crippen (2009), Adıgüzel (2010) ile Adeoluwa 

ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalıĢmaların sonuçlarıyla çeliĢmektedir. Sınıf 

öğretmenlerinin teknoloji kullanımı konusunda pozitif yönde bir tutuma sahip 

olmalarında, okullardaki teknolojik donanım seviyesinin yükselmesi gösterilebilir. 

Ayrıca teknolojinin hayatın hemen her alanında geliĢtiği ve yaygınlaĢtığı bir 
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ortamda, öğretmenlerin bu teknolojileri sınıflarında kullanmaları doğal bir sonuç 

olarak görülebilir.  

BiliĢim teknolojilerinin eğitimde nasıl kullanılması gerektiğine dair ISTE 

(2000) tarafından eğitim teknolojisi standartları belirlenmiĢtir. ISTE tarafından 

geliĢtirilen bu standartların öğretmenler için oluĢturulan NETS-T standartları bölümü 

ile de öğretmenlerin teknolojiyi eğitimde nasıl kullanmaları gerektiği belirlenmiĢtir. 

Birçok geliĢmiĢ ülke ISTE tarafından belirlenen bu standartları kendi eğitim 

sistemine uyarlayarak standartlarını belirlemiĢtir. Ancak ülkemizde ise henüz böyle 

bir standartlaĢma çalıĢması yapılmamıĢtır. Ayrıca araĢtırmaya katılan sınıf 

öğretmenlerinin görev yaptığı okullara FATĠH projesi kurulumu henüz 

gerçekleĢmemiĢtir. Buna rağmen katılımcıların, araĢtırmanın ĠletiĢim alt boyutu 

dıĢında, diğer boyutlarda pozitif yönde tutuma sahip oldukları sonucu çıkmıĢtır. Bu 

sonuç bize ülkemizde görev yapan öğretmenlerin de artık teknolojiyi sınıflarında 

istekli bir Ģekilde kullanmaya çalıĢtıklarını göstermektedir. Donanım eksiklikleri 

olmasına rağmen, öğretmenler sınıflarında var olan teknolojileri eğitime entegre 

etmeye gayret göstermektedirler. Bu bakımdan bakanlığın FATĠH projesini 

ilkokullarda da bir an önce hayata geçirmesi isabetli bir karar olabilir. 

 

5.2. ĠKĠNCĠ ALT PROBLEMĠN BULGULARINA ĠLĠġKĠN TARTIġMA 

Ġkinci alt problemde, sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet alanı, öğrenim düzeyi, kıdem ve yaĢ değiĢkenlerine 

göre, değiĢiklik gösterip göstermediğine dair bulgular toplanmıĢtır.  

Bu bulgulara göre erkek sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri kadınlara 

göre daha yüksektir. Bu sonuç alanyazında bulunan bazı araĢtırmaların sonuçlarıyla 

(ĠĢman, 2002; Eliküçük, 2006; UlaĢ ve Ozan, 2010; Kara, 2011; Kaplan, 2014)  

benzerlik gösterirken, bazı araĢtırmaların sonuçlarıyla da (Çoklar ve OdabaĢı, 2009; 

Koçak, 2013; Teo ve Milutinovic, 2015) çeliĢmektedir. Erkeklerin kadınlara göre 

derse teknoloji entegrasyonu düzeylerinin yüksek çıkmasının sebebi olarak, 

erkeklerin kadınlara göre teknolojiye daha fazla zaman ayırabilmeleri gösterilebilir. 

Eğitim fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım 

ve teknoloji okuryazarlığı düzeyleri, eğitim fakültesi mezunu olmayanlara kıyasla 

daha yüksek bulunmuĢtur. Akpınar (2003) yaptığı çalıĢmada farklı fakültelerden 

mezun öğretmenlerin teknolojik olanakları doğrudan öğretim etkinliklerinde 
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kullanım dereceleri arasında anlamlı bir fark olduğunu belirtirken, Koçak (2013) ise 

teknoloji kullanımıyla mezun olunan fakülte arasında anlamlı bir fark bulamamıĢtır. 

Bu sonuç eğitim fakültesinden mezun olan sınıf öğretmenlerinin, eğitim 

fakültesinden mezun olmayanlara göre, aldıkları eğitim doğrultusunda teknoloji 

destekli eğitimin daha fazla katkı sağlayacağına olan inançlarından kaynaklanıyor 

olabilir.   

AraĢtırma bulgularına göre, yüksek lisans mezunu sınıf öğretmenlerinin 

teknoloji okuryazarlığı düzeyleri, lisans mezunlarına göre anlamlı biçimde daha 

yüksek olduğu görülmüĢtür. Benzer Ģekilde, VarıĢ (2008) yaptığı araĢtırmada, 

lisansüstü eğitim alan öğretmenlerin BT okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek 

olduğunu belirtmiĢtir. Kara (2011) ise, ön lisans mezunu öğretmenlerin BĠT kullanım 

yeterliliğinin lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerden daha düĢük olduğunu 

belirtirken,  lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerin BĠT kullanım yeterlilikleri 

arasında anlamlı farklılık olmadığını belirtmiĢtir. Alınan eğitim düzeyi arttıkça, 

öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerini daha fazla arttırdıklarını ve 

sınıflarında daha fazla BĠT kullandıklarını söyleyebiliriz.  

1-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu 

düzeyleri, 16 ve daha fazla yıl mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine kıyasla 

daha yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca 26-40 yaĢları arasındaki sınıf öğretmenlerinin 

biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji 

entegrasyonu düzeyleri 41 ve üzeri yaĢtaki öğretmenlere kıyasla daha yüksektir. Bu 

sonuçlar ĠĢman (2002), Eliküçük (2006), VarıĢ (2008), UlaĢ ve Ozan (2010) ile Kara 

(2011) tarafından yapılan araĢtırmaların sonuçlarıyla benzerlik gösterirken, Koçak 

(2013) tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarıyla farklılıklar göstermektedir. Daha az 

kıdeme sahip öğretmenlerin, daha yüksek kıdeme sahip öğretmenlere kıyasla, 

teknolojiyle daha fazla ilgilenmeleri ve teknolojiyle daha erken yaĢlarda tanıĢmaları, 

bu sonucun nedenleri olarak kabul edilebilir.  

 

5.3. ÜÇÜNCÜ ALT PROBLEMĠN BULGULARINA ĠLĠġKĠN TARTIġMA 

Üçüncü alt problemde, sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeyleri daha önce aldıkları teknoloji eğitimleri ve bilgisayar baĢında geçirilen süre 

bakımından farklılık gösterip göstermediğine dair bulgular toplanmıĢtır. 
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Daha önce teknoloji eğitimi almak biliĢim teknolojisi kullanım düzeyi ile 

pozitif yönde iliĢkilidir. Teknoloji eğitimi almayan sınıf öğretmenlerine kıyasla daha 

önce teknoloji eğitimi alan sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu ve iletiĢim düzeyleri 

daha yüksektir. Bu sonuç Kaplan (2014) tarafından yapılan araĢtırmanın sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Daha önce alınan eğitimlerin teknoloji kullanımını 

arttırması, öğretmen adayı yetiĢtiren üniversiteler ve bakanlık için önemli bir 

gösterge olarak kabul edilmelidir.  

Bilgisayar baĢında geçirilen süre arttıkça öğretmenlerin biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 

artmaktadır. Nitekim 1 saatten daha fazla süre geçiren sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu 

düzeyleri 0-1 saat arası süre geçirenlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu 

sonuç Kara (2011) ve Kaplan (2014) tarafından yapılan araĢtırmaların sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Kara (2011), öğretmenlerin internete bağlanma sıklığına 

göre; 1-2 saat kullanan öğretmenlerin BĠT kullanım yeterliliklerini 3-4 saat, 5-6 saat, 

7 saat ve üzeri kullanan öğretmenlerin puanlarından istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düĢük olduğunu saptamıĢtır. Teknoloji baĢında geçirilen sürenin artması 

doğal olarak teknoloji kullanımını da etkileyecektir. Günümüzde teknoloji hayatın 

her alanına girmekte ve iĢlerimizi kolaylaĢtırmaktadır. Öğretmenlerin sınıflarında 

teknoloji ile daha fazla zaman geçirmelerinin, hem derslerin iĢleniĢini daha zengin 

hale getireceği hem de öğretmenlerin iĢ yükünü biraz daha hafifleteceği 

düĢünülmektedir.  

 

5.4. DÖRDÜNCÜ ALT PROBLEMĠN BULGULARINA ĠLĠġKĠN TARTIġMA 

Dördüncü alt problemde sınıf öğretmenlerinin, okulda kullandıkları 

teknolojik araçlar, sahip oldukları teknolojik araçlar, teknolojiyi kullanım amaçları 

ve hangi oranda bu teknolojileri kullandıklarına iliĢkin bulgular toplanmıĢtır. 

Sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda en çok bulunan teknolojik 

araçlar bilgisayar, projeksiyon, yazıcı ve internet eriĢimi iken; sınıf öğretmenlerinin 

en çok sahip oldukları teknolojik araçların akıllı telefon, masaüstü bilgisayar, internet 

eriĢimi, yazıcı ve dizüstü bilgisayar olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar 

öğretmenlerin teknolojiyi hem sınıflarında hem de kiĢisel ortamlarında 

bulundurduklarını göstermektedir. Bu teknolojilere sahip olmak elbette ki sınıf 
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öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini arttıracaktır. Kara (2011), 

Türk(2012) ve Berkant (2013) araĢtırmalarında benzer sonuçlara ulaĢmıĢtır. Berkant 

(2013) yaptığı çalıĢmada; bilgisayara yönelik tutum, bilgisayar destekli eğitim 

yapmaya yönelik tutum ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları bakımından kendine 

ait bilgisayarı olanların olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek tutumlara ve 

öz-yeterlik algılarına sahip oldukları belirlemiĢtir. FATĠH projesinin ilkokullarda 

kurulumunun tamamlanmasıyla okullardaki donanım eksikliklerinin biraz daha 

azalacağı ve öğretmenlerin sınıflarında daha fazla teknolojiden yararlanabileceği 

muhtemel bir sonuçtur. Ancak Ģu da unutulmamalıdır ki, teknoloji tek baĢına bir 

öğretim materyali olarak yeterli değildir, bunun için mutlaka o teknolojilere uygun 

içeriklerle zenginleĢtirilmesi gerektiği bu sürecin her aĢamasında vurgulanmalıdır 

(Türk, 2012). 

Sınıf öğretmenleri teknolojik araçları en çok sırasıyla araĢtırma-öğrenme, 

etkinlik -ödev hazırlama, iletiĢim ve sosyal medya amaçlarıyla kullanmaktadırlar. 

Sınıf öğretmenlerinin teknolojik araçları en öncelikli kullanım amaçlarının araĢtırma-

öğrenme ve etkinlik-ödev hazırlama olması, bu araçları eğitim ortamlarına entegre 

etme çabasının da bir sonucu olarak görülebilir. Eroldoğan (2007) yaptığı 

araĢtırmada, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini eğitim-öğretimde yeterince 

kullanamadıkları ve bunun nedeni olarak, okullarda yeterli materyal bulunmaması, 

bu materyallerin elde edilmesinin zor olması ve öğretmenlerin öğretim teknolojileri 

ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Ancak günümüzde 

artık bu durum değiĢmektedir. Teknolojiye ulaĢmak eskisine oranla daha ucuz ve 

kolay hale gelmiĢtir. Çağımızda sınıfların teknolojik açıdan daha donanımlı 

olduğunu ve öğretmenlerin daha fazla teknolojik bilgiye sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Nitekim Kara (2011) yaptığı araĢtırmada, kendi bilgisayarı olan 

öğretmenlerin BĠT kullanım yeterliliğini, bilgisayarı olmayan öğretmenlere göre 

daha yüksek olarak saptamıĢtır. Ayrıca Kaplan (2014) çalıĢmasında, araĢtırmaya 

katılan öğretmenlerin tamamına yakınının bilgisayar teknolojilerine gereksinim 

duyduklarını, gerekliliğini kabul ettiklerini ve BDE'ye iliĢkin olumlu görüĢ 

bildirdiklerini belirtmiĢtir. 

 

5.5. BEġĠNCĠ ALT PROBLEMĠN BULGULARINA ĠLĠġKĠN TARTIġMA 

BeĢinci alt problemde sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeylerine iliĢkin görüĢlerini belirlemek amacıyla, yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 
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formuyla, görüĢmeler yapılarak bulgular toplanmıĢtır. AraĢtırmanın karma yöntem 

olmasından dolayı, bu bölümde toplanan nitel veriler, yukarıdaki ilk dört bölümde 

yer alan nicel verileri desteklemek amacıyla toplanmıĢtır. 

GörüĢme yapılan öğretmenlerin tamamı eğitimde teknoloji kullanımının 

gerekli olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %70’i 

teknoloji destekli olarak iĢlenen derslerin, geleneksel yöntemlerle iĢlenen derslere 

göre daha iyi olacağını ve öğrenci baĢarısını arttıracağını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar 

1. ve 2. alt probleme dair sonuçları desteklemektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin tamamı eğitimde teknoloji kullanımının 

avantajlarının, dezavantajlarına göre daha fazla olduğunu savunmuĢlardır. Ayrıca 

katılımcıların %50’si teknoloji kullanımının dezavantajları bulunduğunu 

belirtmiĢlerdir. Eğer öğretmen plan ve programını önceden yaparak, derse iyi bir 

Ģekilde hazırlanırsa var olan dezavantajlarının da ortadan kalkacağını belirtmiĢlerdir. 

Aktepe (2011) yaptığı araĢtırma sonucunda eğitimcilerin, bilgisayarı eğitim 

etkinliklerinde kısmen kullanabildiklerini, bilgisayar kullanarak ders yapmanın çoğu 

zaman öğrenci baĢarısını arttırdığını düĢündüklerini ortaya koymuĢtur. 

Sınıf öğretmenlerinin %80’i sınıflarında ve evlerinde var olan teknolojiyi 

kullanma konusunda kendilerini yeterli görmektedirler. GörüĢme yapılan sınıf 

öğretmenlerinin tamamı sınıflarında bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet eriĢimi 

bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca öğretmenlerin tamamı sınıflarında bulunmasa 

bile evde veya okulda yazıcı ve fotokopi ihtiyaçlarını giderdikleri makineler 

bulunduğunu belirtmiĢlerdir. Sınıf öğretmenlerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu 

konuda neler bekledikleri sorulduğunda ise, katılımcıların %80’i sınıflarında akıllı 

tahta olmasını istediğini belirtmiĢlerdir. Ġki öğretmen ise FATĠH Projesi 

kurulumunun bir an önce ilkokullarda da tamamlanması gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Ayrıca okulda kullanılan internetin çok sıkıntılı ve yavaĢ olduğunu bu nedenle daha 

hızlı ve kesintisiz internet eriĢimi istediklerini belirtmiĢlerdir. Bu sonuç 4. alt 

probleme dair sonuçları desteklemektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin %40’ı daha önce teknoloji konulu hizmetiçi eğitim 

kursu aldığını belirtirken, %60’ı daha önce hizmetiçi eğitim kursu almadığını ve bu 

alanda açılacak olan kurslara katılabileceğini belirtmiĢlerdir. Ayrıca katılımcıların 

%80’i, MEB’in eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili hizmetiçi eğitim kursları 

açmasının gerekli olduğunu ve açılacak olan bu kursların faydalı olacağına 

inandıklarını belirtmiĢlerdir. Pamuk ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalıĢmada, 
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öğretmenlerin biliĢim teknolojilerini etkili kullanma konusunda eğitime ihtiyaç 

duydukları ortaya konmuĢtur. 

GörüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin; %40’ı eğitimde teknoloji 

kullanımının dersi görsel açıdan zenginleĢtirerek daha fazla duyuya hitap ettiğini, 

%50’si öğrencilerin algı ve dikkat seviyelerini yükselttiğini, %60’ı öğrenilenlerin 

daha kalıcı hale geldiğini, %30’u öğrencilerde merak uyandırdığını, %40’ı zamandan 

tasarruf sağladığını, %30’u dersleri daha zevkli hale getirdiğini, %10’u eğitimin 

kalitesini arttırdığını  ve %40’ı değerlendirmeyi çeĢitlendirdiğini belirtmiĢlerdir. 

GörüĢme yapılan sınıf öğretmenlerinin; %30’u derslerin sürekli teknoloji ile 

iĢlenmesinin zararlı olabileceğini, %20’si öğrencilerin dikkatini dağıtacağını, %20’si 

derslere hazırlanmanın daha fazla zaman alacağını ve %30’u öğrencileri oyun-

eğlenceye teĢvik ederek teknoloji bağımlılığına yol açabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Elde edilen bulgular gösteriyor ki eğitimde teknoloji kullanımının hem 

avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Ancak öğretmenler hazırlık ve 

planlama aĢamasında derslerini tasarlarken gereken özeni gösterirlerse, eğitimde 

teknoloji kullanımının dezavantajlarının azaltılabileceğini düĢünmektedirler. 

Sınıf öğretmenlerinin; %70’i bilgisayar ve projeksiyon makinesini aktif bir 

Ģekilde kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Sınıf öğretmenlerinin; %80’i sahip oldukları 

teknolojik bilgiyi arttırmak için çaba harcadığını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar 3. alt 

probleme dair sonuçları desteklemektedir. 

Sınıf öğretmenlerinin; %80’i karĢılaĢtıkları sorunların çözümü ve teknolojik 

bilgilerini arttırmak için kendi imkânlarıyla internet veya diğer kaynaklardan 

araĢtırma yaptıklarını, %70’i karĢılaĢtıkları sorunların çözümü ve teknolojik 

bilgilerini arttırmak için meslektaĢlarından veya bilen bir kiĢiden yardım aldıklarını 

belirtmiĢlerdir. Aktepe (2011) yaptığı araĢtırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin 

bilgisayar kullanma konusunda kendilerini kısmen de olsa yeterli gördüklerini, 

Kıvılcım (2016) ise, BT’nin bilinçli bir Ģekilde kullanımının sadece üniversite 

düzeyinde değil, eğitimin tüm kademelerinde eğitim programlarına dâhil 

edilebileceğini, böylece derslerin öneminin arttırılabileceğini belirtmiĢtir. 
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BÖLÜM VI 

 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 

Bu bölümde araĢtırma bulgularına bağlı olarak elde edilen sonuçlara ve bu 

sonuçlara dayalı olarak geliĢtirilen araĢtırmacılara ve uygulayıcılara yönelik önerilere 

yer verilmiĢtir. 

 

6.1. SONUÇLAR 

Kamudaki eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev yapan 

katılımcıların biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini tespit etmeyi ve belirli 

değiĢkenlerle iliĢkili olarak incelemeyi amaçlayan bu araĢtırma neticesinde katılımcı 

görüĢlerine dayalı olarak ulaĢılan sonuçlar aĢağıda Ģu Ģekilde özetlenebilir:  

 Sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri yüksektir. 

 Sınıf öğretmenleri biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerine iliĢkin Teknoloji 

Okur Yazarlığı, Derse Teknoloji Entegrasyonu ve Sosyal Etik ve Yasal 

Hükümler alt boyutlarında pozitif yönde tutuma sahiptir.  

 Katılımcıların en yüksek biliĢim teknolojisi kullanım düzeyi Sosyal Etik ve 

Yasal Hükümler alt boyutundayken en düĢük biliĢim teknolojisi kullanım 

düzeyi ĠletiĢim alt boyutunda tespit edilmiĢtir.  

 Erkek sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanımı, teknoloji 

okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri kadınlara göre daha 

yüksektir.  

 Eğitim Fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım ve 

teknoloji okuryazarlığı düzeyleri diğer kurumlardan mezun olanlara kıyasla 

daha yüksektir.  

 Yüksek Lisans mezunu sınıf öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlığı 
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düzeyleri lisans mezunlarına göre anlamlı biçimde daha yüksektir. 

 1-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanım, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu 

düzeyleri 16 ve daha fazla yıl mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine 

kıyasla daha yüksektir. 

 26-40 yaĢları arasındaki sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanımı, 

teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 41 ve üzeri 

yaĢtaki öğretmenlere kıyasla daha yüksektir.  

 Daha önce teknoloji eğitimi almak biliĢim teknolojisi kullanım düzeyi ile 

pozitif yönde iliĢkilidir. Teknoloji eğitimi almayan sınıf öğretmenlerine 

kıyasla daha önce teknoloji eğitimi alan sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanım, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu ve 

iletiĢim düzeyleri daha yüksektir.  

 Bilgisayar baĢında geçirilen süre arttıkça öğretmenlerin biliĢim teknolojisi 

kullanım, teknoloji okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 

artmaktadır. Nitekim 1 saatten daha fazla süre geçiren sınıf öğretmenlerinin 

biliĢim teknolojisi kullanımı, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji 

entegrasyonu düzeyleri 0-1 saat arası süre geçirenlere kıyasla daha yüksektir. 

 Sınıf öğretmenlerinin görev yaptığı okullarda en çok bulunan teknolojik 

araçlar bilgisayar, projeksiyon, yazıcı ve internet eriĢimi iken sınıf 

öğretmenlerinin en çok sahip oldukları teknolojik araçlar akıllı telefon, 

masaüstü bilgisayar, internet eriĢimi, yazıcı/fotokopi mak. ve dizüstü 

bilgisayardır.  

 Sınıf öğretmenleri teknolojik araçları en çok sırasıyla araĢtırma / öğrenme, 

etkinlik / ödev hazırlama, iletiĢim ve sosyal medya amaçlarıyla 

kullanmaktadırlar. 

 

6.2. ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonuçlarından elde edilen veriler ıĢığında uygulayıcılara, 

araĢtırmacılara ve karar vericilere bir takım öneriler getirilmiĢtir. 
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6.2.1. Uygulayıcılara Öneriler 

 Daha önce teknoloji eğitimi almak, biliĢim teknolojisi kullanım düzeyini 

pozitif yönde etkilemektedir. Teknoloji eğitimi almayan sınıf öğretmenlerine 

kıyasla daha önce teknoloji eğitimi alan sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanımı, teknoloji okuryazarlığı, derse teknoloji entegrasyonu ve 

iletiĢim düzeylerinin daha yüksek olduğu araĢtırma sonucunda elde edilmiĢtir. 

Bu bakımdan sınıf öğretmenleri, biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini 

arttırmak için MEB tarafından açılan hizmetiçi eğitim kurslarına katılarak bu 

alanda kendilerini geliĢtirmeye daha fazla önem vermelidirler.  

 Yüksek Lisans mezunu sınıf öğretmenlerinin teknoloji okuryazarlığı 

düzeyleri lisans mezunlarına göre anlamlı biçimde daha yüksek bulunmuĢtur. 

Doğal olarak bu sonuç eğitim düzeyi arttıkça teknoloji okuryazarlığı 

seviyesinin de arttığını göstermektedir. Bu bakımdan sınıf öğretmenlerine 

lisansüstü eğitim almaları tavsiye edilmektedir. 

 Bilgisayar baĢında geçirilen süre arttıkça öğretmenlerin biliĢim teknolojisi 

kullanım düzeyleri, teknoloji okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu 

düzeyleri artmaktadır. Nitekim 1 saatten daha fazla süre geçiren sınıf 

öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri, teknoloji 

okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri 0-1 saat arası süre 

geçirenlere kıyasla daha yüksektir. Bu bakımdan sınıf öğretmenlerine, eğitim 

teknolojilerini eğitim-öğretim süreçlerine daha baĢarılı bir Ģekilde entegre 

edebilmeleri için bilgisayar baĢında geçirdikleri süreyi arttırmaları 

önerilmektedir. 

6.2.2. AraĢtırmacılara Öneriler 

 Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenleriyle yapılan bu 

çalıĢma diğer illerde görev yapan sınıf ve branĢ öğretmenleri ile yapılarak 

araĢtırma sonuçlarının birbiriyle karĢılaĢtırması yapılmalı ve bu sonuçlar 

eğitimin tüm paydaĢları ile paylaĢılmalıdır. 

 Erkek sınıf öğretmenlerinin biliĢim teknolojisi kullanım düzeyleri, teknoloji 

okuryazarlığı ve derse teknoloji entegrasyonu düzeyleri kadınlara göre daha 

yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçtan hareketle kadın sınıf öğretmenlerinin biliĢim 

teknolojisi kullanım düzeylerinin erkeklere göre neden daha düĢük olduğu 
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araĢtırılmalı ve kadınların da bu alanda kendilerini geliĢtirmeleri için 

bakanlığa çeĢitli öneri ve projeler getirilmelidir.  

 

6.2.3.  Karar Vericilere Öneriler 

 Daha önce teknoloji eğitimi almak, biliĢim teknolojisi kullanım düzeyini 

pozitif yönde etkilemektedir. Bu bakımdan sınıf öğretmenleri ve diğer branĢ 

öğretmenlerinin, biliĢim teknolojisi kullanım düzeylerini arttırmak için 

üniversitelerin ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu alandaki ders ve hizmetiçi 

eğitim kurslarının sayısını arttırmaları sağlanmalı, öğretmen adayları ve 

halihazırda öğretmen olanlar bu eğitimlere katılım konusunda 

özendirilmelidir. 

 Birçok geliĢmiĢ ülke kendi özelliklerine uygun olarak ISTE (2000) tarafından 

geliĢtirilen “Eğitim Teknolojisi Standartları”nı kendi potansiyellerini dikkate 

alarak, kendi eğitim sistemlerine uyarlamaktadırlar.  BiliĢim teknolojilerinin 

eğitim- öğretim süreçlerine entegre edilmesi sırasında yaĢanan problemlerin 

azaltılması ve bu alandaki eksikliğin giderilmesi için, üniversiteler ve 

bakanlığın ortak bir çalıĢma yürüterek, ülkemizin siyasi, sosyo-ekonomik ve 

kültürel özelliklerini de dikkate alarak milli bir “Ulusal Eğitim Teknolojileri 

Standartları” geliĢtirilmelidir. 
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1. Bölüm: Demografik Bilgiler 

 

1. Cinsiyet 

2. Kıdem 

3. Öğrenim Durumu 

4. Mezun Olunan Fakülte 

 

2. Bölüm: GörüĢme Soruları 

 

1. BiliĢim teknolojilerinin eğitimde kullanımını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız. 

2. Sınıfınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Bu konuda 

Milli Eğitim Bakanlığından beklentileriniz nelerdir? 

3. Size göre teknolojinin eğitim ve öğretim ortamlarında kullanılmasının 

avantaj veya dezavantajları nelerdir? Açıklayınız. 

4. Eğitimde kullanılan teknoloji ürünleri ve teknolojik materyallerin 

kullanımında kendinizi yeterli buluyor musunuz? Açıklayınız.  

5. Sahip olduğunuz teknolojik bilgiyi arttırmak ve bu bilgileri 

derslerinizde kullanmak için çaba harcıyor musunuz? Açıklayınız. 
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