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Türkçe Öğretmeni Adaylarının Temel Teknoloji Yeterlik 
Düzeyi Algılarının İncelenmesi (Burdur Örneği)

Investigating Turkish Language Teacher Candidates’ Perceptions 
about Their Basic Technology Competencies (The Sample of Burdur)

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni 
adaylarının temel teknoloji yeterliklerine ilişkin 
algılarını çeşitli değişkenlere (cinsiyet, sınıf 
düzeyi ve “Bilgisayar” dersini alma durumu) 
göre incelemektir. Bu çalışma tarama modelinde 
betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, 
Flowers ve Algozzine (2000) tarafından geliştirilen 
ve Tekinarslan (2008) tarafından Türkçeye 
uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması 
yapılan “Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji 
Yeterlikleri Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. 
Araştırma, 2017-2018 öğretim yılında Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 
Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 244 
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 
elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 
programı kullanılarak çözümlenmiştir. Türkçe 
öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik 
düzeylerine ilişkin algılarının “cinsiyet” ve 
“Bilgisayar dersini alma durumu” değişkenlerine 
göre incelenmesi “t-testi” yoluyla, “sınıf düzeyi” 
değişkenine göre incelenmesi ise “tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA)” yoluyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın sonucunda, Türkçe öğretmeni 
adaylarının teknoloji kullanımı konusunda 
kendilerini yetersiz bulmamalarına rağmen 
yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmadıklarını 
da kabul ettikleri görülmüştür. Türkçe öğretmeni 

Abstract

The aim of the present study is to examine Turkish 
language teacher candidates’ perceptions about 
their technology competencies based on a number 
of variables (gender, year of study and whether 
they took “Computer” classes) in a descriptive 
survey model. The data were collected with the 
help of “The Basic Technology Competencies 
for Educators Inventory”, which was developed 
by Flowers and Algozzine (2000); adapted to 
Turkish and checked for validity and reliability 
by Tekinarslan (2008). The participants were 
244 undergraduate students enrolled at the 
Department of Turkish Language Teaching at 
the Faculty of Education, Mehmet Akif Ersoy 
University during the 2017-2018 academic year. 
The data were analyzed via SPSS in computer 
environment. The examination of Turkish 
language teacher candidates’ perceptions about 
their basic technology competencies based on 
gender and whether they took computer classes 
was done through t-tests; and the examination 
regarding the year of study was conducted 
through univariate variance analysis (ANOVA). 
The findings of the study showed that although 
Turkish language teacher candidates did not 
find themselves incompetent about the use of 
technology, they acknowledged that they did not 
have sufficient levels of knowledge and skills. 
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While the teacher candidates’ perceptions about 
their basic technology competencies did not differ 
based on the year of study and whether they took 
computer classes at a statistically significant level, 
they differed significantly in terms of the gender 
variable. Accordingly, male Turkish language 
teacher candidates found themselves more 
competent in basic technology use in comparison 
to their female counterparts at a statistically 
significant level.

Keywords: Basic technology competence, Turkish 
language teacher candidate, teacher education 

adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeylerine 
ilişkin algıları “Bilgisayar” dersini alma durumu 
ile sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık göstermezken, cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Araştırma 
sonuçları, erkek Türkçe öğretmeni adaylarının 
kadın Türkçe öğretmeni adaylarına göre temel 
teknoloji kullanımında istatistiksel olarak anlamlı 
ölçüde kendilerini daha yeterli bulduklarını 
göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Temel teknoloji yeterliği, 
Türkçe öğretmeni adayı, öğretmen eğitimi.
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Giriş

Yirmi birinci yüzyılda meydana gelen büyük teknolojik gelişim, yaşamın hemen her 
alanında olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli değişim ve gelişimlerin yaşanmasına 
yol açmıştır. Öyle ki, günümüzde teknolojinin olanaklarından yararlanmayan bir eğitim 
sürecinin başarıya ulaşması neredeyse olanaksızdır. Bülbül ve Çuhadar (2012, s. 475) da 
bu noktada, dijital çağ ya da bilgi çağı diye nitelendirilen günümüz dünyasında, geleneksel 
öğrenme-öğretme anlayışında ortaya çıkan güncel eğilimlerin, çağın gereksinim duyduğu 
özelliklerde bireylerin yetiştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin pedagojik 
yaklaşımlarla temellendirilerek işe koşulmasını neredeyse zorunlu bir duruma getirdiğini 
belirtmektedir. 

Eğitimde teknolojinin kullanılması; ezbere dayalı bilgi ile yüklenmiş kişiler yerine 
özgür, yaratıcı ve bilimsel düşünen, olayları sorgulayan, sorunların farkına vararak 
çözüm üretebilen, karar verme yetisine sahip, bilgi üreten ve özgüveni yüksek bireylerin 
yetiştirilmesine olanak tanımaktadır (Yavuz ve Coşkun, 2008). Bununla birlikte eğitimde 
teknolojinin olanaklarından yararlanılmasıyla öğrencilerin her türlü bilgiye istedikleri 
an rahatlıkla ulaşmaları mümkün olabilmektedir. İşman ve Eskicumalı (2001)’ya göre de 
eğitimde teknoloji kullanımının “bireysel öğrenme ortamlarının tasarımı, etkin öğrenme 
ortamlarının tasarımı, eleştirel düşünmeyi öğrenme, kubaşık çalışma fırsatı, kişiler arası 
iletişimin artması, küresel eğitim fırsatı, bilgiyi öğrenmeye karşı güdülenmenin artması” 
gibi daha birçok önemli yararı ve etkisi bulunmaktadır. 

Eğitimde teknoloji kullanımının eğitim sürecine birçok yarar sağlaması ve böylelikle 
eğitimde istenilen amaçlara ulaşılmasında belirleyici bir etkiye sahip olması, derslerde 
teknolojinin olanaklarından yararlanılmasını önemli bir gereklilik olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Bu bağlamda tüm derslerde olduğu gibi Türkçe derslerinde de başarılı bir 
eğitim sürecini işekoşabilmek için dersleri teknolojiyle bütünleştirerek işlemek olmazsa 
olmaz bir önkoşul niteliği taşımaktadır. Türkçe Dersi Öğretim Programında (İlkokul 
ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ve 8. Sınıflar) da Türkçe derslerinde mümkün olduğunca 
bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması gerektiği belirtilmiş, bu teknolojilerin 
kullanılmasının öğretim stratejilerini zenginleştirirken aynı zamanda öğrencilerin 
öğrenmelerini destekleyeceği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin veri toplama, 
düzenleme ve sınıflamada, elde ettikleri bulguları yazma, düzenleme ve sunmada bilgisayar 
programlarından yararlanmaları için teşvik edilmeleri önerilmiş, Türkçe derslerinin 
işlenişinde ve ders kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda görsel iletişim araçlarına yer 
verilmesi; slayt, bilgisayar, televizyon, etkileşimli tahta, internet, EBA içerikleri gibi araçların 
etkin olarak kullanılması salık verilmiştir. 

Teknolojideki gelişimlerin eğitim yaklaşımlarını derinden etkilemesi ve eğitim 
uygulamalarını teknolojiyle bütünleştirmenin istenilen amaçlara ulaşılabilmesi için önemli 
bir gerekliliğe dönüşmesi, eğitim sürecinin temel değişkenlerinden biri olan öğretmenlerin 
temel teknoloji yeterliklerine sahip olmasını nitelikli bir eğitimin olmazsa olmaz bir koşulu 

Sedat KARAGÜL



472

olarak karşımıza çıkarmaktadır. Usta ve Korkmaz’ın (2010, s. 1337) da belirttiği gibi, bir 
sistemin amacını gerçekleştirme düzeyi, kendisini oluşturan unsurların niteliğine ve 
birbirleri ile etkileşimine bağlı olduğuna göre eğitim sisteminin başarısının da büyük ölçüde 
okulda ve okul dışında öğrencileri etkileme gücüne sahip olan öğretmen davranışlarına ve 
niteliklerine bağlı olduğu söylenebilir. İşman ve Eskicumalı’ya (2001, s. 156) göre de eğitimde 
teknolojinin kullanılmasıyla bilginin akışı ve yayılma alanı her geçen gün artmaktadır. Bu 
bağlamda öğretmenlerin, bu gelişmelere ayak uydurabilmesi için teknoloji okuryazarı 
olması eğitim etkinliklerinin nitelikli bir biçimde gerçekleşebilmesinde önkoşul niteliği 
taşımaktadır.

Teknolojik gelişmelerin eğitim yaklaşımları ve uygulamaları üzerindeki etkisini konu 
edinen çalışmalarda da (Algozzine, Bateman, Flowers, Gretes, Hughes & Lambert, 1999; 
Baylor & Ritchie, 2002; Altun, 2003; Kocasaraç, 2003; Brzycki & Dudt, 2005; Usta ve Korkmaz, 
2010; İpek ve Acuner, 2011; Çetin, Çalışkan ve Menzi, 2012) günümüz eğitim yaklaşımlarını 
etkili bir biçimde yaşama geçirebilmede öğretmenlerin birtakım temel teknoloji yeterliklerine 
sahip olmasının gerekliliğine ve önemine vurgu yapılmaktadır. Algozzine vd. (1999) bu 
doğrultuda, öğretmen ve öğrencilerin yeterli kullanım becerilerine sahip olduklarında eğitim 
süreçlerinde teknolojiden daha etkili bir biçimde yararlanabileceklerini belirtmektedir. 
Krueger, Hansen & Smaldino (2000) ise öğretmenlerin teknolojiyle ilgili temel bilgilere sahip 
olmalarının yeterli olmadığını, bunun yanı sıra öğretmenlerin öğrenmeyi etkili bir biçimde 
destekleyebilmeleri için teknoloji kullanımı konusunda da son derece yetkin olmalarının 
nitelikli bir eğitim süreci için vazgeçilmez bir koşul niteliği taşıdığını savunmaktadır. 

Türkçe derslerinde teknolojinin olanaklarından etkili bir biçimde yararlanılabilmesi de 
Türkçe öğretmenlerinin temel teknoloji bilgileri ve teknoloji kullanım becerileriyle yakından 
ilgilidir. Bir başka deyişle, temel teknoloji bilgilerine sahip olmayan ve teknolojiyi etkin bir 
biçimde kullanamayan bir Türkçe öğretmeninin derslerde teknolojinin olanaklarından 
yararlanabilmesi olanaklı değildir. Oysa Türkçe derslerinin niteliğini artırmak adına, dersleri 
teknolojinin olanaklarından yararlanarak tasarlamak son derece önemlidir. Bu nedenle 
Türkçe öğretmenlerinin derslerde bilgisayar, televizyon, internet, yansıtıcı (projeksiyon) 
gibi teknolojik araç ve gereçlerden etkili bir biçimde yararlanarak çok uyaranlı bir eğitim 
ortamı oluşturabilecek yeterliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Türkçe 
öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojileri ve kullanımı konusundaki 
temel bilgi, beceri ve yeterliklerini gözlemek, değerlendirmek ve onları yetersizlikleri 
konusunda eğitmek, öğretmen eğitimi ve yeterlikleri adına önemli bir gerekliliktir. 

Yöntem

Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeylerine ilişkin algılarını 
“cinsiyet, sınıf düzeyi ve Bilgisayar dersini alma durumu” değişkenlerine göre incelemeyi 
amaçlayan bu çalışma, betimsel bir nitelik taşımakta olup genel tarama modelinde 
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desenlenmiştir. Karasar’ın (2009) da belirttiği gibi, tarama modeli yaklaşımlarından olan 
genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 
yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem 
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Bu çalışmada da genel tarama modeli kullanılarak 
Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeylerine ilişkin algıları çeşitli 
değişkenlere göre betimlenmeye çalışılmıştır.  

 

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki eğitim 
fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim 
gören 244 öğretmen adayı olarak belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve “Bilgisayar” dersini alma 
durumuna ilişkin bilgiler Tablo.1’de verilmiştir: 

Tablo 1. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve 
bilgisayar dersini alma durumuna ilişkin dağılımlar 

Değişken Sayı Yüzde
Cinsiyet Kadın 163 66,8

Erkek 81 33,2
Sınıf Düzeyi 1.Sınıf 68 27,9

2. Sınıf 65 26,6
3. Sınıf 60 24,6
4. Sınıf 51 20,9

Bilgisayar Dersini Alma Durumu Almış 176 72,1
Almamış 68 27,9

Toplam 244 100,0

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının 163’ü (% 66,8) 
kadın, 81’i (% 33,2) erkektir. Katılımcıların 68’i (% 27,9) 1. sınıf düzeyinde, 65’i (% 26,6) 
2. sınıf düzeyinde, 60’ı (% 24,6) 3. sınıf düzeyinde ve 51’i (% 20,9) de 4. sınıf düzeyindedir. 
Araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının 176’sı (% 72,1) Bilgisayar dersini 
almışken, 68’i (% 27,9) ise bu dersi almadığını belirtmiştir. 
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Veri Toplama Aracı

Araştırmanın verileri, Flowers ve Algozzine (2000) tarafından geliştirilen ve Tekinarslan 
(2008) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Eğitimci 
Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. 

Ölçeğin Flowers ve Algozzine (2000) tarafından geliştirilme çalışmaları 437 lisans 
öğrencisi ile gerçekleştirilmiş ve yapılan çözümlemeler sonucunda ölçeğe ilişkin Cronbach 
Alfa iç tutarlılık katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması 
ise Tekinarslan (2008) tarafından ölçeğin 243 öğretmen adayına uygulanmasıyla 
gerçekleştirilmiş ve yapılan istatiksel çözümlemeler sonucunda ölçeğe ilişkin Cronbach 
Alfa iç tutarlılık katsayısı .95 olarak hesaplanmıştır. Flowers ve Algozzine (2000) tarafından 
geliştirilen ölçeğin özgün biçimi 45 maddeden oluşmaktayken, ölçeğin Tekinarslan (2008) 
tarafından Türkçeye uyarlanması çalışmaları sırasında ölçeğe 3 madde daha eklenmesi 
uygun görülmüş ve böylece ölçek, 48 maddelik bir ölçme aracı biçimine dönüşmüştür.

Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği 
Çetin, Çalışkan ve Menzi (2012) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada da kontrol 
edilmiştir. Bu çalışmada ölçeğin yapı geçerliği temel bileşenler çözümlemesi (PCA) yöntemine 
dayalı olarak açımlayıcı faktör çözümlemelerinden yararlanılarak incelenmiştir. Bunun 
için 642 kişilik bir örneklem üzerinde çalışılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin 
faktör çözümlemesine uygunluğunu ortaya koymak üzere Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
değeri hesaplanmış ve yapılan hesaplamalar sonucunda ölçeğin KMO değeri .97 olarak 
bulunmuştur. Dağılımın normallik düzeyinin faktör çözümlemesine uygunluğu Barlett Testi 
ile incelenmiş (Büyüköztürk, 2009, s. 126) ve elde edilen Barlett değerinin anlamlı olduğu 
görülmüştür (X2

(45) = 33856.345, p=.00). Tekinarslan (2008) tarafından gerçekleştirilen 
uyarlama çalışmaları sonucunda ölçeğin 9 boyut altında toplandığı ve boyutlar arası 
korelasyon katsayılarının .24 ile .64 arasında değiştiği (p<.01) bulunmuştur. Çetin, Çalışkan 
ve Menzi (2012) tarafından yapılan çalışmada ise temel bileşenler çözümlemesi sonucunda 
ölçekteki maddelerin özdeğeri 1’den büyük 7 boyut altında toplandıkları, bu 7 boyutun 
toplam varyansının % 76.36’sını açıkladığı, teknoloji kullanımına yönelik becerileri içeren 
bu 7 boyut arasındaki korelasyon katsayılarının .43 ile .72 arasında değiştiği ve tamamının 
.01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

Ölçekte yer alan boyutlar “temel bilgisayar kullanma becerileri; kurulum, bakım ve sorun 
giderme becerileri; kelime işlemci kullanma becerileri; hesap tablosu kullanma becerileri; veri 
tabanı kullanma becerileri; internet ağı kullanma becerileri; telekomünikasyon becerileri; 
medya aracılığıyla iletişim becerileri; sosyal, yasal ve etik konular bilgisi” boyutlarıdır. 

Çetin, Çalışkan ve Menzi (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Eğitimci 
Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinin iç tutarlılığını incelemek amacıyla 
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısına bakılmış ve ölçeğe ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık 
katsayısı .98 olarak bulunmuştur. 
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Ölçek, 4’lü likert tipinde hazırlanmış olup katılımcılardan her bir madde için “Yetersiz 
(1), Az Yeterli (2), Yeterli (3) ve Çok Yeterli (4)” ifadelerinden birini işaretlemeleriyle 
uygulanan bir ölçme aracı niteliği taşımaktadır. Tüm maddelerden alınan puanların 
toplam puana olumlu katkı sağladığı ölçekten elde edilebilecek puanlar en az 48, en çok ise 
192’dir. Her ifadeden alınabilecek puan ile toplam madde sayısının çarpılmasıyla elde edilen 
sonuçlara göre teknoloji yeterliliği açısından katılımcının kendini yetersiz bulma puanı 48, 
az yeterli bulma puanı 96, yeterli bulma puanı 144 ve çok yeterli bulma puanı ise 192 olarak 
belirlenmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi

Araştırmanın verileri, uygulama sonucunda ilgili ölçek maddelerine verilen yanıtlar 
doğrultusunda, olumlu ve olumsuz maddelerin durumlarına göre puanlanarak bilgisayar 
ortamında SPSS 21.0 programı yardımıyla çözümlenmiştir. 

Çözümlemeler için aritmetik ortalamalar, toplam puanlar, sıklık (frekans) ve yüzdeler 
belirlenmiş; Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algılarının 
“cinsiyet” ve “bilgisayar dersini alma durumu” değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek için “bağımsız gruplar için t testi”, “sınıf düzeyi” 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise “tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA)” teknikleri kullanılmıştır. 

Bulgular

Tablo 2’de araştırmaya katılan Türkçe öğretmeni adaylarının Eğitimci Envanteri 
için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeğinden aldıkları puanların boyutlara göre aritmetik 
ortalamaları verilmiştir: 

Tablo 2. Temel teknoloji yeterliği ölçeği puanlarının boyutlara göre aritmetik ortalamaları

N X ss
Temel bilgisayar kullanma beceri düzeyleri 244 23,32 4,79
Kurulum, bakım ve sorun giderme beceri düzeyleri 244 15,49 4,78
Kelime işlemci kullanma beceri düzeyleri 244 15,42 3,69
Hesap tablosu kullanma beceri düzeyleri 244 10,65 3,97
Veri tabanı kullanma beceri düzeyleri 244 9,65 3,87
Internet ağı kullanma beceri düzeyleri 244 15,25 3,90
Telekomünikasyon beceri düzeyleri 244 13,53 3,65
Medya aracılığıyla iletişim kurma beceri düzeyleri 244 15,15 3,58
Sosyal, yasal ve etik konularla ilgili bilgi düzeyleri 244 10,70 3,97
TOPLAM 244 129,16 36,20
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik 
ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalaması 129,16’dır. Bu puan, kendilerini 
teknoloji kullanımı konusunda az yeterli bulma puanından yüksek (>96), yeterli bulma 
puanından düşüktür (<144). Ayrıca Tablo 2’deki verilere bakıldığında Türkçe öğretmeni 
adaylarının, temel teknoloji yeterlikleri konusunda kendilerini en yetkin gördükleri alanın 
“temel bilgisayar kullanma becerileri” olduğu, en yetersiz gördükleri alanın ise “veri tabanı 
kullanma becerileri” olduğu görülmektedir. 

Tablo 3’te Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algılarının 
“cinsiyet” değişkenine göre sayısal dağılımı verilmiştir: 

Tablo 3. Temel teknoloji yeterlik düzeyi algısının “cinsiyet” değişkenine göre incelenmesi

Cinsiyet n X ss sd t p
Kadın 163 123,21 26,04 242 -5,01 ,000
Erkek 81 141,24 27,33

Tablo 3’e göre, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algıları, 
“cinsiyet” değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(242) = -5,01, p<,005]. Erkek 
Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi puan ortalamaları (X= 141,24), 
kadın Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi puan ortalamalarından 
(X= 123,21) istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksektir. Buna göre erkek Türkçe öğretmeni 
adaylarının kadın Türkçe öğretmeni adaylarına göre kendilerini teknoloji kullanımı 
konusunda daha yetkin gördükleri söylenebilir. 

Tablo 4’te Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algılarının 
“Bilgisayar dersini alma durumu” değişkenine göre sayısal dağılımı verilmiştir: 

Tablo 4. Temel teknoloji yeterlik düzeyi algılarının “Bilgisayar dersini alma durumu” 
değişkenine göre incelenmesi

Alma durumu n X ss sd t p
Almış 176 130,12 28,03 242 ,836 ,404
Almamış 68 126,80 27,08

Tablo 4’e göre, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algıları, 
“Bilgisayar dersini alma durumu” değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir 
[t(242) = ,836 p>,005]. Bilgisayar dersini almış olan Türkçe öğretmeni adaylarının temel 
teknoloji yeterlik düzeyi puan ortalamaları (X= 130,12), bu dersi almamış olan Türkçe 
öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi puan ortalamalarından (X= 126,80) 
yüksek olsa da bu fark, istatistiksel olarak anlamlı bir fark değildir. 
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Tablo 5’te Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeylerinin “sınıf 
düzeyi” değişkenine göre sayısal dağılımı verilmiştir: 

Tablo 5. Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik ölçeği puanlarının “sınıf 
düzeyi” değişkenine göre betimsel istatistikleri

Sınıf düzeyi                                           n   X  ss
1. Sınıf 68 126,80 27,08
2. Sınıf 65 125,23 31,23
3. Sınıf 60 135,33 21,67
4. Sınıf 51 130,23 29,73

Tablo 5’e göre 1. sınıf düzeyinde bulunan Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji 
yeterlik ölçeğinden aldıkların puanların ortalaması 126,80; 2. sınıf düzeyinde bulunan 
Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik ölçeğinden aldıkları puanların 
ortalaması 125,23; 3. sınıf düzeyinde bulunan Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji 
yeterlik ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 135,33; 4. sınıf düzeyinde bulunan Türkçe 
öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 
130,23’tür. Buna göre teknoloji kullanımı konusunda kendilerini en yetkin gören Türkçe 
öğretmeni adaylarının 3. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler olduğu, kendilerini 
teknoloji kullanımı konusunda en yetersiz gören Türkçe öğretmeni adaylarının ise 2. sınıfta 
öğrenim gören öğrenciler olduğu görülmektedir. 

Farklı sınıf düzeyindeki Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik 
ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılık düzeyi Tablo 6’da 
verilmiştir: 

Tablo 6. Türkçe öğretmeni adaylarınınemel teknoloji yeterlik düzeyi algılarının “sınıf 
düzeyi” değişkenine göre incelenmesi

Varyansın Kaynağı Kareler Toplamı sd Kareler ortalaması F p
Gruplararası 3724,597 3 1241,532 1,624 ,185
Gruplariçi 183522,563 240 764,677
Toplam 187247,160

Tablo 6 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi 
algılarının “sınıf düzeyi” değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir 
[F(3,240) = 1,624, p>,05]. Bu durum, Türkçe öğretmeni adaylarının hangi sınıf düzeyinde 
olursa olsun temel teknoloji yeterlik düzeylerinin birbirine denk olduğunu göstermektedir. 
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Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada elde edilen veriler sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının temel 
teknoloji yeterlikleri ölçeğinden aldıkları puanların aritmetik ortalamalarının (129,20) 
kendilerini teknoloji kullanımı konusunda az yeterli bulma puanından yüksek (>96), yeterli 
bulma puanından düşük (<144) olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkçe öğretmeni 
adaylarının teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yetersiz bulmamalarına rağmen 
yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmadıklarını da kabul ettiklerini göstermektedir. Bu 
çalışmada elde edilen bu bulgu, Çetin, Çalışkan ve Menzi (2012)’nin Niğde Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 642 öğretmen adayı ile gerçekleştirdikleri çalışmanın 
bulgularıyla da örtüşmektedir. Çetin, Çalışkan ve Menzi (2012) de çalışmalarında öğretmen 
adaylarının teknoloji kullanımı konusunda kendilerini yetersiz bulmamalarına karşın yeterli 
düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını da kabul ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. İpek ve Acuner 
(2011) tarafından Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında 
öğrenim gören 217 öğretmen adayıyla yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 
İpek ve Acuner (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da sınıf öğretmeni adaylarının 
bilgisayar öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğu bulgusuyla karşılaşılmıştır. Öztürk 
(2006) tarafından sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına 
yönelik yeterliklerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen tez çalışmasında da öğretmen 
adaylarının teknoloji kullanımı bakımından orta düzeyde bir yeterliğe sahip oldukları 
bulgulanmıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji 
yeterlikleri konusunda kendilerini en yetkin gördükleri beceri “temel bilgisayar kullanma 
becerileri”dir. Buna göre Türkçe öğretmeni adayları, kendilerini “disket takma ve çıkarma, 
taşınabilir bellek (flash disk) takma ve çıkarma, dosyaları bir klasör ya da alt dizin içerisinde 
toplama, CD-ROM, disket, taşınabilir bellek ve hard diskteki bilgiye erişme, klasör ya da 
alt dizinler oluşturma ve silme, çeşitli dokümanlar yaratma, düzenleme ve çıktısını alma” 
konularında kendilerini diğer becerilere göre daha yetkin görmektedirler. 

Çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlikleri konusunda 
kendilerini en yetersiz gördükleri beceri alanının “veri tabanı kullanma becerisi” olduğu 
bulgulanmıştır. Buna göre Türkçe öğretmeni adaylarının, “veri tabanına veri girme, veri 
tabanında ayırma ve arama yapma, veri tabanında rapor oluşturma, AND ve OR kullanarak 
sorgulama yapma” konularında yeterli düzeyde başarılı olduklarını düşünmedikleri 
söylenebilir. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Türkçe öğretmeni adaylarının veri tabanı kullanma 
becerisinin yanı sıra “hesap tablosu kullanma” becerisinde de kendilerini yetersiz 
gördüklerini ortaya koymakta, bununla birlikte sosyal, yasal ve etik konularla ilgili de 
yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu nedenle Türkçe Öğretmenliği 
Lisans Programında yer alan “Bilgisayar” ve “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” 
derslerinde veri tabanı ve hesap tablosu kullanımı konuları ile sosyal, yasal ve etik konulara 
daha çok zaman ayrılmalı, bu konular üzerinde dikkatle durulmalıdır. 
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Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, Türkçe öğretmeni adaylarının temel 
teknoloji yeterlik düzeyi algıları, “cinsiyet” değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Araştırma sonuçları, erkek Türkçe öğretmeni adaylarının kadın Türkçe 
öğretmeni adaylarına göre temel teknoloji kullanımında kendilerini anlamlı ölçüde daha 
yeterli bulduklarını göstermektedir. Bu bulgu; Tınmaz (2004), Fendi (2007), Ertürk (2008), 
İpek ve Acuner (2011), Çetin, Çalışkan ve Menzi (2012), Çetin ve Güngör (2014) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmaların bulgularıyla da örtüşmektedir. Bu çalışmalarda da erkek 
öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının kadınlara göre kendilerini teknoloji kullanımı 
konusunda daha yetkin gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun, erkeklerin çocukluk 
yaşlarından itibaren teknolojiye daha meraklı olmaları, teknolojik cihazlarla daha çok vakit 
geçirmeye eğilim göstermeleri ve böylelikle teknolojik gelişmeleri de daha yakından takip 
etmeye istek duymaları (Baran ve Kuloğlu, 2001; Gören, 2003; Gümüş, 2003; Azizoğlu ve 
Çetin, 2009; Çetin ve Güngör, 2014) gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Baran ve Kuloğlu (2001) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada internet kafeye giden 
kişilerin %80’inin erkek, %20’sinin kadın olduğu sonucuna ulaşılması da bu düşünceyi 
destekler niteliktedir. Azizoğlu ve Çetin (2009) de toplumdaki kadınların kültürel yapının 
etkisiyle teknolojik cihazlarla ilgilenmeye daha az fırsat bulabildiklerini vurgulamaktadır. 

Bu araştırmanın verileri, Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik 
düzeyi algılarının “Bilgisayar dersini alma durumu” değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
göstermediğini ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle, Bilgisayar dersini almış olan Türkçe 
öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algılarıyla bu dersi almamış olan 
Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algıları birbirine denktir. Bu 
durum, eğitim fakültelerinde verilen “Bilgisayar” derslerinin öğretmen adaylarının teknoloji 
yeterliklerine herhangi bir etkisinin olmadığını göstermesi bakımından dikkat çekici ve 
düşündürücüdür. Bu nedenle eğitim fakültelerinde verilmekte olan “Bilgisayar” derslerinin 
içeriği gözden geçirilmeli ve bu dersin daha etkili ve verimli işlenmesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır. Bu dersin mutlaka yetkin alan uzmanları tarafından yürütülmesi sağlanmalıdır.

Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji yeterlik düzeyi algılarının “sınıf düzeyi” 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, bu çalışmanın bulguları arasında yer 
almaktadır. Buna göre, tüm sınıf düzeyindeki Türkçe öğretmeni adaylarının temel teknoloji 
yeterlik düzeyi algıları hemen hemen aynıdır. Bu bulgu, İpek ve Acuner (2011) tarafından 
gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarıyla da uyuşmaktadır. Bu çalışmada da benzer bir şekilde, 
sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz-yeterlik inançlarının, öğrenim gördükleri sınıfa 
bağlı olarak istatiksel açıdan anlamlı ölçüde farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Öte yandan 
Russell, Bebell, O’Dwyer & O’Connor (2003), Van Braak, Tondeur & Valcke (2004), Akın ve 
Baştuğ (2005) ile Çetin, Çalışkan ve Menzi (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 
sınıf düzeyinin artmasına bağlı olarak teknoloji kullanma yeterliğinin de arttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının, 
öğretmen adaylarının temel teknoloji kullanımı konusunda gerekli ve yeterli bilgi, becerilere 
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ulaşmalarına olanak tanıyacak biçimde yapılandırılmaları gereğini ortaya koymaktadır. Bu 
bağlamda Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarında, öğretmenlerin eğitim sürecinde 
teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilmelerine katkıda bulunabilecek dersler artırılmalıdır. 
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programları, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar her dönem 
en az bir dersin teknoloji kullanımına yönelik olmasına dikkat edilerek tasarlanmalı, 
Türkçe öğretmeni adaylarının aşamalı ve dizgesel bir biçimde teknoloji kullanıma yönelik 
yeterliklerinin artmasına özen gösterilmelidir. 
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