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ÖZET  

Araştırmanın amacı, İstanbul genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’ na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile diğer okullarda 

görev yapan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek, ayrıca 

değişkenlere göre nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, öğretmenlerin teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının; cinsiyet, yaş, branş, mesleki kıdem, eğitim düzeyleri, çalıştığı kurum vb. değişkenlere 

göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı alt problemleri araştırılmıştır.Araştırma kapsamında İstanbul’ daki Bilim ve Sanat 

Merkezlerinde ve MEB’ e bağlı okullarda görev yapan çeşitli branştan 67 kadın, 38 erkek (45 BİLSEM, 60 diğer okul) olmak üzere 

toplam 105 öğretmene ulaşılmıştır. Bu araştırmada, BİLSEM öğretmenleri ile diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla, Wang, Ertmer ve Newby (2004) tarafından 

geliştirilen ve Ünal ve Teker (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği 

ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde dağılımı, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, BİLSEM öğretmenleri ile MEB’e bağlı olan diğer eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının BİLSEM öğretmenleri lehine anlamlı farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir. Diğer demografik değişkenlerin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisi 

örneklem bağlamında tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: BİLSEM Öğretmeni, öğretmen ve teknoloji, Teknoloji Entegrasyonu, Öz-Yeterlik, Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to determine the level of self-efficacy perceptions of teachers working in Science and Art Centers (SAC) 

affiliated to the Ministry of National Education and other schools throughout Istanbul, and also to reveal how it differs according to 

the variables. In line with this main purpose, teachers' perceptions of self-efficacy towards technology integration; gender, age, 

branch, professional seniority, education level, institution etc. sub-problems whether it differed statistically or not according to the 

variables were investigated. Within the scope of the research, a total of 105 teachers, 67 females and 38 males (45 SAC, 60 other 

schools), from  working in the Science and Art Centers in Istanbul and schools affiliated to the Ministry of National Education were 

reached. In this study, in order to determine and compare the self-efficacy perceptions of SAC teachers and teachers working in other 

schools, the Self-Efficacy for Technology Integration developed by Wang, Ertmer, and Newby (2004) and adapted to Turkish by 

Ünal and Teker (2018) Competence Perception Scale and Personal Information Form were used. Frequency, percentage distribution, 

t test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data.As a result of the research, it was determined 

that the Self-Efficacy Perceptions of SAC teachers show significant difference in favor of the Teachers working in other educational 

institutions affiliated to the Ministry of National Education. The effect of other demographic variables on teachers' perceptions of 

self-efficacy towards technology integration was discussed in the context of the sample. 

Keywords: SAC Teacher, teacher and technology, Technology Integration, Self-Efficacy, Information and Communication 

Technologies 

1. GİRİŞ 

“Teknoloji sadece bir araçtır. Çocukların bir arada çalışmasını sağlamak ve onları motive etmek açısından en önemlisi 

öğretmendir.”   

(Bill Gates) 

Günümüz eğitim ve öğretimini teknolojiden bağımsız düşünmek oldukça zor olmakla birlikte pandemi 

nedeniyle bu durum, neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Özellikle 21. yy bireyini yetiştirmeyi amaçlayan 

eğitim ortamları ve eğitimcileri için, öğretime teknolojiyi entegre etmeleri bir tercihten öte artık bir 

zorunluluğa dönüşmüştür. Bu zorunluluk, teknoloji entegrasyonu teriminin doğru tanımlanması ve 

anlaşılması ihtiyacını da doğurmuştur. En temel anlamda, Hew ve Brush’ a (2007) göre teknoloji 

entegrasyonu, öğretimsel amaçlar için kişisel bilgisayar, yazılım ve internet gibi bilgi ve iletişim teknolojileri 
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(BİT) araçlarını okullarda kullanmaktır.  Earle’ e (2002) göre teknoloji entegrasyonu, teknolojinin öğretme 

sürecinde kullanılmasını ifade ederken, Ünal ve Teker’ e (2018) göre, seçilen uygun teknolojiyle öğrenmenin 

etkili bir şekilde gerçekleşmesidir. Diğer açıdan ise teknoloji entegrasyonu, zor ve problematik (Cuban, 

Kirkpatrick, & Peck, 2001; Voogt & Mckenney, 2017); bununla birlikte, birçok faktörden etkilenen karmaşık 

bir süreç (Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur, & Sendurur, 2012; Kim, Kim, Lee, Spector, & 

DeMeester, 2013) olarak ele alınmaktadır. Diğer taraftan, teknoloji entegrasyonunun tam anlamıyla 

gerçekleştirilemediği konusunda alanyazında fikir birliği bulunmaktadır (Inan & Lowther, 2010; Ilgaz & 

Usluel, 2011; Lawless & Pellegrino, 2007;). 

Öğretme ve öğrenme ortamı, teknolojik gelişmelerden olumlu olarak etkilenen pek çok ortamdan biridir 

(Scott, 2015). Günümüz (uzaktan) eğitiminin çok yönlü (multimodal) ortamında, öğrencilerin öğrenme 

deneyimlerini desteklemek için birçok farklı yöntem ve materyal kullanılmaktadır (Simonson, Zvacek & 

Smaldino, 2019). Diğer bir ifadeyle, eğitim ve teknoloji dinamik yapılar olmakla birlikte, aralarındaki 

ilişkinin sürekli bir değişim içinde olduğu ifade edilebilir. Bu değişim, hem kendi içlerinde hem de 

birbirleriyle gerçekleşmektedir. Bu nedenle teknoloji, içeriğin öğretiminde kullanılabileceği bir araç olarak 

ifade edilebilir. Bunun yanında Teknoloji Entegrasyonunun (TE), teknolojinin öğrenme ortamlarında 

kullanımı üzerine odaklandığı söylenebilir.  

Yaşanan pandemiyle birlikte günümüzde teknoloji kullanımının yaygınlaşması, getirdiği kolaylıklar 

nedeniyle öğretimde, teknoloji entegrasyonunu (TE) bir gereklilik haline getirmiştir (Liao, 2007; Zhao, 

2020). Buradan hareketle, değişen yaşam dinamikleri odağa alındığında, BİLSEM’ de ve diğer okullarda 

görev yapan öğretmenlerin teknolojiyi sınıf ortamlarına entegre edebilecek bilgi ve becerilere sahip 

olduklarının beklendiği ileri sürülebilir. Bu becerilerin kullanılmasında, öğretmenlerin sahip olduğu öz-

yeterlilik algılarının da büyük bir rolü olduğu söylenebilir. 

Alanyazında, gelişen teknolojileri sınıf içine taşımanın, öğrenime etkisini araştıran çeşitli çalışmalar ya-

pılmaktadır (Byoung, 2001; Forgasz, 2006; Goos ve Bennison, 2008; Güyer, 2008; Işıksal ve Aşkar, 2005; 

Liao, 2007). Bu çalışmalardan görülmektedir ki, eğitimde teknoloji kullanımı, öğretmenin öğrencilerin 

kayıtlarını tutmasından, öğrencileri değerlendirmeye kadar çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Ancak 

teknolojinin eğitime entegrasyonu düşünüldüğünde, bunun dinamik, karmaşık ve kısmen yavaş bir süreç 

olduğu görülmektedir (Harris ve Hofer, 2009; Harris, Mishra ve Koehler, 2007; Rüzgar, 2005). Sürece dâhil 

olan öğretmen, öğrenci, kurum politikaları ve teknolojinin kendisi vb. farklı değişkenlerin olması, bu 

karmaşıklığı artıran bir unsurdur. Bunun yanında, öğretmenlerin teknolojiyi kullanma becerisi ile teknolojiyi 

pedagojik açıdan kullanma becerilerinin birbirinden farklı olduğunun ayırdına varılması gerekmektedir. 

Nitekim, ABD’deki eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagoji Alan 

Bilgisi (TPAB)’ ni geliştirmekten ziyade daha çok teknolojik bilgilerini geliştirmeye önem verildiği 

bulgulanmıştır (Kariuki ve Duran, 2004). Benzer bir yaklaşımın ülkemiz için de geçerli olduğu ifade 

edilebilir. Buradan hareketle son yıllarda araştırmacıların, öğretmenlerin teknolojik bilgilerini nasıl 

geliştirecekleri ve öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlamak için sınıf içinde teknolojiyi nasıl kullandıklarına 

odaklanan çalışmalara yöneldikleri belirtilmektedir (Kaya ve Yılayaz, 2013). Ancak, bu çalışmaların birçoğu 

(Roblyer, 2006; Zhao ve Cziko, 2001) teknolojinin sınıftaki uygulamalara aktarılması için öğretmenlerin 

kendilerini nasıl geliştireceğine dair bazı ilkeler sunmaktadır. Bunun yanında, öğretmenlerin teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların alanyazındaki ihtiyacı 

karşılayacak düzeyde olmadığı ifade edilebilir. Başarılı bir teknoloji entegrasyonu, mekanik ve tek yönlü bir 

süreçten çok, bireysel ve kurumsal düzeyde teknolojiye uyum sağlayarak birey- davranış ve çevre olmak 

üzere çok yönlü ve karşılıklı etkileşim olarak görülmelidir. Bu sürecin yönetilmesinde öğretmenlerin sahip 

olduğu öz-yeterlikleri de önemli bir faktör olarak ele alınmalıdır.  

Çağımızda, eğitim anlayışıyla birlikte öğretmen rolleri ve yeterlilik anlayışı da değişime uğramaktadır.  Bu 

bağlamda öğretmenlerin değişen rollere çok iyi uyum sağlaması gerektiği ifade edilebilir. Ayrıca 

öğretmenlerin; derslerde teknolojiyi kullanabilme, ders planlarında bilgisayar ve iletişim teknolojilerine yer 

verebilme, öğrencileri teknoloji kullanmaya teşvik edebilme ve bu amaçla öğretim ortamını düzenleyebilme 

becerilerine sahip olmaları gerekir (ISTE, 2020; MEB, 2020). MEB’ e (2020) göre yeterlik şöyle 

tanımlanmaktadır: “Bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri 

ve tutumlara sahip olma durumudur. Buradan hareketle öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme problemlerini 

çözmek üzere, BİT entegrasyonuna yönelik ders sürecini planlayabilme, tasarımını yapabilme, uygulama ve 

değerlendirme sürecini yürütebilme, hitap ettiği öğrenci düzeyi ve kendi okul koşullarına en uygun web 2.0 

aracını seçebilme, bunları kullanarak e-materyal geliştirme ve derse entegre etme davranışlarını 

gerçekleştirebilme.” Diğer taraftan Uluslararası Eğitim Teknolojileri Birliği’ ne (ISTE) göre öğretmenler; 
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“teknolojiyi amaca uygun kullanma, teknoloji okuryazarı olma, öğrencilerini teknoloji kullanmaya 

yöneltebilme vb. becerilere sahip olmalıdır (ISTE, 2015). 

Araştırmacılar, öğretmene özgü ve okul bağlamı farklılıkları da dahil olmak üzere öğretmenin öz yeterlik 

düzeylerinde farklılıklar belirlemişlerdir (Hoy ve Woolfolk, 1993). Bu çalışmaların birçoğu hipotezlerini 

Bandura' nın sosyal bilişsel teorisine (Bandura 1997, 2012) dayandırmıştır; bu araştırmada, zenginleştirilmiş 

ve farklılaştırılmış eğitim programıyla normal okullardan ayrılan BİLSEM’ de görev yapan öğretmenler ile 

diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarında farklılık 

olup olmadığı tespit edilmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öz-yeterlik tanımı, söz konusu teori 

kapsamında ele alınmıştır. 

Sosyal bilişsel teori, insan işleyişini hem iç hem de dış faktörlerin yönlendirdiği şekilde tanımlar (Bandura, 

1986). Kişi, davranış ve çevre olarak ifade edilen faktörler üçlü bir karşılıklı ilişki içinde bulunurlar 

(Bandura, 1986). Bu karşılıklı ilişkiyi anlamak bireylerin, öz-yeterlik düzeyleri gibi eylem ve inançlara 

aracılık eden tepkilerini de daha iyi anlamamıza olanak sağlar (Woodcock & Faith, 2021). Nitekim, Bandura 

(1997) tarafından öz-yeterlik "kişinin kişisel yeteneklerine olan inanç" olarak tanımlanır. Öz-yeterliğin bir alt 

kategorisi, davranıştan ve çevreden etkilenen ve onları etkileyen öğretmen öz-yeterliğidir (Bandura, 1986). 

Bununla birlikte Schunk’ a (2009) göre, bireylerin öz-yeterlik algıları sayesinde hangi bilgi ve becerilere 

sahip olduğu ve neler yapabileceği belirlenebilir. Öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarının tanımlanmasını 

Ashton (1984), “öğrencilerin performanslarını etkileme kapasitelerine olan inançları” olarak tanımlamıştır. 

Öğretmenin sahip olduğu öz-yeterliliği öğretimin niteliğini, öğrencilerin motivasyonunu, sınıf yönetimini, 

ebeveynler ve meslektaşlarla olan ilişkilerini, eğitime yönelik tutumları ve öğrencilerin katılımını (Malinen 

ve Savolainen, 2012; Malinen, Savolainen ve Xu, 2012); sınıf içi performanslarını, öğretim etkinlikleri 

konusundaki isteklilik düzeylerini (Gibson ve Dembo, 1984; Schunk, 2009) etkilemekle birlikte, öğrenci 

başarısıyla yüksek düzeyde ilişkili olduğu (Allinder, 1995; Kayadumanvd., 2011) bulunmuştur. 

Araştırmalar eğitimde teknoloji kullanmanın faydalarını göstermiştir (Dahlstrom, 2012; Motiwalla, 2007; 

Sharples, 2000). Bu nedenle, öğretmenlerin öğrenme ortamlarını dönüştürmek için teknolojinin 

faydalarından nasıl başarılı bir şekilde yararlanmaları gerektiğini bilmeleri önemlidir. Etkili öğretmenler 

diğer bir ifadeyle geleceğin yetkin öğretmenleri (Hammond vd., 2009; Tondeur, Roblin, Van Braak, Voogt 

& Prestridge, 2017), 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış öğrencileri yetiştirmeye dair güçlü inançlara 

sahiptirler (Ifinedo & Kankaanranta, 2021).  Bu bağlamda söz konusu araştırmanın odağı, öğretmenlerin 

teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının ne düzeyde olduğunu belirlemek; ayrıca yaş, 

cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi ve görev yaptığı kurum (BİLSEM ve diğer okullar) gibi değişkenlere göre öz-

yeterlik algılarının nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktır. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmada tercih edilen modele, evren ve örnekleme, veri toplama araçlarına ve verilerin 

analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

İstanbul ilinde MEB’ e bağlı okullarda ve BİLSEM’ de görev yapan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna 

yönelik öz-yeterlik algılarını incelemeyi amaçlayan bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel 

tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırmalarda olayların, durumların, varlıkların, kurumların, 

grupların ve çeşitli alanların ne olduğu ortaya konmaya çalışılmakla birlikte var olan durumların daha önceki 

koşullarla ilişkilerini dikkate alarak, olaylar arasındaki ilişkiler açıklanır (Balcı, 2006; Karasar, 2009).  

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul’ da farklı semtlerde bulunan 

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri ile MEB’e bağlı olan çeşitli okullarda görev yapan farklı 

branştan 67 kadın, 38 erkek (45 BİLSEM, 60 diğer okulda) olmak üzere toplam 105 öğretmen 

oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Söz konusu araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, yaş vb. özelliklerine ilişkin 

bilgileri elde etmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bununla birlikte, Wang, Ertmer ve 

Newby (2004) tarafından geliştirilen ve Ünal ve Teker (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan, beşli likert 

şeklinde derecelendirilen iki faktörlü ve toplam 19 maddesi olan Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-
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Yeterlik Algısı Ölçeği tercih edilmiştir. Büyüköztürk’ e (2010) göre, ölçeklerin güvenilir olabilmesi için 

Cronbach Alfa (Alpha: ) değerinin 0,70 ve daha yüksek olması gerekir. Kullanılan ölçeğin güvenilirlik 

katsayısı 0.70’ ten büyük olduğu için ölçeğin güvenilir olduğu ve araştırmanın amacına hizmet ettiği ifade 

edilebilir. 

Söz konusu ölçekten alınabilecek en düşük puan 19, en yüksek puan ise 95’tir. Ölçekten alınan puan ne 

kadar yüksek ise, teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algısının bir o kadar fazla olduğu; diğer 

taraftan puanlar ne kadar düşük olursa teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algısının azaldığı 

yorumu yapılmaktadır. 

2.4. Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik 

algılarını cinsiyet faktörüne göre belirlemek için t-testi kullanılırken; öğretmenlerin yaş, mesleki kıdem ve 

eğitim düzeylerine göre teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemek için ANOVA (tek 

yönlü varyans analizi) uygulanmıştır. 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bulguları araştırmanın alt problemleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle 

araştırmaya katılan öğretmenlere ait demografik özellikler aşağıdaki Tablo1’ de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler   f % 

Cinsiyet 
Kadın 67 63.8 

Erkek 38 36.2 

Yaş 

22-30 15 14.3 

31- 40 63 60.0 

41- 50  18 17.1 

51 ve üstü 9 8.6 

Eğitim Düzeyi 

Lisans Mezunu 58 55.2 

YL Yapıyor veya Mezun  34 32.4 

Doktora Yapıyor veya Mezun  13 12.4 

Mesleki Kıdem 

1-5 yıl 8 7.6 

6-10 yıl 30 28.6 

11- 15  28 26.7 

16- 20  23 21.9 

21 yıl ve üstü 16 15.2 

Görev Yaptığı Kurum 
BİLSEM 45 % 43 

MEB Diğer Okullar 60 % 57 

TOPLAM  105 100 

Araştırmaya katılan 105 öğretmenin 67’ si kadın, 38’ i erkektir. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin 

yarısından fazlasının (f= 63, % 60’ ını) 31- 40 yaş arasında olduğu, eğitim düzeyi olarak büyük 

çoğunluğunun Lisans mezunu olduğu (f= 58, %55.2), lisans üstü eğitim düzeylerinin ise lisans mezunu 

olanlara göre daha az olduğu gözlenmektedir. Öğretmenlerin kıdem süresi bakımından 6- 10 yıl ile 11- 15 yıl 

arasında çalışanların çoğunlukta olduğu bulgulanmıştır. En az sayı, 1-5 yıl arasında kıdeme sahip olan 

öğretmenlere aittir. Araştırmaya katılan 105 öğretmenin 45’ i BİLSEM Öğretmeni iken 60’ ı MEB’ e bağlı 

diğer okullarda görev yapmaktadır. 

BİLSEM ve diğer okullarda görev yapan Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algısı Ölçeği’ ne verdikleri cevaplara göre aldıkları puanlar istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. 

Puanlar analiz edilirken söz konusu ölçekten alınan puanların aritmetik ortalaması alınmıştır. Analiz 

sonuçları Tablo 2’ de sunulmuştur. 

Tablo 2. BİLSEM ve Diğer Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algılarına İlişkin Analiz Sonuçları 

Görev Yaptığı Kurum  N En Düşük Puan En Yüksek Puan ̅X SS 

BİLSEM Öğretmenleri  45 36 95 72.60 15.56 

MEB Diğer Okul Öğretmenleri 60 19 95 65.70 15.80 

Tablo 2 incelendiğinde, BİLSEM Öğretmenlerinin “Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algıları” na dair puan ortalamalarının (x̄= 72.60) MEB’ e bağlı diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin 
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Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarına yönelik puan ortalamalarından (x̄= 65.70) daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği’ ne 

verdikleri cevaplara göre aldıkları puanlar analiz edilmiştir. Puanlar analiz edilirken ölçekten alınan 

puanların aritmetik ortalaması alınmıştır. Analiz sonuçları Tablo 3’ te verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algıları ve Alt Boyutlarına İlişkin Analiz 

Sonuçları 

Tekn. Enteg. Yönelik Öz-Yeterlik 

Algısı Ölçeğinin Alt Boyutları  

Katılımcı 

Sayısı 

Madde 

Sayısı 

En Düşük Puan En Yüksek Puan ̅X SS 

Bilgisayar Teknolojileri Yeterliği 

ve Stratejileri (Faktör-1) 

105 6 6 30 21. 62 5.266 

Bilgisayar Kullanımını Etkileyen 

Dış Unsurlar (Faktör- 2) 

105 13 13 65 47.03 11.183 

Genel 105 19 19 95 68.65 15.996 

Tablo 3’ e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin branş ve çalıştığı kurum türü göz ardı edilerek 

yapılan değerlendirmede, öğretmenlerin ölçekten aldıkları ortalama puanın (x̄) 68.05 olduğu, bu 

puanın düşük olmadığı ifade edilebilir.  

Tablo 4. BİLSEM ve Diğer Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algıları ve Alt Boyutlarına İlişkin Analiz Sonuçları 

Teknoloji Enteg. Yönelik Öz-

Yeterlik Algısı Ölçeğinin Alt 

Boyutları  

Madde 

Sayısı 

N BİLSEM 

& Diğer  

En Düşük 

Puan 

En Yüksek 

Puan 

̅ 

X 

 

SS 

Bilgisayar Teknolojileri Yeterliği ve 

Stratejileri 

6 45 13 30 22.377 5.292 

60 6 30 21.050 5.218 

Bilgisayar Kullanımını Etkileyen Dış 

Unsurlar 

13 45 22 65 50.222 10.537 

60 13 65 44.650 11.141 

Toplam 19 45 36 95 72.600 15.562 

60 19 95 65.700 15.801 

Tablo 4’ te, araştırmaya katılan öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı her 

faktör için ayrı ayrı ele alınmıştır. Ölçeğin birinci ve ikinci faktöründen alınan en düşük ve en yüksek 

puanları göz önüne alındığında, elde edilen puanların BİLSEM öğretmenleri lehine olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında, çalıştığı kuruma bakılmaksızın araştırmaya katılan tüm öğretmenlerin teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algısına bakıldığında genel ortalama puanının (x̄) 68, 65 olduğu (bakınız 

Tablo 3), kurumlar bazında ele alındığında, BİLSEM öğretmenlerinin Teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-

yeterlik algısı puanının x=̄ 72. 600 olduğu, diğer okullarda görev yapan öğretmenlerin ise Teknoloji 

entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algısına dair puanının x̄= 65.700 olduğu görülmektedir. Sonuçların 

BİLSEM öğretmenleri lehine olduğu ifade edilebilir. 

Bu bulguya göre, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının düşük olmadığı 

söylenebilir. Teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algısı alt boyutları açısından incelendiğinde ise, 

ilk faktör olan Bilgisayar Teknolojileri Yeterliği ve Stratejileri’ ni kullanmaya dönük öz-yeterlik algılarında 

(x̄BİLSEM = 22.37, x̄Diğer = 21.05) her iki grup açısından büyük fark bulunmazken, Bilgisayar Kullanımını 

Etkileyen Dış Unsurlar (Faktör- 2) için öz-yeterlik algılarının (x̄BİLSEM = 50.22, x̄Diğer = 44.65) BİLSEM 

öğretmenleri lehine olduğu ve aradaki farkın daha fazla olduğu görülmektedir. Genel toplam puanları 

bakımından araştırmaya katılan çalışma grubunun teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarının 

iyi olduğu belirtilebilir. Söz konusu araştırmanın ilgili sonuçları alanyazındaki benzer çalışmalarla 

karşılaştırıldığında bulguların paralellik gösterdiği ifade edilebilir. Örneğin Nathan (2009) ve Abbitt’ in 

(2010) öğretmen adaylarına yönelik yaptıkları çalışmada, katılımcıların teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-

yeterlik algılarının yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Benzer bir bulgu Ünal (2013) tarafından da elde 

dilmiştir. Farklı branşlardaki öğretmenler üzerinde yapılmış olan bu araştırma sonuçları, alanyazındaki 

bulgularla benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Ozan ve Taşgın’ ın (2017) çalışmasında da, öğretmen 

adaylarının eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz yeterliklerinin yüksek olduğu bulgulanmıştır.  

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği’ nden aldıkları puan 

ortalamalarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına Bağımsız Örneklemler İçin t-Testiyle bakılmıştır. 
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Bu bağlamda, Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının cinsiyete göre analiz sonuçları 

Tablo 5’ te verilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Analizi 

 Cinsiyet N x̄ S Sd t p 

Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-

Yeterlik Algısı 

Kadın 67 65.52 16.22 103 -2.749 .007 

Erkek 38 74.18 14.15 

P< . 05 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algıları cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermektedir (p˂.05).  Erkek öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-

Yeterlik puan ortalamalarının (x̄ = 74. 18) kadın öğretmenlerden (x̄ = 65.52) fazla olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algıları’ nın yaş değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek için ANOVA (tek yönlü varyans analizi) yapılmış ve bulunan değerler 

Tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının Yaş Değişkenine Göre Analizi 

  Yaş KT Sd KO F P 

Teknoloji Entegrasyonuna 

Yönelik Öz-Yeterlik Algısı 

Gruplar içi 1414.343 3 471.448  

 

1.890 

 

 

.136 
Gruplar arası 25197.314 101 249.478 

Toplam 26611.657 104  

Yapılan ANOVA analizi sonucuna göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna 

Yönelik Öz-Yeterlik Algıları yaşa göre anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. (p> .05). Alanyazında 

konuyla ilgili farklı bulgular yer almaktadır. Örneğin Gök ve Yıldırım (2015) çalışmalarında, yaş itibariyle 

ileri yaşta olan öğretmenlerin kendi yöntemlerini benimsediğini ve diğer gelişmelere karşı direnç 

gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algıları’ nın mesleki kıdem değişkenine göre 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için ANOVA (tek yönlü varyans analizi) yapılmış ve bulunan 

değerler Tablo 7’ de verilmiştir. 

Tablo 7. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine Göre 

Analizi 

  Mesleki Kıdem KT Sd KO F P 

Teknoloji 

Entegrasyonuna 

Yönelik  

Öz-Yeterlik Algısı 

Gruplar içi 442.491 4 110.623  

 

.423 

 

 

.792 
Gruplar arası 26169.166 100 261.692 

Toplam 26611.657 104  

Yapılan ANOVA analizi sonucuna göre, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algıları, 

mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p> .05).  

Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algıları’ nın eğitim düzeyi değişkenine göre 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için ANOVA (tek yönlü varyans analizi) yapılmış ve bulunan 

değerler Tablo 8’ de verilmiştir. 

Tablo 8. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre 

Analiz Sonucu 

 Eğitim Düzeyi  KT Sd KO F P 

Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik  

Öz-Yeterlik Algısı 

Gruplar içi 667.832 2 333.916 1.313 .274 

Gruplar arası 25943.825 102 254.351 

Toplam 26611.657 104  

Yapılan ANOVA analizi sonucuna göre, öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algıları eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p> .05).  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER   

Araştırma sonucunda, BİLSEM öğretmenleri ile MEB’ e bağlı olan diğer eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının BİLSEM öğretmenleri lehine 

(x̄BİLSEM = 72.60 ˃ x̄Diğer = 65.70) anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Alanyazında, öz-yeterliği 

yüksek öğretmenlerin, öğretim stratejilerini ve pedagojik bilgilerini öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uyum 

sağlayacak şekilde farklılaştırdıkları; sınıfta kapsayıcı uygulamaların tutarlı ve etkili bir şekilde 
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uygulanmasını sağladıkları bulgulanmıştır (TschannenMoran ve Barr 2004; Woodcock 2011; Thoonen, 

Sleegers, Peetsma & Oort, 2011).  

Söz konusu araştırmada, farklı işleyişi olan BİLSEM’ de görev yapan öğretmenler ile diğer okullarda görev 

yapan öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik öz-yeterlik algılarına dair ortalama puanlar dikkate 

alındığında BİLSEM öğretmenleri lehine bir sonuca ulaşılmıştır. Alanyazında öğretmenlerin karşılaştırılması 

daha çok branş bazında yapılmıştır. Buna göre, Aydoğmuş ve Karadağ’ ın (2020) araştırmasında, öğretmen 

adaylarının bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin bölüm değişkenine göre istatistiksel açıdan 

farklılaşmadığı bulgulanmıştır. Şimşek ve Yazar (2018) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen adaylarının 

eğitimde teknoloji entegrasyonu gerçekleştirme bakımından benzer öz-yeterliklere sahip oldukları 

belirtilmiştir. Çeşitli bölümlerde eğitim gören öğretmen adaylarının öğrencilik dönemlerinde öz-yeterlik 

algılarında fark olmamasına rağmen mesleğe atıldıktan sonra çalıştıkları kurum ve hitap ettikleri öğrenci 

kitlesine göre öz-yeterlik algılarında farklılıkların oluşmaya başladığı ve bu durumun zamanla 

performanslarına da yansıyacağı ifade edilebilir. Ayrıca teknoloji kullanımıyla teknolojik pedagojik alan 

bilgisinin farklı olduğunu bir kez daha hatırlatmak anlamlı olabilir.  Bunun yanında öğretmenliğin, mezun 

olunan yılki bilgilerle yetinmeyip her yıl bir önceki yıldan daha donanımlı olma çabası içinde geçecek 

sürekli bir öğrencilik halinin yaşandığı dinamik bir meslek olduğu söylenebilir. Buradan hareketle, BİLSEM 

öğretmenlerinin öğretim ortamlarına bilgisayar teknolojilerini entegre etmeye ilişkin yargılarının diğer 

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu ifade edilebilir.     

Öğretmen öz yeterliliğinin bağlama özgü olduğunu ve bu nedenle konu alanları, ortamlar ve öğrenci 

gruplarına göre yeterlik düzeylerinin farklılık gösterdiği bildirilmiştir (Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy, 

2007).  Yapılan bir çalışmada, daha yüksek öz-yeterlik düzeyine sahip öğretmenlerin, olumsuz öğrenci 

görevi performansına daha olumlu ve teşvik edici geri bildirim verdiği; başarısız olan öğrencilere karşı daha 

düşük hayal kırıklığı düzeyleri, öğrencilerin gelecek performanslarına yönelik ise, daha yüksek sempati 

düzeylerine sahip olduğunu göstermiştir (Woodcock & Faith, 2021). 

Araştırmadaki diğer bir sonuca göre, öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algılarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, bu farklılığın erkek öğretmenler lehine (x̄Erkek = 74.18 

˃ x̄Kadın = 65.52) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, Pala’ nın (2006) yaptığı çalışmada kadın ve erkek 

öğretmenler arasında eğitim teknolojilerine yönelik tutumlarda cinsiyet faktörüne göre anlamlı bir farklılık 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan Saygıner (2016) ile Yılmaz, Üredi ve Akbaşlı’ nın (2015) 

araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin bilgisayar yeterliklerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Söz konusu farklılığın beceri eksikliğinden ziyade etkileşim ve deneyim sıklığından 

kaynaklandığı ifade edilebilir. Bunun yanında cinsiyetlere atfedilen toplumsal rollerin de etkisi olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmada elde edilen diğer bir sonuç, öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik 

Algıları’ nın yaş ve mesleki kıdeme göre anlamlı farklılık oluşturmadığıdır. Bu sonuca karşın Arslan ve 

Şendurur’ un (2017) yaptığı çalışmaya göre, yaş ve eğitim durumu faktörleri öğretmenlerdeki teknoloji 

entegrasyonu ve karmaşıklık algısı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaştırmıştır. Ormancı (2019) ile 

Aydoğmuş & Karadağ’ ın (2020) elde ettiği bulgular, yaşın (sınıf düzeyi) anlamlı farklılık oluşturduğunu 

belirtmektedir. Diğer taraftan Aytaş’ın (2020) araştırma bulgusu söz konusu araştırma bulgularıyla paralellik 

göstermektedir. 

Teknolojiyi benimseyen, bunu eğitim-öğretim ortamına entegre edebilen, kullanımında kendini yeterli 

hisseden yenilikçi ve bilinçli öğretmenlerin, öğretmenlik öz-yeterliği algısında da olumlu tutumlara sahip 

olduğu ifade edilebilir. Ekici, Ekici ve Kara’ nın (2012) yaptıkları çalışma sonucuna göre, bireylerin öz-

yeterlik algılarının artmasına paralel olarak bilgisayarla ilgili etkinlikleri uygulama ve tasarlamada da daha 

istekli ve başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak Nathan (2009), öğretmen adaylarının 

teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ile teknolojik pedagojik içerik bilgileri arasındaki ilişkiyi 

incelediği araştırmasında, öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algıları ile Teknolojik 

Pedagojik İçerik Bilgi’leri arasında pozitif ve orta düzeyde ilişki olduğu sonucuna varmıştır. 

Yapılan bir araştırmada (Aytekin, 2018), araştırmaya katılan öğretmenlerin teknolojinin kullanıldığı, dersler 

için bildirdiği ortak görüş; “...içeriği ve öğrenme-öğretme süreçleri zengin ve nitelikli bir şekilde organize 

edilebilirse, teknolojik destekli öğretimin yaratıcı, keşfedici, eleştirel ve muhakeme gücü yüksek nitelikli bir 

nesil ortaya çıkarma potansiyelinin” olduğudur. Buradan hareketle, teknolojinin bilinçli ve yetkin ellerde 

kullanılması eğitimde büyük farklılıklara neden olabileceği gibi, 21. yy bireyinin yetiştirilmesi sürecinde 

teknoloji entegrasyonunun önemli bir paydaş olduğu ifade edilebilir. 
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Araştırmanın sonuçlarından hareketle birtakım öneriler sunulmuştur. Buna göre;  

 Eğitim fakültelerindeki ders içerikleri ve planları, çağın ihtiyaç ve dinamiklerine göre revize edilerek 

öğretmen adaylarının 21. yy bireylerini yetiştirme ve teknolojiyi derslerine entegre etme konusunda 

öz-yeterliğe sahip olarak mezun olmaları sağlanmalıdır. 

 MEB Hizmetiçi Eğitim modülüne Teknolojik Pedagoji Alan Bilgisi (TPAB)’ ni geliştirmeye yönelik 

eğitimlerin eklenmesi1. 

 Konuyla ilgili daha sağlıklı genellemelere ulaşılmak için maeta-analiz çalışması yapılabilir. 

Teknoloji Entegrasyon (TE) sürecinde öğretmenin, entegrasyona yönelik algısı ve bakış açısı olumlu ya da 

olumsuz tutum ve davranış geliştirmesinde büyük role sahip olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, öğrenme-

öğretme süreçlerinin daha etkili ve verimli bir hale getirilebilmesi için öğretimin teknoloji ile entegrasyonun 

sağlanması önemli bir etkendir. Eğitimde teknoloji birlikteliğinin ve entegrasyonun sağlanmasıyla, eğitim ve 

öğretimde başarıya ve evrenselliğe ulaşmanın daha kolay olacağı ifade edilebilir. Sonuç olarak, 

öğretmenlerin farklı yaşlardaki ve bilgi düzeylerindeki öğrencilerin eğitim performanslarını olumlu yönde 

değiştirmesi ve kapsayıcı uygulamaları herkes için başarılı bir şekilde hayata geçirmesi için öğretmen öz-

yeterliğini geliştirmenin önemli bir ön koşul olduğu vurgulanmak istenmiştir. 

Teşekkür 

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir 

eğitime, eğitimin ise öğretmene dayalıdır.” sözünü benimseyerek yürüttüğümüz araştırma için, verilerin 

toplanması sürecinde, katılımıyla araştırmamıza destek sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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