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ÖZET 

21. yüzyıl dünyada bilgisayar ve bileşenlerinin hemen hemen her alanda kulla-

nıldığı bir zaman dilimidir. Durum böyle iken geleceğe yapılan en büyük yatırım do-

ğal olarak eğitime yapılan yatırım olacaktır. Teknolojinin, başta bilgisayar ve çoklu 

ortamın ilköğretimde kullanılması ile öğrencilerin öğrenme düzeyi artacak, bilginin 

kalıcılığı sağlanacak ve öğretmen merkezli bir eğitimden teknoloji paralelinde öğrenci 

merkezli eğitime geçilmiş olacaktır. 

Konya ilini örneklem olarak aldığımız araştırmamızda eğitim alanında bilgisa-

yar ve çoklu ortam kullanımının gerekliliğini ortaya koymaya çalıştık. Nitel araştır-

manın yapıldığı, literatür tarama ve görüşme tekniklerinin kullanıldığı tezimizde, il-

köğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam uygulamalarının kullanılması gerekti-

ğini savunduk.  

Sonuç olarak literatür taraması ve görüşmeler sonucunda eğitimde, öğretmen 

merkezli klasik ders işleme yöntemlerin yetersizliğini gördük ve teknoloji paralelinde, 

öğrenciyi merkez alan bilgisayar ve çoklu ortamın kullanıldığı ders işleme metotları-

nın kullanılması gerektiği sonucuna vardık. 

Anahtar Kelimeler: 

Çoklu Ortam, Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Uygulamalar. 
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ABSTRACT 

21. century is the time of using computer and its components in every space. 

At that time the biggest investment will be for education. With using computers and 

multi media in primary schools, students learning level will increase and also the 

education will be student centered with parallel of using tecnology. 

 We put forward  to  necessary of  using  computer and multi media in primary 

schools in our research. In this study we research as qualitative and used the method  

of  searching literature and interview tecnics. 

 At the end of our research  we saw the insufficiency of teacher based learning 

tecnics. And also we saw that in primary schools, the education must be with the 

parallel of using computers and multi media. 
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ÖNSÖZ 

Bilgisayar günümüzde küresel bir iletişim aracı olmuş, hayatı birçok alanda 

olumlu yönde etkilemiştir. Araştırma ve geliştirmede, ulaştırma ve haberleşmede, sa-

nayide, endüstride, tıp alanında, tarımda, tasarımda ve en önemlisi eğitimde bilgisayar 

kullanımı vazgeçilmez bir unsur olarak birinci sırada yer almıştır. Bunun yanında çok-

lu ortam yani metin, resim, grafik, video, canlandırma ve sesin birlikte kullanıldığı ortam-

lar öğrenciye bilgi aktarımında öğretmenin vazgeçilmez yardımcıları olmuşlardır.  

Öğrenmenin %95’nin görsel-işitsel duyularımıza hitap eden öğrenme ortamla-

rında gerçekleştiğini anımsayacak olursak eğitim ve öğretimde bilgisayarın ve çoklu 

ortam ürünlerinin kullanımının gerekliliğini bir kez daha anlamış oluruz. Öğrenim 

ortamlarının bilgisayar ve çoklu ortamla zenginleştirilmesi eğitim ve öğretimi öğret-

men merkezli olmaktan çıkartıp, öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yapılmasına en 

büyük katkıda bulunacak böylece hem bilgi aktarımının daha hızlı ve kolay olmasını 

sağlayacak, hem de bilginin kalıcılığını sağlayacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde teknoloji kullanımının yüksekliğini göz önünde bulunduracak 

olursak nispeten ülkemizde eğitim alanında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının ne 

denli az olduğunu görmüş oluruz. Bilgi çağında hedefimiz bilgi toplumu olabilmek olma-

lıdır. Bilgiye ise eğitimde teknoloji kullanmadan ulaşamayacağımız aşikârdır. 

Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilmek için 

eğitim ve öğretim yuvalarımızda mutlaka teknolojiden yararlanmalıyız. Bilindiği gibi 

teknoloji hız kesmez bir şekilde ilerlemektedir. Türkiye olarak bizde bu yarışa en ça-

buk bir şekilde katılmalı, küreselleşen teknoloji dünyasında öğrencilerimizi hem tek-

nolojiyi kullanan, hem de üretebilen bireyler haline getirmeliyiz.   

Biz de bu araştırmamızda ilköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam ü-

rünlerinin kullanılmasının ne denli gerekli olduğunu inceledik. 

Ayrıca bana araştırmam boyunca sürekli destekte bulunan yardımlarını esirgeme-

yen saygıdeğer hocam Prof. Dr. Süleyman Büyükkarcı’ya teşekkürlerimi sunarım. 

Mehmet KÜÇÜK 

KONYA 2006 



 iv

 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa No: 

ÖZET ........................................................................................................................................ i 

ABSTRACT............................................................................................................................. ii 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................... iii 

İÇİNDEKİLER ....................................................................................................................... iv 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................. x 

 

I. BÖLÜM 

GİRİŞ 

PROBLEM............................................................................................................................... 1 

ALT PROBLEMLER .............................................................................................................. 2 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ..................................................................................................... 2 

SAYILTILAR .......................................................................................................................... 3 

SINIRLILIKLAR..................................................................................................................... 3 

TANIMLAR............................................................................................................................. 4 

 

II. BÖLÜM 

LİTERATÜRE GÖRE BİLGİSAYAR VE ÇOKLU ORTAM 

1. TEKNOLOJİ NEDİR?......................................................................................................... 5 

2. ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ................................................................................................. 6 

3. UYGULAMA AŞAMALARI.............................................................................................. 8 

4. BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ............................................................................. 9 

5. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ................................................................................................... 10 

6. EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN AMAÇLARI ...................................................................... 15 

7. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI .......................................................................... 15 

8. EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN YARARLARI .................................................................... 16 

9. BİLGİSAYARIN İNSAN YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ ...................................................... 17 

10. BİLGİSAYARIN EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KULLANILMAYA BAŞLAMASI ............ 18 

11. BİLGİSAYAR VE EĞİTİM ............................................................................................ 22 

12. BİLGİSAYARLI ÖĞRETİM........................................................................................... 22 

13. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI ve BİLGİSAYAR................................... 24 



 v 

14. BİLGİSAYARLI EĞİTİMDE ETKİLİ OLAN KURAMLAR........................................ 25 

14.1. Davranışçı Kuram................................................................................................... 25 

14.2. Sistem Kuramı ........................................................................................................ 26 

14.3. Bilişsel Kuram ........................................................................................................ 27 

14.4. Yapısalcı Kuram..................................................................................................... 28 

14.5. Kritik Kuram........................................................................................................... 29 

15. BİLGİSAYARI EĞİTİMDE KULLANMA YÖNTEMLERİ ......................................... 30 

15.1. Alıştırma, Pratik ve Test Uygulamaları .................................................................. 30 

15.2. Belleten Uygulamalar ............................................................................................. 30 

15.3. Eğitsel Oyunlar ....................................................................................................... 30 

15.4. Simülasyonlar ......................................................................................................... 31 

15.5. Problem Çözme Programları .................................................................................. 31 

15.6. Bilgisayar Öğrenim Programları............................................................................. 31 

16. BİLGİSAYAR NEDİR? .................................................................................................. 33 

17. BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ ....................................................................................... 34 

17.1. Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946–1959)..................................... 34 

17.2. İkinci Kuşak (Transistorlu) Bilgisayarlar (1959–1964).......................................... 34 

17.3. Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964–1970) ................................ 34 

17.4. Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970-?) ..................................... 35 

17.5. Beşinci Kuşak Yapay Zekâlı Bilgisayarlar (1990-?) .............................................. 35 

18. DONANIM ...................................................................................................................... 35 

18.1. Dâhili Donanım Birimleri....................................................................................... 36 

18.1.1. Anakart..................................................................................................................... 36 

18.1.2. İşlemci (CPU) ......................................................................................................... 36 

18.1.3. Anabellek................................................................................................................. 37 

18.1.4. Ekran Kartı .............................................................................................................. 37 

18.1.5. Sabit Disk (Harddisk) ............................................................................................ 38 

18.1.6. Disket Sürücüsü ...................................................................................................... 38 

18.1.7. Ses Kartları .............................................................................................................. 38 

18.1.8. CD Rom - CD Writter - DVD Rom - DVD Writter Sürücüleri ....................... 38 

18.1.9. Fax Modem.............................................................................................................. 39 

18.1.10. Ethernet Kartı........................................................................................................ 39 

18.2. Harici Donanım Birimleri....................................................................................... 39 

18.2.1. Monitör .................................................................................................................... 39 

18.2.2. Klavye ...................................................................................................................... 39 



 vi

18.2.3. Fare (Mouse) ........................................................................................................... 40 

18.2.4. TV ve Radyo Kartları............................................................................................. 40 

18.2.5. Yazıcı ....................................................................................................................... 40 

18.2.6. Çiziciler (Plotter) .................................................................................................... 40 

18.2.7. Tarayıcı (Scanner) .................................................................................................. 40 

18.2.8. Hoparlör ................................................................................................................... 41 

18.2.9. Oyun Çubuğu (Joystick)........................................................................................ 41 

19. YAZILIM......................................................................................................................... 41 

19.1. Bios (Temel Giriş-Çıkış Sistemi) Programları ....................................................... 42 

19.2. İşletim Sistemleri .................................................................................................... 42 

19.2.1. MS-DOS İşletim Sistemi ....................................................................................... 43 

19.2.2. Windows İşletim Sistemleri .................................................................................. 43 

19.3. Uygulama Programları ........................................................................................... 44 

19.4. Audio Programları .................................................................................................. 45 

19.5. Bilgisayar Virüsleri................................................................................................. 45 

20. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM NEDİR?................................................................ 46 

21. BDE UYGULAMALARI ................................................................................................ 47 

21.1. Laboratuar Yöntemi................................................................................................ 47 

21.2. Her Sınıfa PC Yöntemi........................................................................................... 47 

21.3. Kişisel PC Yöntemi ................................................................................................ 47 

21.4. İnternet Yöntemiyle Öğretim.................................................................................. 48 

22. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ ....... 48 

23. BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI KAZANDIRMA ................................................... 49 

24. FARKLI OKUL KADEMELERİNDE BDE UYGULAMALARI.................................. 51 

24.1. Okul Öncesi Öğretim.............................................................................................. 51 

24.2. İlköğretim 1. ve 2. Sınıflarda.................................................................................. 51 

24.3. İlköğretim 3. Sınıflarda........................................................................................... 52 

24.4. İlköğretim 4. 5. ve 6. 7. 8. sınıflarda....................................................................... 52 

24.5. Özel Eğitime Muhtaç Olanlar................................................................................. 52 

25. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİNİN ROLÜ.................................... 52 

26. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ.................................. 54 

27. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN OLUMLU YÖNLERİ...................................... 56 

27.1. Öğrenci Açısından .................................................................................................. 56 

27.2. Öğretmen Açısından ............................................................................................... 56 

27.3. Okul açısından ........................................................................................................ 57 



 vii 

28. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM .......................................................................... 57 

29. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MODELLERİ .................................................. 58 

30. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN AMAÇLARI................................................ 59 

31. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN UYGULAMA BİÇİMLERİ ........................ 59 

32. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YAZILIMLARI) .............. 60 

33. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN YARARLARI.............................................. 63 

34. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI....................................... 65 

34.1. Öğrencilerin Sosyo-Psikolojik Gelişimlerini Engellemesi ..................................... 65 

34.2. Özel Donanım ve Beceri Gerektirmesi................................................................... 65 

34.3. Eğitim Programını Desteklememesi ....................................................................... 66 

34.4. Öğretimsel Niteliğin Zayıf Olması ......................................................................... 66 

34.5. Bilgisayar Destekli Öğretimdeki Sorunlar.............................................................. 67 

35. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ................................... 68 

36. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE SORUNLAR .............................................. 70 

37. ÇOKLU ORTAM VE ÖĞRENME ................................................................................. 70 

38. HİPER ORTAM VE ÇOKLU ORTAM .......................................................................... 73 

39. ÇOKLU ORTAM MATERYAL TÜRLERİ ................................................................... 75 

39.1. Yazılı Materyaller................................................................................................... 76 

39.2. Resim ve Grafikler.................................................................................................. 77 

39.3. Gerçek Nesneler ve Modeller ................................................................................. 77 

39.4. Tepegöz Asetatları .................................................................................................. 78 

39.5. Ses Kasetleri ........................................................................................................... 78 

39.6. Televizyon Programları ve Videokasetler .............................................................. 79 

40. İNTERNETE DAYALI UZAKTAN EĞİTİM VE ÇOKLU  
      ORTAM UYGULAMALARI.......................................................................................... 80 

40.1. Uzaktan (Senkron / Asenkron) Eğitim ................................................................... 80 

40.1.1. Uzaktan Eğitimin Özellikleri ................................................................................ 82 

41. EĞİTSEL ÇOKLU ORTAM HAZIRLAMAYA YÖNELİK BAZI ÖNERİLER........... 84 

42. İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖNERİLER ................................................. 87 

43. BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOKLU  
      ORTAM ERİŞİM METOTLARI..................................................................................... 88 

44. UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ YARARLARI ... 89 

44.1. Lojistik Yararlar ..................................................................................................... 89 

44.2. Eğitsel Yararlar....................................................................................................... 90 

44.3. Ekonomik Yararlar ................................................................................................. 91 



 viii 

45. İNTERNET'LE ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI .......................................................... 91 

45.1. Lojistik Sınırlılıklar ................................................................................................ 92 

45.2. Eğitsel Sınırlılıklar.................................................................................................. 92 

45.3. Ekonomik Sınırlılıklar ............................................................................................ 93 

46. TÜRKİYE'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI ................ 93 

47. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE  
      BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM PROJESİ .............................................................. 96 

47.1. 1984–1988 ön Hazırlık Çalışmaları........................................................................ 97 

47.2. 1985–1991 Bilgisayar Uygulamaları ...................................................................... 97 

47.3. 1989–1990 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları............................................ 98 

47.4. 1990–1991 Uygulamaları ....................................................................................... 98 

47.4.1. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar ................................. 99 

47.4.2. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar .................... 99 

47.4.3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar ............................................... 99 

47.4.4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar ............................. 99 

47.4.5. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar .............................................. 100 

47.4.6. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne  
             Bağlı Eğitim Merkezleri ..................................................................................... 100 

47.4.7. Hizmetiçi Eğitim................................................................................................... 100 

47.5. 1992–1999 Bilgisayar Eğitimi ve BDÖ Uygulamaları......................................... 100 

47.6. 2000 Yılından Günümüze Kadar Gerçekleştirilen Çalışmalar ............................. 102 

48. Devlet Bakanlığı ve Tübitak’taki Uygulamalar ............................................................. 103 

49. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EĞİTİMDE                    
      BİLGİSAYAR KULLANIMI VE TÜRKİYE'DE DURUM ......................................... 104 

50. YABANCI ÜLKELERDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ                    
      ÖĞRETİM UYGULAMALARI.................................................................................... 106 

50.1. Almanya................................................................................................................ 106 

50.2. Amerika Birleşik Devletleri.................................................................................. 108 

50.3. Avusturya.............................................................................................................. 111 

50.4. Belçika.................................................................................................................. 112 

50.5. Bulgaristan............................................................................................................ 113 

50.6. Çin ........................................................................................................................ 113 

50.7. Danimarka ............................................................................................................ 114 

50.8. Fransa ................................................................................................................... 114 

50.9. Hollanda................................................................................................................ 115 

50.10. İngiltere............................................................................................................... 116 



 ix

50.11. İrlanda................................................................................................................. 117 

50.12. İspanya................................................................................................................ 117 

50.13. İsveç.................................................................................................................... 118 

50.14. İtalya ................................................................................................................... 118 

50.15. Japonya ............................................................................................................... 119 

50.16. Kanada ................................................................................................................ 119 

50.17. Malezya .............................................................................................................. 119 

50.18. Mısır ................................................................................................................... 120 

50.19. Norveç ................................................................................................................ 120 

50.20. Portekiz............................................................................................................... 121 

50.21. Rusya .................................................................................................................. 121 

50.22. Ürdün.................................................................................................................. 122 

50.23. Yeni Zellenda ..................................................................................................... 122 

50.24. Yunanistan .......................................................................................................... 122 

51. KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR....................................................................... 123 

 

III. BÖLÜM 

YÖNTEM 

ARAŞTIRMA MODELİ...................................................................................................... 125 

EVREN VE ÖRNEKLEM................................................................................................... 125 

VERİLERİN TOPLANMASI.............................................................................................. 126 

VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI .............................................................. 126 

 

IV. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

BULGULAR VE YORUM.................................................................................................. 127 

 

V. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

SONUÇLAR ........................................................................................................................ 138 

ÖNERİLER.......................................................................................................................... 139 

KAYNAKÇA ...................................................................................................................... 140 

EKLER................................................................................................................................ 144 

 



 x 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1: Bilgisayar destekli öğretimde öğretmenin rolü ..............................................  

Tablo 2: Etkileşimli çoklu ortam, hiper ortam ve hiper metin ilişkisi ..........................  

Tablo 3: Uzaktan eğitim türleri ...................................................................................  

Tablo 4: İnternet'le öğretimin yararları ve sınırlılıkları ................................................  

Tablo 5: Türkiye’deki nüfus ve eğitime yönelik veriler...............................................  

Tablo 6: Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus ve eğitime yönelik veriler..................  

Tablo 7: Avusturya'da nüfus ve eğitime yönelik veriler...............................................  

Tablo 8: Belçika'da nüfus ve eğitime yönelik veriler...................................................  

Tablo 9: Bulgaristan'da nüfus ve eğitime yönelik veriler.............................................  

Tablo 10: Çin’de nüfus ve eğitime yönelik veriler ......................................................  

Tablo 11: Fransa’da nüfus ve eğitime yönelik veriler..................................................  

Tablo 12: İngiltere’de nüfus ve eğitime yönelik veriler ...............................................  

Tablo 13: İspanya'da nüfus ve eğitime yönelik veriler.................................................  

Tablo 14: Yunanistan'da nüfus ve eğitime yönelik veriler ...........................................  



 1 

 

I. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırma problemi, alt problemler, araştırmanın önemi, sayıtlılar, 

sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. 

PROBLEM 

Bilimsel araştırma bulgularına göre insanlar öğrendiklerinin; 

% 83’ünü görme 

% 11’ ini işitme 

%3,5’ini koklama 

%1,5’ini dokunma 

%1’ini tatma duyularıyla edindikleri yaşantılar yoluyla öğrenmektedirler. 

Zaman sabit tutulmak üzere insanlar; 

okuduklarının % 10’unu 

işittiklerinin % 20’sini 

gördüklerinin % 30’unu 

hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini 

söylediklerinin %70’ini 

yapıp söylediklerinin ise %90’ını hatırlamaktadırlar. (Çilenti,1991,s.36)  

Bu durumda konumuzla ilişkili olarak, sınıf içerisinde yaptığımız eğitim - öğ-

retim faaliyetlerini ne kadar sesli ve görüntülü materyallerle zenginleştirip gerçekleşti-

rebilirsek ve uygulamalarını da öğrenciye sınıf içerisinde yaptırıp takip edebilirsek o 

derecede yaptığımız eğitim-öğretimin başarısının arttığına şahit oluruz. Günümüzde 

materyal kullanımının gerekliliği çoktan anlaşılmıştır. Bununla beraber kullanımında 

da artış görülmüştür. Fakat dünyada gelişmiş ülkelerde eğitim-öğretim farklı bir boyut 

kazanmıştır. Hızla gelişen teknolojiyle beraber bilgisayar birçok yerde olduğu gibi 

eğitim-öğretim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Böylece sınıf içi eğitim öğret-
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men merkezli olmaktan çıkıp, bilgisayarın ve çoklu ortamın bize sağladığı olanaklar 

sayesinde sesli ve görüntülü hale gelebilmiştir. Bu sebeple bilgi aktarımı daha kolay 

ve hızlı, bilgi kalıcılığı ise daha uzun olabilmektedir. Bu da okullarda bilgisayar ve 

çoklu ortam kullanımını zorunlu hale getirmektedir. 

Bu araştırma ile ilköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının 

gerekliliği tespit edilmeye çalışılacaktır. “ilköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu 

ortam kullanımı gerekli midir?” sorusuna cevap aranacaktır. 

ALT PROBLEMLER 

İlköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımına ilişkin; 

• Öğretmenlerin bilgisayar eğitimini nereden almışlardır? 

• Derslerde bilgisayar ve çoklu ortamı kullanıyorlar mı? 

• Bilgisayarlarda en çok hangi yazılımları kullanıyorlar? 

• Çoklu ortamdan hangi ürünleri kullanıyorlar? 

• İnternetten faydalanıyorlar mı? 

• Öğretmenlerin kendileri sunum hazırlayabiliyor mu? 

• En çok hangi internet siteleri kullanılıyor? 

• Öğrencilerdeki kullanım düzeyi nedir? 

• Bilgisayar ve çoklu ortamın katkıları nelerdir? 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Hızla gelişen teknolojiyle beraber bilgisayar her alanda direkt ya da dolaylı 

yoldan kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkeler ise bilgisayarı uzun zamandır eği-

tim ve öğretimde kullanmaktadırlar. Son zamanlarda yeni donanım ve yazılımların 

çıkmasıyla beraber bilgisayar ve çoklu ortam ürünlerinin sınıfta kullanımı kaçınılmaz 

olmuştur. 

Bilindiği gibi öğrenme duyu organlarına hitap etmesiyle doğru orantılıdır. Ya-

ni ne kadar çok duyu organına hitap edilebiliyorsa öğrenme o kadar hızlı ve kolay 

olur. Bilgisayar ve çoklu ortam ürünleri öğrenmeyi en etkili hale getirecektir. 
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Ülkeler bilgi çağında bilgi toplumuna ihtiyaç duyarlar. Bilgi ve beceri düzeyi az 

olan toplumlar başka toplumların etkisi altına girmeye mecburdurlar. Bu yüzden birey-

ler daha çocuk yaşta yani ilköğretimde bilgisayar ve çoklu ortamla tanışmalıdırlar. 

İlköğretimde bilgisayar ve çoklu ortam kullanımı bilgi ve becerilerin artması-

na, eğitim ve öğretimde öğrencinin daha faal olmasına, eğitim ve öğretimin duyulara 

daha fazla hitap etmesine ve dolayısıyla bilgi aktarımının daha hızlı ve kolay; bilgi 

kalıcılığının ise daha uzun süreli kalıcı olmasına neden olur. Buda ilköğretimde bilgi-

sayar ve çoklu ortam kullanımının gerekliliğini ortaya koymakla mümkün olacaktır. 

SAYILTILAR 

Araştırmanın planlanıp yürütülmesinde birtakım varsayımlardan hareket edil-

miştir. 

• Görüşme yoluyla toplanan veriler, öğretmenlerin bilgisayar ve çoklu ortam 

kullanımını yansıtacak niteliktedir. 

• Araştırma için seçilen örneklemin, evrenin tümünü temsil yeterliliğine sahip 

olduğu varsayılmıştır. 

• Yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilerin geçerli ve güvenilir olduğu varsa-

yılmıştır. 

• Görüşme yapılan öğretmenlerin kendilerine sorulan soruları doğru ve dürüst 

cevapladıkları var sayılmıştır. 

• Elde edilen verilere göre yapılan yorumların doğru ve güveniler olduğu var 

sayılmıştır. 

SINIRLILIKLAR 

• Araştırma Konya ili Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan resmi 

ilköğretim okullarıyla sınırlıdır. 

• Araştırma örnekleme alınan okullarda öğretmenleriyle yapılan görüşlerde 

toplanan verilerle sınırlıdır. 

• Araştırma örneklemi oluşturan öğretmen sayısıyla sınırlıdır. 

• Araştırma literatür bakımından kaynakçada belirtilen kaynaklarla sınırlıdır.  
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TANIMLAR 

• Teknoloji: İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarla-

dığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983, s.173). 

• Çoklu ortam: Metin, resim, grafik, video, canlandırma ve sesin birlikte 

kullanıldığı ortamlardır (AKPINAR, 1999,108). 

• Bilgisayar: Veri olarak adlandırılan girdilerin bir işlem süzgecinden geçiri-

lerek sonuçlarını bildiren bir aygıt; bilgiyi depolayabilen, veri işleyebilen, temel dört 

işlemin yanı sıra, karar da verebilen bir araçtır (ULUDOĞAN, 2005, S1). 

• Eğitim Teknolojisi: Davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili ve-

rilerine dayalı olarak eğitim ile ilgili ulaşılabilir insan gücü ve insan gücü dışı kaynak-

ları, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçlan değerlendirerek 

bireyleri eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalıdır (Çilenti, 

1988, s.29). 

• Yazılım: Bilgisayar ortamında çalıştırılabilen veriler olarak veya hangi işi 

ne zaman, nasıl ve hangi donanım parçalarının kullanılarak istenen işlerin yapılacağını 

bildiren komut dizileri olarak tanımlanabilir (İZGİ ve AVCI, 2000 s45). 

• Donanım: Bilgisayarın tüm fiziksel parçalarına donanım denir, bilgisayarda 

görebildiğimiz, dokunabildiğimiz bütün parçalardır (ERGÜL ve ARAT, 2004,s9). 
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II. BÖLÜM 

LİTERATÜRE GÖRE BİLGİSAYAR VE ÇOKLU ORTAM 

Bu bölümde literatür taraması yaparak, bilgisayar ve çoklu ortamın ne olduğu-

nu, eğitimdi nasıl kullanıldığını tespit ettik. 

1. TEKNOLOJİ NEDİR? 

Aşağıda teknolojinin ne olduğunu tam karşılamaya çalışan bazı tanımlar yer 

almaktadır; bazıları bu tanımlamaları özellikle eğitim açısından ele almaktadır 

(http://www.ceit.metu.edu.tr). 

1. Teknoloji, insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı 

rasyonel bir disiplindir.  

2. Teknoloji somut ve deneysel anlamda temel olarak teknik yönden yeterli 

küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olay-

lar, makineler vb.) üzerinde denetimi sağlamasıdır. 

3. Öğretim teknolojileri tarihi konusunda önemli bir isim olan Paul Saetller 

teknolojiyi şöyle tanımlamaktadır: "Teknoloji (Latince texere fiilinden türetilmiştir; 

örmek, oluşturmak (construct) anlamına gelir) birçoklarının düşündüğü gibi makine 

kullanmak değildir. Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline dönüşmesidir. 

Uygulamalı sanat terimi Fransız sosyolog Jackques Ellul tarafından kullanılmış ve 

kısaca technique olarak isimlendirilmiştir. O, teknolojiyi bir technique uyarınca ya-

pılmış bir makine olarak görmüş ve bu technique'nin ancak küçük bir bölümünün ma-

kine tarafından ifade edilebildiğinden bahsetmiştir. Belirli bir teknik sayesinde sadece 

makinenin değil, bu makineye ait öğretimsel uygulamalarında gerçekleştirilebilece-

ğinden söz etmiştir. Sonuç olarak davranış bilimi ile öğretim teknolojileri arasındaki 

ilişki, doğal bilimlerle mühendislik teknolojisi arasındaki ya da biyoloji ile sağlık tek-

nolojisi arasındaki ilişkiyle benzer hatta aynıdır" . 

4. Ünlü bir eğitim teknoloğu olan James Finn teknolojiyi tanımlarken şöyle 

demektedir: "Makine kullanımının yanı sıra teknoloji, sistemler, işlemler, yönetim ve 
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kontrol mekanizmalarıyla hem insandan hem de eşyadan kaynaklanan sorunlara, bu 

sorunların zorluk derecesine, teknik çözüm olasılıklarına ve ekonomik değerlerine 

uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır" . 

5. Bilim ve teknolojinin farklılığını belirtmek için ilk nükleer denizaltıyı yapan 

ve serbest bir eğitim eleştirmeni olan Amiral Hyman Rickover şöyle söylüyor: "Bilim 

ve teknoloji birbirine karıştırılmamalıdır. Bilim doğadaki görüngülerin (fenomenlerin) 

gözlenerek, zaten var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler 

sonucunda elde edilen verilerin düzenlenerek gerçeklerin ve bunlar arasındaki ilişkile-

rin ortaya konulduğu teorilerin oluşturulmasıdır. Teknoloji asla bilim için bir otorite 

olamaz. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştiri-

lecek aletler, teknikler ve yöntemler üzerinde durur. Bilimsel yöntem insan faktörünün 

tamamen dışlanmasını gerektirir, şöyle ki; gerçeği arayan kimse, kendinin ya da diğer 

insanların hoşlanacağı veya sevmeyeceği şeylerle, popülist değerlerle ve herhangi bir 

çıkar uğruna çalışmaz. Diğer yandan teknoloji fikir (bilim) değil de hareket olduğundan, 

eğer insani değerler göz ardı edilirse tamamıyla tehlikeli bir sonuca da yol açabilir.  

Sözlük anlamı "bilginin, sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya 

alınması" demek olan teknoloji, geniş anlamda, araştırma, geliştirme, üretim, pazar-

lama, satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin, etkin ve verimli bir 

biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. Teknolo-

jik yenilik de, "üretim süreçlerinde yenilik, yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme 

biçimleri" olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, ürün rekabeti, bilimsel ve 

teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirle-

yen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu, ucuz işçilik gibi temel 

üretim faktörleri yer alırken, günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici 

duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri, nitelikli iş gücünü, Ar-Ge altyapısını, modern 

bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içe-

rirken, özellikli üretim faktörleri, belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip 

iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir (http://ogrenci.hacettepe.edu.tr). 

2. ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 

Öğretimin eğitimin bir alt kavramı olduğu düşüncesinden yola çıkılarak "öğre-

tim teknolojisi" de eğitim teknolojisinin bir parçası olarak ele alınabilir. Bu doğrultuda 
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yapılan bir tanıma göre öğretim teknolojisi; "özel amaçların gerçekleştirilmesinde 

etkili öğrenme sağlamak için iletişim ve öğrenmeyle ilgili araştırmalardan hareketle, 

insan gücü ve insan gücü dışı kaynaklar kullanılarak öğretme-öğrenme sürecinin tasa-

rımlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşım"dır (Ergin, 

1995, s.6). 

 Alkan (1997) 'a göre "öğretim teknolojisi", öğretimin eğitimini bir alt kavramı 

olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli disiplinlerin (fen, yabancı dil, biyoloji vb.) 

kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir terimdir.  

Öğretim teknolojisi kavramının tanımını tarihsel bir değişim ve gelişim içeri-

sinde ele alınıp inceleyen Şahin ve Yıldırım (1999. s.4) bu kavramı "öğrenme-öğretme 

ortamının en etkin şekilde düzenlenmesi için gösterilen sistematik ve planlı etkinlikler 

bütünü" olarak tanımlamışlardır. 

Öğretimsel problemlerin çözümü için davranış ve fizik bilimi kavramlarından 

ve diğer bilimlerden derlenen strateji ve tekniklerin bütünsel ve sistematik bir uygu-

lama çerçevesinde ele alınmasıdır. Öğretim teknolojilerinin tanımıyla ilgili diğer ko-

nular şunlardır (http://www.ceit.metu.edu.tr) :  

1. Öğretim teknolojileri daha dar tanımlı gruplara bölünebilir; örneğin mesaj 

tasarımı, mesaj dağıtımı ve mesaj verimliliği değerlendirmesi konuları öğretim tekno-

lojilerinin bir alt dalı olarak gruplandırılabilir. Verimli bir iletişim sağlayabilmek için 

kullanılacak teknoloji tabanının sınırlandırılması önemlidir.  

2. Öğretim teknolojileri, daha geniş bir uygulama alanının; yani eğitim tekno-

lojisinin bir alt dalı olarak görülebilir. Açıklamak gerekirse eğitim teknolojisi, öğretim 

(instructional), öğrenme (learning), gelişim (developmental) , ve yönetim (managerial) 

teknolojilerinin birleşmesinden oluşmuştur. Buradan çıkışla, eğitim teknolojisi de 

başka benzer teknoloji gruplarıyla birleşerek daha büyük ve geniş teknoloji ortamları-

nı oluşturabilir.  

3. Belirtilen anlamdaki teknoloji gruplarından birisinde uygun bulunan ve kul-

lanılan strateji ve teknikler, başka teknolojiler içinde yararlı olabilir.  

4. Teknolojinin kullanılacağı alan ne olursa olsun, teknoloji seçimi için temel 

kriter teknolojinin ne için kullanılacağı (amaçlar) ve bunun o alan için nasıl bir değer 
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taşıdığı olmalıdır. Bazı strateji ve teknikler diğerlerine göre çok daha üstündür, değer-

lendirme bu tür durumlar göz önüne alınarak yapılmalıdır.  

3. UYGULAMA AŞAMALARI 

Sistematik bir süreç olarak düşünüldüğünde, öğretim teknolojisinin bir öğren-

me ortamındaki uygulama aşamaları şunlardır (Şahin ve Yıldırım, 1999) : 

1.  Tasarlama 

1.1. Öğretimsel sistemlerin tasarımı  

1.2. Mesaj tasarımı  

1.3. Öğretim stratejileri 

1.4. Öğrencinin özellikleri 

2.  Geliştirme 

2.1. Yazılı teknolojiler  

2.2. Görsel-işitsel teknolojiler  

2.3. Bilgisayar tabanlı teknolojiler  

2.4. Kaynaştırılmış teknolojiler 

3.  Kullanma 

3.1. Medya kullanımı 

3.2. Yeniliğin yaygınlaştırılması 

3.3. Uygulama ve kurumsallaştırma  

3.4. Politika ve düzenlemeler 

4.  Yönetim 

4.1. Proje yönetimi  

4.2. Kaynak yönetimi 

4.3. Dağıtım sisteminin yönetimi  

4.4. Bilgi yönetimi 
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5.  Değerlendirme  

5.1. Problem analizi  

5.2. Kriter dayanaklı ölçme 

5.3. Sürece yönelik (formative) değerlendirme 

5.4. Ürüne yönelik (summative) değerlendirme 

4. BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ 

Çağdaş anlamda eğitim teknolojisinde kitle eğitimi ve bireysel öğretim olmak 

üzere iki yönlü bir gelişim izlenmektedir. Kitle eğitiminde temel araç televizyon olup, 

uygulamada çok boyutlu ve genel bir iletişim ortamı sağlamaktadır (Uşun, 2004,s.11). 

Bireysel öğretim kavramı eğitim terimleri sözlüğünde (Oğuzkan, 1993, s.20) 

"öğretim gereçlerinin, her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek bi-

çimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren öğretim uygulaması" şeklinde tanımlan-

mıştır.  

Tandoğan (1982, s.23–26) bireysel öğretimi büyük ölçüde öğrencinin çeşitli 

araçlardan oluşturulmuş bir ortamda kendi kendini yönlendirdiği ve kendi kendine 

uyguladığı öğrenme deneyimlerinden oluşan bir yöntem olarak tanımlamaktadır.  

Özgüven (1987, s.l4–15) 'e göre, "bireysel öğretim temelinde her bireyin; ken-

disine özgü kişilik yapısı, ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda optimum dü-

zeyde gelişmesi ve böylece topluma yapıcı bir üye olarak katılması bulunmaktadır."  

Çilenti (1988, s.111) 'ye göre; "bireylerin eğitilirken kendi özellik ve yetenek-

lerine uygun eğitim ortamından geçirilmesi gerekli olup, aynı öğretim basamağında 

bile olsalar, bireyler kendi özelliklerinin yardımıyla bireysel olarak eğitim öğretim 

görmelidirler." Rıza (1991, s.24) "bireysel bağımsız öğrenmenin, öğrenciler tarafından 

öğrenilirken, Öğretmenin bulunmasına gerek duyulmayan birkaç öğrenme tipini 

(programlı öğretim, keller planı, açık üniversite, bilgisayar ve öğretim paketleri vb.) 

kapsadığını" belirtmiştir.  

Hızal (1977, s. 32) "önümüzdeki yıllarda eğitim teknolojisi uygulamalarının 

özellikle bireysel öğrenme yönünde önemli gelişmeler kaydedebileceğini belirtmiş ve 

öğrenciye bu olanakların sağlanabilmesi için yararlanılabilecek çağdaş eğitim teknolo-
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jisi uygulama yöntemlerinin başında programı öğretim yönteminin geldiğini" belirt-

miştir.  

Senemoğlu (1989, s.29) 'na göre "geleneksel yöntemlerle bireysel ayrıcalıkları 

yeterince dikkate alan bir öğretimi gerçekleştirmek olanaklı değildir".  

Teker (1990, s.47) , bireysel öğretimde geleneksel iletişim araç ve yöntemleri-

nin tümünden değişik öğretim düzeylerinde bulunan farklı bireylerin özellik ve yete-

neklerine uyarlamak koşuluyla yararlanılabileceğine değinmiş, çağdaş bireysel öğre-

tim araçlarına örnek olarak "işitsel yönetimli öğrenme yöntemi", programlı öğretim 

materyalleri, bilgisayar, video-teyp ve etkileşimli videoyu göstermiştir. 

Bireysel öğretim kavramının: 

1.  Bireysel farklılıklar tanısı, 

2.  Çeşitli öğrenme etkinliklerinin tasarımlanması, 

3.  Eğitim programlarının düzenlenmesi 

4.  Kendi kendini yönlendirme gibi boyuttan vardır. Bireysel öğretimde temel 

amaç her öğrenciyi kendisi için belirlenen öğrenme hedeflerine ulaştırmaktır (Alkan, 

1991, s. 185). 

5. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ 

Eğitim teknolojisini kavramsal düzeyde inceleme konusu saptığımızda bu kav-

ramı oluşturan "eğitim" ve "teknoloji" kavramlarına açıklık getirmek gereklidir. Eği-

tim, bireyde kendi yaşantısı yolu ile kasıtlı ve istendik davranış değişikliği meydana 

getirme sürecidir (Ertürk, 1997, s. 12). 

 Teknoloji sözcüğü ise incelendiğinde, kapsamı içerisinde makineler, işlemler, 

yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmaları gibi çeşitli öğelerin 

yer aldığı görülmektedir. O halde teknoloji bu öğelerin belirli bir düzende bir araya 

getirilmesiyle oluşan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi yapan bir disiplin 

olarak tanımlanabilir (Alkan, 1997, s. 17). 

Eğitim teknolojisinin; kuramsal esaslar, hedef, öğrenci, insan gücü, yöntem-

teknik, ortam, öğrenme durumları ve değerlendirme olmak üzere, sekiz öğesi bulun-

maktadır. Bu öğeler tek tek incelendiğinde, eğitim teknolojisinin eğitim uygulamala-
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rında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yani eğitim teknolojisi, eğitim teo-

risinden (kuramsal esaslar) uygulamasına (ortam-yöntem-teknik-öğrenme durumları) 

ve değerlendirmesine kadar oldukça geniş bir alanı, daha doğrusu eğitim etkinlikleri-

nin her yönünü kapsamakta ve eğitim uygulamalarına, bütüncül bir yaklaşım göster-

mektedir (Uşun, 2004, s. 2). 

Eğitim teknolojisi kavramına ilişkin olarak bir takım araştırmacılar tarafından 

yapılan değişik tanım ve yaklaşımlar şunlardır: 

■  "Eğitim teknolojisi,  davranış bilimlerinin iletişim ve öğrenme ile ilgili veri-

lerine dayalı olarak eğitim ile ilgili ulaşılabilir insan gücü ve insan gücü dışı kaynakla-

rı, uygun yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanıp, sonuçlan değerlendirerek 

bireyleri eğitimin özel amaçlarına ulaştırma yollarını inceleyen bilim dalıdır" (Çilenti, 

1988, s.29). 

■  "Eğitim teknolojisi, değişik bilimlerin verilerini özel hedef ve yöntem, araç 

ve gereç, ölçme ve değerlendirme gibi eğitimin geniş alanlarında uygulamaya koyan, 

uygun maddi ve manevi ortamlarda insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını, eği-

tim sorunlarının çözümlenmesini, kalitenin yükseltilmesini ve verimliliğin arttırılma-

sını sağlayan bir sistemler bütünüdür" (Rıza, 1997, s.28). 

■ "Eğitim teknolojisi adı altında yaratılan sistemin içinde olan ders araçları; 

öğretmeni destekleyen araçlar ve öğrenmeyi gerçekleştiren araçlar görevini gerçekleş-

tirir" (Okan, 1983, s. 10). 

■ "Eğitim teknolojisi alanı içinde yer alan öğretim sistemleri kavramı perfor-

mans teknolojisi alanında, performans sistemleri olarak anılmaya başlanmış ve eğitim 

teknolojisinin öğretim sistemlerinin tasarımlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi 

ve uygulanması işlevleri performans teknolojisi kapsamında performans sistemlerinin 

geliştirilmesi ve bu sistemlerin uygulanmaya konması sırasında performans sonuçlan 

ile ilgili geriye bildirim" formuna dönüşmüştür." (Tandoğan, 1993, s. 17). 

■ "Eğitim teknolojisi öğrenme sürecinde her öğrencinin bireysel nitelikleri göz 

önünde bulundurularak öğretmenin doğrudan karışmasına gerek kalmadan, öğrencinin 

kendi kendine öğrenmesine olanak veren bir öğrenme sürecidir" (Hızal, 1984, s. 262). 

■ "Eğitim teknolojisi, eğitim kuramları ve öğretim programlarının en etkili ve 

olumlu bir biçimde uygulama olanağı bulabilmesi için derslik,  deney odası ve işlikle-
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rin donatımı, düzenlenmesi,   öğrenme çevresinin iletişim bakımından etkili duruma 

getirilmesi gibi konular ve bu konulara ilişkin sorunlar ile uğraşan eğitim alanıdır" 

(Oğuzkan, 1983, s.48). 

■  "Eğitim teknolojisi iletişim araçlarının (radyo ve televizyon gibi) eğitimin 

etkinliğini arttırmak için kullanılması anlamında olmayıp, eğitim teknolojisi çalışma-

larındaki temel ağırlık öğrenme-öğretme sürecinin etkililiği üzerindedir" (Fidan, 1985. 

s.175). 

■  "Okullarda öğrencilere belirlenen niteliklerin (hedeflerin) eğitim yolu ile 

kazandırılmalarında eğitim teknolojisinin işlevi, tam öğrenmeyi  (belirlenen nitelikle-

rin tümünü)  gerçekleştirmek ve eğitim sürecindeki öğrencilerin tümüne istenilen nite-

likleri kazandırmaktır" (Özbilgin, 1991, s. 156). 

■  "Eğitim teknolojisinin katkısı uzmanlarca en münasip biçimde planlanmalı 

ve gerekli araç gereçler sağlanıp öğretmenin istifadesine sunulmalıdır" (Ertürk, 1997, 

s.104). 

■  "Geniş kapsamlı ve çağdaş eğitim teknolojisi anlayışı öğrenme-öğretme et-

kinliklerinin sistem yaklaşımına göre düzenlenmesini, uygulanmasını ve geliştirilme-

sini esas almaktadır" (Büyükkaragöz ve Çivi, 1995, s. 152). 

■  "Eğitim teknolojisi, bir eğitim programının eğitim durumu öğesi içerisinde 

yer almakta olup,  eğitim ortamında istendik davranışı öğrenciye kazandırmak için 

gerekli araç gereçlerin tümü ve bunların eğitim ortamında kullanımı olarak ele alınabi-

lir" (Sözmez, 1994). 

■  "Eğitimde etkinliğin ve verimliliğin artması, sadece okula çok sayıda araç gir-

mesiyle bağımlı değildir.   Bu bir eğitim teknolojisi işidir" (Doğdu ve Arslan, 1993, s. 16). 

■  "Eğitim teknolojisi, öğrenme ve iletişim alanlarındaki araştırma ve kavram-

lara dayalı sistemli bir planlamaya uyarak, erişilebilen insan gücü ve insan gücü dışı 

kaynaklan belli yöntem ve tekniklerle akıllıca ve ustaca kullanma ve varılan sonuçları 

değerlendirme yolu ile eğitimin özel hedeflerine ulaşma sürecidir" (Eğitim Teknolojisi 

Ders notları, 1994, s.9). 

■ "Eğitimi daha etken ve verimli hale götürmeyi amaçlayan eğitim teknolojisin-

den eğitimin değişik alanlarında yararlanmak mümkündür" (Şahinkesen, 1993, s.68). 
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■ "Eğitim teknolojisi,  maksatlı ve planlı bir öğretimi meydana getirecek olan 

öğeleri, en verimli ve etkili olarak hizmete vermeyi öngörür. Bilim ve uygulama ara-

sındaki bağı kuvvetlendirir. Araç, yöntem, personel ve ortam düzenleme işini gösterir. 

Bunları sistematize edip bir metodolojiyi oluşturur" (Doğdu ve Arslan, 1993, s.7). 

■ "Eğitim teknolojisi eğitim felsefelerince belirlenen eğitim hedefleri ve değer-

lerine erişebilmek için gerekli yol ve yöntemlerle ilgilenen bir disiplindir" (Alkan, 

1997, s.22). 

■ "Eğitim teknolojisi, eğitimin yürütülmesine ilişkin süreçlerle ilgili olup, dav-

ranışları saptama, eğitim durumlarını belirleme ve yaşantıları kazandırma etkinlikle-

riyle ilgili olarak ortam düzenleme ya da çevreyi ayarlama etkinliklerini kapsamakta-

dır" (Alkan, 1997, s.22). 

■ "Eğitim teknolojisi, öğrenme sistemlerini planlayan mümkün olan tüm yön-

temlerini, kaynaklarını, iletişim araçlarını çizen, en etken ve olumlu öğrenmeyi sağ-

lamak için var olan yaratıcı öğretim tekniklerini tamamlayan bir bilim dalıdır" (Carter 

ve Burton, 1988, s.13). 

■ "Daha etkili bir öğretim ve öğrenmeyi gerçekleştirmek için insanî ve insanî 

olmayan kaynaklar arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla, insan öğrenmesi ve 

iletişimle ilgili araştırmalara dayanan, özel hedefler şeklinde tüm öğrenme ve öğretim 

süreçlerinin tasarım, uygulama ve değerlendirmesinde kullanılan sistemli bir yöntem-

dir" (Rıza, 1997, s.27–28). 

■ "Eğitim teknolojisi öğrenme ile ilgili sorunların analiz ve çözümünde insan-

ları, yöntemleri, düşünceleri, araç-gereçleri ve organizasyonu içeren karmaşık ve tüm-

leşik bir süreçtir" (Ergin, 1995, s.6). 

■ "Çağımız eğitiminde sayı ve kalite yönünden problemlerin çözümünü öğre-

tim programlan ve onun uygulamada rehberi olan planların işlevlerini yerine getire-

bilmelerini gerçekleştirebilmek için gereksinim duyulan teknoloji, eğitim teknolojisi-

dir" (Meral, 1991,s.357). 

Artık eğitim teknolojisinin kökenine ait bazı bilgilere ve eğitimde nasıl bir rol 

üstlendiğine dair bir takım fikirlere sahip olduğumuza göre daha zor bir soruya geçe-

biliriz: eğitim teknolojisi nedir? Aşağıda belirtildiği gibi tanımlamaya yönelik girişim-
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ler, bu işin aslında kimin, filin neresine dokunduğuna benzeyen bir olgu olduğunu 

göstermektedir (http://www.ceit.metu.edu.tr).  

1. National Academy of Engineering's Instructional Technology Committee on 

Education, eğitim teknolojisini şöyle tanımlar: "eğitim teknolojisi öğretme/öğrenme 

biliminin sınıf ortamı aracılığıyla gerçek dünya şartlarına uygulanmasıyla elde edilen 

bilgiler bütünüdür. Bu süreç içerisinde geliştirilen her türlü yöntem ve araç da bu uy-

gulamaya yardım etmek amacını taşır". 

2. Eğitim teknolojisi, öğretim ilkelerinin uygulanabilmesi için oluşturulmuş 

bütün metodolojiler ve tekniklerdir. 

3. Eğitim teknolojisi öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü 

sistemi, tekniği ve yardımı içerir. Böyle bir yapıda şu 4 özellik önemlidir: öğrencinin 

ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması; öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine 

göre analiz edilip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması; konunun aktarılabil-

mesi için uygun medyanın seçilip kullanılması; dersin ve derste kullanılan araçların 

etkililiğini ve öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirmek için uygun değerlendir-

me yöntemlerinin kullanılması .  

4. Silverman eğitim teknolojisini iki alt gruba ayırmıştır: göreceli eğitim tekno-

lojisi (relative educational technology) yöntemler ve araçlar üzerinde durur; yapısal 

eğitim teknolojisi (constructive educational technology) ise öğretiimsel problemlerin 

analizi, değerlendirme araçlarını seçme ve geliştirme ve istenilen öğretimsel çıktıları 

elde etmek için kullanılacak teknikler ve araçlar üzerinde durur.  

5. Eğitim teknolojisi "her türlü öğrenme koşullarında problemlerin ortaya 

konmasından, bu problemler için çeşitli (değerlendirme, yönetim, uygulama) çözüm-

ler üretilmesine kadar her aşamada insanların, yöntem ve fikirlerin, çeşitli araçların ve 

örgütsel fikirlerin de içinde bulunduğu karmaşık ve tümleşik bir süreçtir". 

Yapılması en güç tanım "eğitim teknolojisi" tanımıdır. Gene de şöyle bir ta-

nımlama uygun bulunabilir: Eğitim teknolojisi, eğitimsel sorunlara çözüm üretmek 

amacıyla öğretim (instructional) , öğrenme (learning) , gelişim (developmental) , yö-

netim (managerial) teknolojilerinin ve diğer teknolojilerin bir arada kullanılmasından 

meydana gelmiştir (http://www.ceit.metu.edu.tr). 
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6. EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN AMAÇLARI 

Eğitim teknolojisinin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz 

(http://www.bekirhoca.com): 

• Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek  

• Öğretme - öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek  

• Öğretme - öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek  

• Öğretme ve öğrenmeyle ilgili uygulama ve süreçleri düzenlemek  

• Eğitim ihtiyaçlarını ve imkânlarını bilimsel araştırma konusu yapmak  

• Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek  

• Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak  

• Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak  

• Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek  

• Öğretme - öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak  

• Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymak  

7. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 

Bilginin çoğalarak artması ve karmaşıklaşması usta eğiticilerin ortaya çıkma-

sına neden olmuştur. Bu konudaki en özgün örnekler Eski Yunan'daki düşünür-

öğrenci ikilisidir. Eski Yunan sitelerinde ortaya çıkan ve usta-çırak ilişkisi şeklindeki 

bilgi aktarımı kitabın ortaya çıkmasıyla büyük bir değişim geçirmek durumunda kal-

mıştır. Düşünce ve tecrübelerin kitap içinde toplanmasıyla öğreticinin olmadığı ortam-

larda da öğrenme gerçekleşmeye başlamıştır. Ayrıca, bu tür yazılı kaynaklar sayesinde 

oluşturulan bilginin yeni nesillere aktarılması daha kolay olmuştur. Kitap ve diğer 

yazılı kaynaklar sayesinde bilgi birikimi artarken öğrenciler öğreticilerinin fikirlerini 

diğerleriyle karşılaştırma şansına da kavuşmuşlardır. Yani, öğretici birinci ve tek kay-

nak olmaktan çıkmış, eğitimi yönlendirici ve destekleyici bir kimlik kazanmaya baş-

lamıştır. Buna paralel olarak kitap ve diğer yazılı kaynaklar yoluyla eğitimin yüz yüze 

gerçekleşmesi zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. 

Bu radikal değişimi takip eden dönemler boyunca eğitim konusunda çok bü-

yük değişiklikler olmadan günümüze kadar gelinmiştir. Günümüzde ise eğitimin yeni-
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den çok radikal diğer bir dönüşümle karşı karşıya olduğu konusunda görüşler ileri 

sürülmektedir. Bu değişikliğin temelinde eğitimde teknolojinin, özellikle bilgisayarla-

rın kullanımıdır. Ancak bu konuda bir takım kavramaların oluşturulup kullanılması 

sırasında çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Eğitimde bilgisayar kullanımının bilgi-

ye ulaşım ve bilgilerin iletimi konusunda büyük kolaylıklar sağlayacağı kesindir. Bu-

nunla birlikte günümüze kadar başarıyla uygulanan öğrenci-öğretmen modelinde çok 

fazla bir değişim yapamayacağı açıktır. Başka bir deyişle, bilgisayarların öğreticilerin 

yerini alacağı fikri kulağa hoş gelse de yakın bir gelecekte hala hayal olarak kalmaya 

devam edecektir. Burada önemle üzerinde durulması gereken konu bilgisayarlaşmanın 

bilgiye erişimi ve kullanımı çok kolaylaştıracağı fakat etkili kullanım için iyi eğitilmiş 

eğitimcilerin yerini tutamayacağıdır. Dolayısıyla, bu sistemin en etkili olarak kullanı-

mı ancak bilgili, teknolojiyi kullanma konusunda iyi yetiştirilmiş eğiticilerin yol gös-

terici rolünü oynadığı eğitim/öğretim ortamlarının yaratılmasıyla mümkün olabilecek-

tir (ULUDOĞAN, 2005 s.411). 

8. EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN YARARLARI 

Eğitim teknolojisinin yararlarını dolaylı ve dolaysız olarak iki sınıfa ayırarak 

ele alınmıştır (Rıza, 1997, s.67–79).  

Eğitim teknolojisinin dolaylı yararlan şunlardır: 

1. Yaratıcılığa sevk eder. 

2. Öğretmenin rolünü genişletir. 

3. Fırsat eşitliği yaratır. 

4. Motivasyon yaratır. 

5. Eğitimi bireyselleştirir. 

6. Serbest eğitimi sağlar. 

7. Birinci kaynaktan bilgiyi sağlar. 

8. Kopya edilebilen bir sistem oluşturur. 

Eğitim teknolojisinin dolaysız yararları ise aşağıda maddeler halinde sıralan-

mıştır: 



 17 

1. öğrenmeyi kolaylaştırır. 

2. Aktif öğrenmeyi sağlar. 

3. Somut öğrenmeyi gerçekleştirir. 

4. Aşamalı öğrenmenin temelini kurar. 

5. Düşüncede sürekliliği sağlar. 

6. Üretimi arttırır. 

7. Değişik sınıf ve düzeylerden özel hedefleri gerçekleştirir. 

Eğitim-öğretimde teknoloji uygulamaları aşağıdaki kolaylıkları sağlamaktadır 

(Şimşek, 1997,ss.14): 

■ Merak, tasarımcılık ve ekip çalışmasını gerçekleştirmek, 

■ Öğretmenin rolünün değişmesi, 

■ Çıraklık modelinin yeniden ortaya çıkması, 

■ Öğrencilerin korku ve çekingenliğini azaltması, 

■ Davranış problemlerinin azalması ve konsantrasyonla kendine güvenin geliş-

tirilmesi, 

■ Daha fazla bilgiye erişim, 

■ Medyanın aşın yüküne erişmek için daha zengin bilgi ortamı sağlaması, 

■ Sınıfın duvarlarını yıkarak ev, şehir ve dünyayı bir araya getirmek. 

9. BİLGİSAYARIN İNSAN YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ 

Bilgisayar toplumdaki karmaşık ve zor olan bir takım işleri kolay hale çevir-

miştir. Bunun yanında sahip olduğu bir takım özelliklerle dünyanın her tarafıyla bağ-

lantı kurabilmekte ve bilgi alış verişinde bulunabilmekteyiz. Bilgisayar toplum içine 

öyle bir şekilde yerini almıştır ki hemen her alanda toplumun bütün ihtiyaçlarını karşı-

lamaktadır. Ayrıca günümüz teknolojisiyle bilgisayar gibi devasal bir aleti kabullen-

memek ve bilgisayar kullanmamak toplumun diğer toplumlar karşısında gerilemesine 

ve zayıf düşmesine sebebiyet verir. Bunun en büyük örnekleri dünyada teknoloji ile ve 

ilerleme konusunda çalışmalar yapmayan ülkelerin düştüğü durumlar ve halkının fa-

kirleşmesi bu konunun hassasiyetini göstermektedir (http://ogrenci.hacettepe.edu.tr). 
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Sonuç olarak bilgisayar ve bunu gibi toplumun ihtiyaçlarına karşılık verebilen 

teknolojik gelişmeler konusunda ilerleme kaydetmede insanlık namına büyük bir hiz-

mettir. Kısaca bilgisayar ve teknolojik gelişmeler toplumun geleceği açısında bir dev-

rimdir.  

10. BİLGİSAYARIN EĞİTİM-ÖĞRETİMDE  

                 KULLANILMAYA BAŞLAMASI 

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik sistemi olduğu 

kadar eğitimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. Günümüzde bilgi, gelişmiş 

toplumlarda ekonomik gelişmelerin anahtarı haline gelmiştir. Teknoloji ise eğitim 

sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilgi teknolojisinin hızla geliş-

mesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni teknolojik 

gelişmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bilginin ve 

öğrenci şayisinin hızla artması bir takım sorunları da beraberinde getirmiş, eğitim sü-

recinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim ku-

rumlarına girmesi zorunlu hale gelmiştir. Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden 

birisi de en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı olarak nitelendirilen bilgisayarlar-

dır (Keser, 1998, s.43).  

Bilgisayarın eğitimde kullanılması, esas itibariyle, gör-işit tekniklerinin mantı-

ki bir gelişimidir. Bununla beraber bu araç, diğer yardımcı eğitim araçları yanında yer 

alırken temel öğretme kavramında köklü değişikliklere yol açacağa benzemektedir. 

Teleskop ve mikroskobun insanin görme alanını genişletmesi gibi, bilgisayarda birçok 

üstün yönleriyle insanin mantık ve sezgisini, idrakini genişletmekte bilim ve eğitime 

katkıda bulunabilir (http://stu.inonu.edu.tr). 

Bilgisayarlar okul sistemine girerek öğretim alanında okullarda; öğretme ve 

öğrenme etkinliklerini bireysel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemek, eğitim 

hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmek ve çağdaş bir öğrenme- öğ-

retme ortamı yaratmak amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Bilgisayarlar eğitimin kla-

sik sistemini ve yapısını değiştirip büyük bir devrim yapmışlardır 

(http://www.stu.inonu.edu.tr). 

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik sistemi olduğu 

kadar eğitimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. Günümüzde bilgi, gelişmiş 
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toplumlarda ekonomik gelişmelerin anahtarı haline gelmiştir. Teknoloji ise eğitim 

sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilgi teknolojisinin hızla geliş-

mesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni teknolojik 

gelişmeleri izlemeleri ve uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bilginin ve öğrenci sayı-

sının hızla artması bir takım sorunları da beraberinde getirmiş, eğitim sürecinin ve 

niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına 

girmesi zorunlu hale gelmiştir (UŞUN, 2004, s.35). 

Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden birisi de, “en etkili iletişim ve birey-

sel öğretim aracı” olarak nitelendirilen bilgisayarlardır. 

Bilgisayarları eğitim süreci ile bütünleştirme girişimleri, bilim adamlarınca ü-

zerinde 30 yıldan fazla bir süredir çalışılmakta olan bir konudur. Bu çalışmaların bir 

kısmı sonuçlanmış bir kısmı ise devam etmektedir. Birçok durumda bilgisayarların 

okula gelişi çok hızlı olmuş ve dikkatli bir plan yapmak için kullanılacağı, ülkelerin 

politikalarına göre değişmekte, bu konuda henüz yanıtlanmamış pek çok soru bulun-

maktadır. Bu durumda bilgisayarı bir eğitim aracı olarak kullanmadan önce birtakım 

önemli noktaların göz önünde bulundurulması gereği ortaya çıkmaktadır; ilk olarak 

bugün ve yakın gelecekte öğretilmesi gerekli konular belirlenmeli, sonra öğretilmesi 

gereken konuların ne şekilde öğrencilere aktarılacağı saptanmalıdır. Son olarak ise 

verilmesi gereken eğitimin en iyi yöntemle verilebilmesi için, günümüzdeki ve gele-

cekteki teknolojiye dikkatli bir şekilde göz atılması gereklidir (UŞUN, 2004, s.36). 

Bilgisayarlar eğitimde hem amaç hem de araç olarak kullanılmaktadır. Bir a-

maç olarak bilgisayar öğretimi, bilgisayarların ne olduğu ile ilgili bilgilerden, prog-

ramlama dillerine kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bir eğitim aracı olarak 

bilgisayarların eğitim açısından üstün yönleri şunlardır (UŞUN, 2004, s. 37): 

• Etkileşimli bir araçtır, öğrenci bilgisayar karşısında denetim yetkisini kul-

lanmayı öğrenir. 

• Büyük bir esnekliğe sahiptir, etkin bir pekiştiricidir, sabrı sonsuzdur. 

• Yazı tahtası, ders kitabı kadar geneldir. Yazı, çizim, grafik, sayı, renk, ses 

vb. çok çeşitli bildirim simgesini durgun ya da hareketli olarak kullanabilir ve çeşitli 

kaynaklardan yararlanabilir. 
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• Uygun bir biçimde hazırlanmış her çeşit programı kullanabilir. 

• Ders yazılımlarında çok değişik sürprizlere yer verilerek eğitimi çok zevkli 

ve ilgi çekici bir hale getirebilir. 

• Bireysel öğretimde ve grup öğretiminde kullanılabilir. 

• Programlı öğretimin dayandığı ilkelerin uygulanmasına hizmet edebilir. 

• Öğrencilerin sorulara verdiği cevapları kaydeden, istenildiği an sonuçları 

kaydedebilen eşsiz bir sınav aracıdır ve soruda üretebilmektedir. 

Eğitim hizmetlerinin yönetiminde bilgisayar kullanılması ile ilgili eğitim ku-

rumları yöneticilerinin alacakları kararların sağlıklı verilere dayanması, kurumun daha 

akılcı ve verimli bir biçimde yönetilmesi sağlanmıştır. Eğitim kurumlarında bilgisa-

yardan; öğrenci kayıtlarının yapılması, ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması, sınav-

ların düzenlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi, öğretmenler arasında görev dağılı-

mının yapılması, ders planlarının hazırlanması derslik ve laboratuarların düzenlenmesi 

amacıyla yararlanılmaktadır. Bunların yanında, personele ilişkin kimlik, değerlendir-

me, hizmet, kadro, aylık yani ödeme, plan, bütçe, ayniyat, muhasebe, bordro işlemleri, 

kuruma ilişkin araç-gereç kayıtlarının tutulması gibi işler daha kısa sürede, doğru ve 

eksiksiz olarak gerçekleşebilmektedir (UŞUN, 2004, s.38). 

Eğitimde bilgisayardan yararlanmada önemli rol oynayan bir takım etmenler 

bulunmaktadır. Bunlar (UŞUN, 2004, s.39): 

• Öğretmen eğitimi 

• Planlılık ve araştırmaya dayalı olma 

• Yönetim ve kamuoyu desteği sağlama 

• Yazılım 

• Donanım 

• Programlarla bütünleşme 

• Ülkeler arasında sağlıklı iletişim 

• Eğitime ayrılan finansal kaynaklar 

• Bakım- onarım ve destek hizmetler 
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Birinci olarak okulların yönetiminin ve okul yönetimlerinin bilgisayardan bir 

yönetim aracı olarak yararlanması söz konusu olabilir. Bakanlık teşkilatında sicil ta-

kip, atama, muhasebe, stok kontrol gibi amaçlar ile il müdürlüklerinde okul ve öğretmen 

işlerinin takibi gibi alanlarda bilgisayar kullanımı bu kategoriye girer. Ayrıca bilgisayarlar 

okullarda bordro, muhasebe, öğrenci kayıt ve izleme ve demirbaş takip gibi işlemlerde de 

etkenlik, çabukluk ve ekonomiklik sağlayabilir (TAŞÇI, 1994, s.16). 

Öte yandan öğretmenin zaman alıcı fonksiyonlarının önemli bir bölümü de 

bilgisayarlaştırılabilir. Örneğin zaman içinde oluşacak bir soru bankası, öğretmenin 

sınav hazırlama yükünü hafifletir. Öğretmen sınav sonuçlarının analizi için daha çok 

zaman ayırma olanağına sahip olur. Bu olanağı iyi değerlendirirse, ölçtüğü ve değer-

lendirdiği amaçlar için en uygun soru kompozisyonunu oluşturması mümkün olur. 

Öğrenci notlarının kayıtlara işlenmesi, ara karnelerin ve dönem sonu karnelerinin ha-

zırlanması gibi fonksiyonlar, kolaylıkla ve tümüyle otomatikleştirilebilir. Böylelikle, 

not kaydetme süresi azaltıldığı için, öğretmen notların analizi için daha uzun süre ayı-

rabilir.  

Bilgisayarın eğitimin veya eğitim yönetiminin bir aracı olarak kullanılması dı-

şında, eğitim alanında bilgisayar kullanımını zorunlu kılan bir başka eğilimden daha 

söz edilebilir: Eğitimin amacı olarak bilgisayar. Öğrencilere bilgisayar bilgi ve beceri-

si kazandırma gereksinmesi gün geçtikçe yoğunlaşmaktadır. Çeşitli kaynaklarda bilgi-

sayar eğitiminin önemi ve bu konuda uygulanabilecek yaklaşımlar hakkında ayrıntılı 

tartışmalar bulunabilir. Bilgisayarların iş hayatında giderek daha yoğun olarak kulla-

nılması, bilgisayarlara ilişkin becerilerin okulda kazandırılması konusundaki taleplerin 

de yoğunlaşmasına yol açmıştır. Bilgisayar bilgi ve becerisi kazandırma süreci büyük 

ölçüde uygulamalı bir süreç olduğu için, kendisini bu talebe cevap vermek zorunda 

hisseden eğitim kurumlarının bilgisayarlaşması gerekmiştir.  

Okulların bilgisayar öğretimi veya yönetim amacıyla bilgisayarlaşması, gide-

rek hız kazanan önemli gelişmelerdir. Ancak bu çalışmanın amacı bilgisayarın eğitim 

aracı olarak kullanımında ortaya çıkan yönetim sorunlarıyla sınırlandırılmıştır. Yine 

de eğitim ile bilgisayar arasındaki ilişkinin bu üç boyutunu birbirinden kesin çizgilerle 

ayırmak sakıncalıdır. Çünkü yukarıda sayılan amaçlardan her hangi biri yüzünden 

okula bilgisayarın girişi, çok geçmeden diğer amaçların da gündeme gelmesine yol 
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açmaktadır. Ancak gerek dünyadaki araştırma ve çalışmaların yoğunlaştığı nokta, ge-

rek Türkiye'de okullara bilgisayarların giriş tarzı, bilgisayarın eğitim aracı olarak kul-

lanımıdır (TAŞÇI, 1994, s.17). 

11. BİLGİSAYAR VE EĞİTİM 

Günümüzde, bilgisayarlar eğitimin her alanında kullanılmaktadır. Bu alanlar 

kısaca aşağıdaki gibidir (www.fedu.metu.edu.tr): 

1. Eğitim araştırmaları, 

2. Eğitim-öğretim ortamlarını planlama ve tasarım faaliyetlerinde, 

3. Okul yönetiminin işlerinde, 

4. Öğrenci işlerinde, 

5. Okul bütçelerinin organizasyonunda, 

6. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde 

7. Bilgisayar laboratuarlarında. 

Bilgisayar devrimleri sonucunda ortaya çıkan kavram ‘’bilgisayarlı eğitimdir’’. 

Bilgisayarlı eğitim, eğitim sisteminin her katmanında yaşayan bireyler (öğretmen, 

öğrenci ya da yönetici) için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiş ve eğitimin gelişme-

sine de önemli katkılar sağlamıştır. Bu katkılar, genel olarak öğrenme-öğretme faali-

yetlerinde yoğunlaşma göstermektedir. Bilgisayarlar ile bireyler, grup ya da bireysel 

olarak daha hızlı ve çok bilgiyi kısa zamanda öğrenebilmektedir. Bu katkılardan dola-

yı, bilgisayarlı eğitim, bilimsel araştırmaların, bilgi üretkenliğin, bireyler arası kültürel 

etkileşimin ve açılımların, ticaretin ve eğitimin merkezini oluşturmaktadır. Bu yeni 

eğitim merkezinde, bütün roller değişime uğramıştır. Buna ek olarak, bütün bireyler 

bilgisayarı yaşamının her bölümünde etkili olarak kullanmaya başlamışlardır. 

Bilgisayarlar, hiçbir zaman öğretmenin yerini almayacaktır. Kısaca söylemek 

gerekirse, öğretmenler daha çok uygulayıcı, yönlendirici ve rehberlik edici bir rol ve 

kimlik kazanırken, öğrenciler uygulama içinde daha bağımsızlaşmaktadır. 

12. BİLGİSAYARLI ÖĞRETİM 

Ülkemizin kalkınması ekonomik ve sosyal şartların iyileşmesi ve yasam kalite-

sinin yükseltilebilmesi, büyük önder Atatürk’ün de dediği gibi ancak muasır medeni-
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yetler seviyesine çıkmakla mümkün olacaktır. Çağımızda bilim ve teknoloji medeni-

yetin öncüleri olmuş, vardıkları her yere medeniyeti götürmüşlerdir 

(http://stu.inonu.edu.tr). 

Yaşamakta olduğumuz enformasyon çağında artık bilgiyi ezberleyen bireylere 

değil, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünen bireylere 

ihtiyaç vardır. Çünkü artık her türlü bilgiye teknoloji sayesinde kolayca ulaşmak 

mümkündür, dolayısıyla asil önemli olan zaten mevcut olan bu bilgilere ulaşabilmek-

tir. Yaşamımızın artık neredeyse bir parçası sayılan bilgisayarlar da bu yolda kullan-

dığımız başlıca araçlardan biri ve en önemlisidir.  

Eğitim öğretim kurumları olarak okullar ve bu okulların temeli olan ilköğretim 

okulları bu bağlamda üzerlerine düsen görevi yerine getirmekle sorumludurlar. Bunun 

için bu kurumlar ilkönce kendi içlerinde anlayış, yapı, öğrenci yetiştirme, eğitim ve 

öğretim, teknoloji vb. konularda muasır medeniyetler seviyesini yakalamak ve hatta 

asmak zorunda olup çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmelidirler.  

Okullar, çağın, toplumun ve bireyin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşı-

lamak üzere oluşturulan ve yenilenen örgütlerdir. Farklı okul türleri amaçlarında, ça-

lışmalarında ve yaklaşımlarında farklılık göstermelerine rağmen, genelde öğrencilerin 

kişisel ve sosyal gelişimlerini gerçekleştirmelerine cevap verecek bilgi ve becerileri 

kazandırmak gibi hizmetleri sunmaktadır. Bugünkü toplum, okulların, öğrencileri tek-

nolojik hayatta olan olayları anlayabilen, bilgili insanlar olarak yetiştirmesini bekler. 

Bu toplum ayni zamanda okulların, öğrencileri kendi yaşamları sırasında yeni bilgiler 

elde edebilsinler ve değişen durumları araştırıp inceleyebilsinler diye gerçek dünyayla 

yüz yüze gelmeye hazırlanmasını ister. Okullar bu yeni bilgi teknolojisini nasıl ele 

alacaklarını ve nasıl plan hazırlayacaklarını bilmelidir.  

Günlük yaşantımızın önemli bir parçası ve birçok insan kurum ve kuruluş için 

olmazsa olmaz hale gelen eğitimde de önemli ölçüde faydalanılmaya başlanan bilgi-

sayar teknolojisi, okullar için eğitimde önemli bir araç ve hatta amaç haline gelmiş 

olup önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İlköğretim okullarında bilgisayar labo-

ratuarları oluşturulmuş ve bilgisayar dersleri konularak öğrencilere bilgisayar kullan-

mayı öğretmek, bilgisayarlardan derslerde eğitim aracı olarak faydalanmak amaçlan-

mıştır.  
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Günümüzde bilgisayar kullanmak okuryazarlıkla eş tutulur hale gelmiş bilgi 

toplumunda bilgisayar kullanmayı bilmeyenler cahil kabul edilir olmuşlardır. 

Bilgisayar okul sistemlerine girerek öğretim alanında da kullanılmaya başlan-

mıştır. Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireysel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dü-

zenlemek, eğitim hizmetlerini daha etkili ve verimli yürütmek ve çağdaş bir öğretme-

öğrenme ortamı yaratmak amacıyla diğer araçlar gibi bilgisayarlarda geniş ölçüde 

kullanılmaktadır. Kullanım şekillerine baktığımızda iki boyut ortaya çıkmaktadır 

(UŞUN, 2004, s. 40). 

(1) Bilgisayar İçin Eğitim 

(2) Eğitim İçin Bilgisayar 

1. Bilgisayar için eğitim: Bu kendi içinde üç bölümde incelenebilir: 

a. Bilgisayar okuryazarlığı: Toplumun bütün kurum ve süreçlerini etkileyen 

bilgisayarla bir arada yaşayabilmek için zorunlu bilgi ve anlayışı kapsar. 

b. Yazılım eğitimi: bireyin kendisi ya da başkaları için gerekli yazılımları ge-

liştirme, geliştirilmiş olanları kullanma ve kullanacaklara yardımcı olma gibi yetenek 

ve becerileri kazandırır. 

c. Donanım eğitimi: Bilgisayar donanımlarının tasarımından bakım ve onarı-

mına kadar uzanan akademik ve mesleki yeterlilikleri amaçlar. 

2. Bu da kendi içinde üç bölümde incelenebilir. 

a. Bilgisayar denetimli öğretim: Herhangi bir konuda öğrencinin öğrenme sü-

reçlerinin bilgisayarla yönetilmesidir. Her öğrencinin öğretimin amaçladığı davranış-

ları kazanıncaya kadar yapması gerekenleri gösterir ve yaptıklarının kaydını tutar. 

b. Bilgisayara dayalı öğretim: Herhangi bir konuda diğer öğretim donanımla-

rından bağımsız, tek başına yeterli bir öğretici kaynak olarak bilgisayarın eğitimde 

kullanılmasıdır. 

c. Bilgisayar destekli öğretim: Öğretim sürecinde bilgisayarın seçenek olarak 

değil, sistemi tamamlayıcı, sistemi güçlendirici bir öğe olarak kullanılmasıdır (UŞUN, 

2004, s.41). 

13. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI ve BİLGİSAYAR 

Türkiye'de sorunların daha ağır olması karşısında sık sık, eğitimin teknolojik 

olarak yenilenmesinden önce, sorunların hafifletilmesi ve sistemin düzeyinin gelişmiş 
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ülkelerin eğitim sistemlerinin düzeyine yükseltilmesi savunulmaktadır. Oysa sorunlar 

önü alınmaz bir toplumsal değişimin kaçınılmaz sonuçlan olarak görüldüğü zaman 

önceliğin teknolojik yenilenmeye verilmesi gerektiği görülmektedir. Kaldı ki Türkiye 

mevcut olanaklarıyla eğitim sisteminin gelişmiş ülkelerin sitemlerine yaklaştıramaz. 

Türkiye'de eğitim sisteminin yetersizliklerinin ortadan kaldırılabilmesi için mutlaka 

dışsal bir destek gerekir. Teknoloji bu anlamda kullanılabilir ek bir olanaktır (TAŞÇI , 

1994, s.20). 

Türkiye'de başarısız Mektupla Eğitim deneylerinin ardından Açık öğretim sis-

teminin başarıya ulaşması, aradan çok zaman geçmeden okulların kendi irade ve ola-

naklarını kullanarak bilgisayarlaşmaya başlamaları, BDE Projesi'nin gündeme getiril-

mesi, Türkiye'de düzenlenen Avrupa Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ana teması ola-

rak Türk yetkililer tarafından Enformasyon Toplumu ve Eğitim Sistemlerine Etkileri 

gibi bir konunun önerilmesi sistemli olarak olmasa da, teknolojinin eğitime katkı po-

tansiyelinin hissedildiğini göstermektedir. Gerçekten de yukarıda sözü edilen bütün 

gelişmeler 1980'li yılların ortasındaki 5–6 yıla sıkışmıştır. 

14. BİLGİSAYARLI EĞİTİMDE ETKİLİ OLAN KURAMLAR 

Bilgisayarlar gün geçtikçe öğrenme-öğretme ortamlarında etkili olarak kulla-

nılmaktadır. Bilgisayarlar, eğitim-öğretim ortamlarında kullanılırken öğretmenler ve 

eğiticiler çok dikkatli davranması gerekmektedir. Gereksinim duyulan ortamlarda uy-

gun ve etkili faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Bunun için bilgisayarlı eğitimde, kuram-

lar etkili olarak kullanılmaktadır. Bu kuramlar, bilgisayarların eğitimde nasıl kullanı-

labileceği konusunda eğitimcilere gerekli olan uygulama yöntemleri sunmaktadır. 

Temel alınan kuramlar aşağıdaki gibidir (www.fedu.metu.edu.tr): 

14.1. Davranışçı Kuram 

Thorndike, Pavlov’un klasik koşullanma ve Skiner’in operant koşullanma ku-

ramları bilgisayarlı eğitimde temel olarak kullanılmaktadır. Bu faaliyetlerde 

Skinner’in programlı öğrenme yaklaşımı da kullanılmaktadır. Skinner, programlı öğ-

renmenin klasik öğrenmeye göre daha etkili olmasını aşağıda belirtilen etkinliklere 

bağlamıştır: 
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1. Programlı öğrenmelerde anında etkiye tepki faaliyetleri yapılır. Öğrencinin 

yanlışlıkları anında dönüt olarak verilebilir. 

2. Programlı öğrenme bireysel öğrenmeye fırsat sağlar. Bilgisayarlar sayesinde 

öğrenciler kendi kendine öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirir. 

3. Programlı öğrenmeler sayesinde uzmanlara dayalı öğretim ortamlarının etki-

li tasarımları yapılır. Uzmanlarla geliştirilen öğretim ortamlarında etkili öğrenmeler 

gerçekleştirilir. 

Davranışçı yaklaşıma göre davranışlar gözlenebilir ve kalıcı olmalıdır. Bilgi-

sayarlı eğitimde davranışçı yaklaşımın ödül, ceza, etki, tepki ve dönüt verme yöntem-

leri kullanılmaktadır. Öğrenci bilgisayarı kullanırken doğru yaptığında anında ödül 

yanlış yaptığında ise anında ceza niteliğinde bir etkinlik yapılır. Öğrenciler, pratik 

yapması için bilgisayarları sürekli olarak kullanması gerekir. Bu kullanımlarda, öğ-

renciler sürekli olarak yanlışlıklar yapabilir. Etki-tepki olayında ise, öğrenci bilgisaya-

rı kullanırken klavyede yanlış bir tuşa bastığında, bilgisayar hemen tepkide bulunur. 

Öğrenci yanlış olan davranışını görüp hemen düzeltme çabalarını gösterir. Öğrenciler, 

yaptıkları yanlışlıkları bilgisayardan dönüt alarak alıp kısa bir zamanda düzeltebilirler. 

Bunun sonucunda, öğrencilerde kalıcı öğrenmeler sağlanmış olur. Bu faaliyetler yapı-

lırken, öğrenci davranışların gözlemlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olması gerekir. 

14.2. Sistem Kuramı 

Bilgisayarlı eğitimde kullanılan ikincisi sistem kuramıdır. Bu kuram genel ola-

rak organizasyon ve bütün organizasyonların temel yapısı ile ilgilenmektedir. Biyolog 

olan Otto Von Bertafanffy 1968 yılında bu kuramı geliştirdi. Bu kuramın temeli bü-

tünlük ilkesine dayanmaktadır. Eğitim içinde, sistem kuramı sistem yaklaşımının ge-

lişmesi ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu kuramda, genel olarak öğrenme yöntemleri 

kullanılmaya çalışılmıştır. Bu kuramda genel yaklaşımlar aşağıdaki gibidir: 

A. Problem çözme: Öğrenciler problem çözme yöntemini kullanarak bilgisa-

yarlı öğretim faaliyetlerini gerçekleştirir. Bilgisayarlar ile binlerce problemler çözüle-

bilir. 

B. Düzeltme ve karar verme: Bilgisayarlı eğitimde düzeltme ve karar verme 

yaklaşımları kullanılmaktadır. Bilgisayarlı eğitimde, öğrenci kendi başına yaptığı yan-
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lışları düzeltip doğrular konusunda karar verebilir. Bilgisayarlar, yapılan yanlışları 

anında öğrencilere bildiren dönütler verirler. Öğrencilerde, yanlışları düzeltici davra-

nışları ortaya koymada karar verme faaliyetlerini gerçekleştirir. 

C. Davranışsal hedefler: Bilgisayarlı eğitimde, yapılacak olan her hedef ve 

davranışlar tek tek belirtilir. Belirlenen hedef ve davranışlar tek tek gerçekleştirilmeye 

çalışılır.  

D. Karmaşık yapı: Kompleks organizasyon problemleri dikkate alınır. Bilgi-

sayarlı öğretimde yapılacak olan her faaliyet organize edilir. Bu organize olmuş faali-

yetler öğrenciler ve öğretmenler tarafından belli niteliklere göre uygulanır. Öğretim 

tasarımı için kullanılan sistem yaklaşımının temelinde davranışçı yaklaşım bulunmak-

tadır. Burada belli bir hedef kitle, gerçekleştirilmesi beklenen hedef ve davranışlar ve 

dönüt sistemi bulunmaktadır. Bilgisayarlı eğitimde, öğretim öncesi tasarım planı, kul-

lanıcıların ya da öğrencilerin ihtiyaçları ve özellikleri, yapılan faaliyetlerin doğruluğu-

nu ya da yanlışlığını bildiren dönüt, bilgisayar ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağla-

yan sistem ve uygulanan faaliyetlerin performansını ortaya çıkaran sistemler bulun-

maktadır. Bilgisayarlı eğitimde, sistem kuramı çok sık kullanılmaktadır. Sistem kura-

mı, bilgisayarlı eğitimde etkili olarak kullanıldığında öğrenci öğrenmelerinde artışlar 

meydana gelmektedir. 

14.3. Bilişsel Kuram 

Bruner 1960 yıllarında bilişsel kuramı geliştirmiştir. Bilişsel kurama göre öğ-

renme öğrencinin bilişsel organizasyonuna göre yapılmaktadır. Bilginin öğrenilmesi 

için, birey zihninde bilgileri organize edip yapılandırması gerekmektedir. Bilgisayar 

öğrenimi de, bireyin bilgileri organize edip yapılandırması ile gerçekleşmektedir. Bi-

rey, organize ve yapılandırma faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra bilgileri kısa za-

manlı hafızadan uzun zamanlı hafızasına yerleştirmektedir. Bilişsel kuram, bilgisayarlı 

eğitime çeşitli katkılar sağlamaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

A. Öğrenme, belirlenen temel hedef ve davranışlar üzerine organize edilir. Bu-

nun sayesinde, öğrenme faaliyetleri etkili olarak planlanır. Bilgisayarlı eğitimde de 

faaliyetlerin planlanması gerekmektedir. Bunun sonucunda, bilgisayarlı eğitimde bil-

gilerin etkili bir biçimde kazanılmış olur. 
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B. Öğrenilecek bilginin özelliğini ortaya çıkarır. Bilgisayarlı eğitimde öğrenilecek 

bilgilerin yapısı bilişsel kuram ile ortaya çıkarılır. Diğer bir ifade ile, belirlenen hedef ve 

davranışların düzeyleri tespit edilir. Bu faaliyetlerden sonra gerçek plan ortaya çıkarılır.  

C. Öğretim materyali kullanılır. Bilişsel kuramda, hedef ve davranışlara uygun 

olan öğretim materyalleri geliştirilmesinde katkılar sağlar. 

D. Ödüllendirme. Bilgisayarlı eğitimde istenilen davranışlar yapıldığında anın-

da ödüllendirme faaliyetleri gerçekleştirilir. Verilecek olan ödüller, hedef ve davranış-

lara ve öğrencilerin düzeyine uygun olmalıdır. 

E. Buluşçu öğrenme. Bilgisayarlı öğrenmede, buluşçu yaklaşım çok sık olarak 

kullanılır. Buluşçu yaklaşımda, öğrenciler kendi kendine öğrenme faaliyetlerini ger-

çekleştirirler. 

Genel olarak özetlemek gerekirse, bilişsel kuram içinde gerçekleşen öğrenme 

faaliyetlerinin genel merkezinde her zaman öğrenci bulunmaktadır. Öğrenmeleri, öğ-

renciler bizzat kendileri gerçekleştirmektedir. Öğrenciler bunları gerçekleştirirken 

organize ve yapılandırma faaliyetlerini bizzat kendileri gerçekleştirirler. 

14.4. Yapısalcı Kuram 

Yapısalcı yaklaşımın merkezinde öğrenmeyi gerçekleştiren öğrenciler bulun-

maktadır. Diğer bir ifade ile öğrenciler öğrenmelerini kendileri yaparak ve yaşayarak 

gerçekleştirmektedirler. Bu tür öğrenme faaliyetlerinde, uygulamalar ve kazanılan 

deneyimler önem taşımaktadır. Öğrenciler uygulama yapmadıkları sürece etkili öğ-

renmelerini gerçekleştiremezler. Bunun nedeni, öğrenilecek olan bilgilerin kalıcılığı 

ancak uygulamalar ile gerçekleşmesidir. Yapısalcı yaklaşımda iki tür yaklaşım bu-

lunmaktadır. Bunlar bilişsel yapısalcılar ve sosyal yapısalcılardır. Bilişsel yapısalcılar 

daha çok Piaget’in temel kavramı olan pratiği ele almışlardır. Bunlara göre, bilgisa-

yarlı eğitimde çok pratik yapılmalı ve birçok uygulama faaliyetleri organize edilmeli-

dir. Sosyal yapısalcılar ise daha çok Piaget’in buluş yoluyla öğrenmeyi kullanmaktadırlar. 

Bilgisayarlar ile buluş yapmayı sağlayan öğrenme faaliyetleri organize edilmelidir. Bilgi-

sayarlar kullanılarak buluşsal öğrenme faaliyetleri etkili olarak planlanabilir. 

Bilgisayarlı eğitimde, uygulamalar çok önemlidir. Bilgisayarlı eğitimde öğren-

ciler bizzat kendisi bilgisayarı kullanarak ve deneyimleri kendileri yaşayarak öğrenir-
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ler. Öğrenme faaliyeti, öğrencilerin uzun zamanlı ve kısa zamanlı hafızalarında ger-

çekleştirmektedir. Öğrenciler, bilgisayarlı eğitimde öğrendikleri bilgileri, ilkönce kısa 

zamanlı hafızalarına kayıt ederler. Daha sonra, öğrenciler gerekli olan pratiklerini yeterli 

sayıda yaparlarsa, öğrendikleri bilgiler uzun zamanlı hafızalarında kodlanır. Bunun sonu-

cunda, öğrenciler öğrendikleri bilgileri istedikleri zaman kullanırlar. Yapısalcı yaklaşımda 

bilinmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

A. Yaparak öğrenme: Öğrenciler, uygulamaları bilgisayarlar ile kendileri yap-

malıdır. 

B. Yaşayarak öğrenme: Öğrenciler, öğrenme faaliyetlerini ve deneyimleri ken-

dileri yaşayarak ve hissederek öğrenmelidir. 

C. Kubaşık bir çalışma: Bilgisayarlı eğitimde, öğrenmeler belirlenen bütün öğ-

retim faaliyetlerin birlikte çalışması sonucu ortaya çıkar. 

D. Öğretim ortamlarının tasarımı: Bilgisayarlı eğitimde uygulanacak olan bü-

tün öğretim ortamları etkili olarak önceden planlanmalıdır. 

E. Deneyimler okul deneyimleri ile ilişkili olmalıdır: Bilgisayarlı eğitimde ka-

zanılacak olan deneyimler öğrenilecek olan konularla ilişkilendirilmelidir. Öğrencilere 

bu deneyimler planlı olarak kazandırılmalıdır. 

F. Keşfetme: Öğrenciler, bilgisayarlı öğrenmelerinde keşfetme yöntemini kul-

lanarak faaliyetler yaparlar. Keşfetme yöntemi ile öğrencilerin yaratıcılık yetenekleri 

gelişmektedir. 

14.5. Kritik Kuram 

Kritik kuramın bilgisayarlı eğitime getirdiği katkılar bulunmaktadır. Kritik ku-

ramı aynı zamanda Frankfurt Okulu veya Neo-Marxism kuramları olarak bilinmekte-

dir. Bu kuram davranışçı yaklaşımın kurallarını kökten kabul etmez. Bu kuram, eşitlik 

ilkesinden yola çıkarak bilgisayarların toplumda eşitlik getirdiğine inanmaktadırlar. 

Tabiî ki bu eşitliği sağlayacak olan eğitimcilerdir. Bilgisayarlar ile çeşitli nedenlerden 

dolayı (bedensel özürlülük, ailevi sebepler, iş durumunda vb.) okula gidemeyen birey-

lere eğitim imkânı sunabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen kuramlar bilgisayarlı eğitimde tek başına ya da birlikte kul-

lanılmaktadır. Öğrenmeler bu kuramların temel yapılarına göre oluşmaktadır. Bilgisa-
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yarlı eğitimi uygulayacak olan öğretmenler ya da eğitimciler bütün bu kuramların ge-

nel özelliklerini bilip gerektiği zaman etkili olarak uygulamalar yapabilmelidir. 

15. BİLGİSAYARI EĞİTİMDE KULLANMA YÖNTEMLERİ 

Bilgisayarlar öğrenme ve öğretme ortamlarında kullanılırken bir takım öğren-

me ve öğretme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler, öğrenmelerin kalıcılığını 

sağlamada anahtar görevi üstlenmektedir. Eğer bu yöntemler öğretmenler ve öğrenci-

ler tarafından etkili olarak kullanılmaz ise öğrenmelerde bir takım hatalar ortaya çıka-

bilir. Belirtilen kuramlar ışığında, eğitimde bilgisayarlı uygulamalar genel olarak altı 

nokta üzerinde toplanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir (www.fedu.metu.edu.tr) : 

15.1. Alıştırma, Pratik ve Test Uygulamaları 

Bilgisayarlara çeşitli konularda alıştırmalar yüklenir. Öğrenciler, daha önce 

öğrendiği bilgileri uzun zamanlı hafızasına yerleştirmek için bilgisayarlarda bulunan 

alıştırmalar yapar. Bunu sayesinde, öğrenilen bilgilerin kalıcılığı sağlanır. Bunun ya-

nında, öğrenciler, her hangi bir konuyu daha iyi öğrenebilmek için bilgisayara yükle-

nen pratik uygulamaları yapar. Bunun temel amacı, bilgilerin etkili ve hızlı olarak 

öğrenilmesidir. En son olarak, herhangi bir ünitenin sonunda anlatılanların öğrenilip 

öğrenilmediğini ortaya çıkarmak için test uygulamaları planlanır. Öğrenciler, bilgisa-

yarın karşısına geçip ilgili konuları içeren testleri çözer ve cevapları konusunda anında 

bilgisayardan dönüt alır. Öğrenci elde ettiği bu dönütler sayesinde hızlı olarak öğre-

nemediği konuları hemen kavrar ve öğrenme faaliyetlerine geçer. 

15.2. Belleten Uygulamalar 

Öğretmenler ayrıca belleten faaliyetler organize eder. Bu faaliyetler sayesinde 

öğrenciler, öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak yeni bilgiler ortaya çıkarır. Diğer bir 

ifade ile öğrencilerin yaratıcılık yetenekleri gelişir. Belirtilen uygulamalar öğrencilere 

yeni fikirler geliştirmek için gerekli olan bilgileri, yol ve ipuçlarını verir. Öğrenci, 

bütün bu bilgileri kullanarak var olmayan yeni uygulamalar yapar. 

15.3. Eğitsel Oyunlar 

Bazı bilgisayar şirketleri okullarda işlenen konular ile ilgili eğitsel oyunlar ha-

zırlar. Bunlara örnek olarak KİD PİX ve SİMCİTY verilebilir. Bu eğitsel oyunların 

temel amacı, öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri uygulayabilecek or-
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tamlar hazırlamaktır. Öğrenciler bu uygulamalar sayesinde, öğrendikleri bilgileri ya-

parak geliştirir ve yaşamı boyunca etkili olarak kullanır. 

15.4. Simülasyonlar 

Bazı bilgisayar şirketleri bazı bilgileri simule ederek yaşamında karşılaşama-

yacak bilgileri öğrencilere sunar. Mesela, Kimya dersinde deneyler ile ilgili simülas-

yonlar hazırlanır. Bilindiği gibi kimya deneylerini uygulamak hem pahalı hem de çok 

tehlikelidir. Simülasyonlar sayesinde öğrenciler tehlikeli ve pahalı olan deneyleri sınıf 

ortamlarında yapıp deneyimler kazanır. Diğer bir örnekte pilotların eğitimi verilebilir. 

Pilotlar simülasyonlar sayesinde uçak kullanımı konusunda yeteri kadar eğitilebilirler. 

Bunlar sayesinde pilotlar, az masraf ve çok deneyimler ile etkili olarak yetiştirilebilirler.  

15.5. Problem Çözme Programları 

Bilgisayarlara bazen de problem çözme programları yüklenir. Öğrenciler, bu 

programlar sayesinde yeteri derecede konular ile ilgili problem çözme imkânına ka-

vuşmaktadır. Bilgisayara binlerce çeşitli problemler yüklenebilir. Bunun sonunda, 

öğrenciler kalıcı öğrenmelerini gerçekleştirebilirler. 

15.6. Bilgisayar Öğrenim Programları 

Bilgisayar şirketleri bilgisayara bazen de bilgisayarların etkin kullanımı konu-

sunda eğitim programları hazır. Öğrenciler ve öğretmenler bu programlar sayesinde 

bilgisayarlar konusunda gerekli olan tüm bilgileri istedikleri zaman ve ortamda öğrenebi-

lirler. Sürekli olarak konuşulan nokta bilgisayarlar ile mutlaka pratik yaptırılmasıdır. 

Pratik uygulamalarının önerilmesinin nedeni aşağıda açıklanmaktadır: 

1. Temel olan performans düzeylerinin belirlenmesini kolaylaştırır. Ve, öğre-

tim ortamlarını bu performanslara göre hazırlanmasını sağlar. 

2. Davranışları otomatik olarak kazandırır. Öğrenciler pratik programlarını 

kullanarak bazı otomatik davranışları kolay olarak kazanır. 

3. Pratik uygulamaları, hedef ve davranışların kalıcılığını sağlar. 

Bunlara ek olarak, eğitimde kullanılabilecek araç uygulamaları bulunmaktadır. 

Bu araç uygulamalarının temel amacı, öğrencileri yaratıcılık ve düşünme yeteneklerini 

geliştirmektir. Öğrenciler, bu yeteneklerini çeşitli uygulamalar yaparak geliştirebilir-

ler. Bu uygulamalar aşağıdaki gibidir. 
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1. Kelime işlem: Bu tür programlar, ödev, makale vb faaliyetlerde yaygın ola-

rak kullanılır. Kelime işlem uygulamaları yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 

bulunmaktadır. Bu hususlar genel olarak, düzen, görünüm, ekle, biçim, araçlar ve tab-

lo da yoğunlaşmaktadır. Örnek aşağıdaki gibidir. 

Öğretmenlik kutsal bir meslek 

Yaşamda başarı önemlidir 

Kendine güven önemlidir. 

Yaklaş bana 

Aaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

2. Grafik tasarımı: Öğrenciler, zaman zaman çeşitli konularda tasarımda gra-

fik programlarını kullanır. 

3. Masaüstü yayıncılık (dergi ve gazete) : Öğrenciler, kendi okullarının yada 

sınıflarının gazetesini yada dergisini ortaya çıkarabilir. Bunun sayesinde, öğrenciler 

sınıf içinde yaptıkları 

kendi faaliyetlerini diğer gruplara ulaştırabilirler. 

4. Masaüstü sunum (Powerpoint) : Öğretmenler, derslerinin sunumunda bu 

programları kullanabilir. 

5. Multimedya uygulamaları (Hypercard ve Hyperstudio) : Öğrenciler ya da 

öğretmenler çeşitli eğitim programları yapabilirler. 

• Bilgisayarın Tanımı 

• Donanım 

• Yazılım 

• Word 

• Excel 

• Powerpoint 

• Access 

6. Bilgi işlem yönetimi: Bu programlar sayesinde bilgisayarlara öğrencilerin 

puanları girilip üzerinde çeşitli işlemler yapılır. Okul yönetimi etkili ve hatasız ders 
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programları hazırlar. Okul yöneticileri, toplantılarını ve adres defterlerini çok rahatlık-

la hazırlayabilirler. 

7. Spreadsheets (Excel ve SPSS) : Öğrenci devamını ya da notların hesaplan-

masında bu tür programlar kullanılabilir. Öğretmenler, öğrencilerin yıl içi puanlarını 

hesaplayıp en uygun notu verebilirler. 

8. İletişim (sanal ileti ve İnternet) : Öğrenciler ve öğretmenler kendi aralarında 

iletişim kurmada bu tür programlar kullanılabilir. Öğrenciler ve öğretmenler kendi 

aralarında sanal ileti (e-mail) kullanarak iletişim faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. 

Bilgisayarların araç uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar bulun-

maktadır. Bunlardan birincisi, öğretim kriterlerinin belirlenmesidir. Öğretmen ya da 

uzmanlar ilk önce hedef ve davranışlarını kontrol etmelidir. Seçilen programlar belirti-

len hedef ve davranışlara uygun olmalıdır. Diğer bir ifade ile seçilen programlar öğre-

tim ortamlarında kullanıldığı zaman hedef ve davranışları, öğrencilere etkili olarak 

kazandırabilecek nitelikte olmalıdır. İkincisi, seçilen programların genel sunuş kriter-

leridir. Burada belirtilen noktalar genel olarak ekran formatı, konuların birbirini izle-

mesi, kolay kullanımı ve iletişimin etkili olmasıdır. 

16. BİLGİSAYAR NEDİR? 

Bilgisayar veri olarak adlandırılan girdilerin bir işlem süzgecinden geçirilerek 

sonuçlarını bildiren bir aygıt; bilgiyi depolayabilen, veri işleyebilen, temel dört işle-

min yanı sıra, karar da verebilen bir araçtır (ULUDOĞAN, 2005, s. 1). 

Kendisine girdi olarak verilen verileri program adı verilen bir dizi komuta göre iş-

ledikten sonra, bilgi olarak veren elektronik aygıtlardır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 1). 

Sayılar, sözcükler, resimler ve başka makinelerden gelen sinyaller gibi verileri 

aldığı komutlar uyarınca işleyerek çeşitli sonuçlara ulaşabilen bir makinedir (TEMEL 

BRİTANNİCA, Cilt 3, s. 179). 

Önceden hazırlanmış program dizileri yardımıyla, kullanıcıların verdiği ko-

mutları uygulayarak bu programlarda belirtilen işlemleri öngörülen sıraya göre yerine 

getirip istenilen sonuç bilgileri yazı, grafik ya da görüntü biçiminde açıklayan, temel 

yapısı karmaşık elektronik devrelerden oluşan otomatik aygıt (GÖRSEL Büyük Genel 

Kültür Ansiklopedisi, Cilt 5, s. 1522). 
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Aritmetik ve mantık işlem dizileriyle oluşturulmuş programlara göre verileri oto-

matik olarak işleyen makine (Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 4, s. 1639). 

Önceden hazırlanmış programlar uyarınca aritmetik ve mantık işlemleri yapa-

bilen otomatik makine (Gelişim Hachette, Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, Cilt, 

s. 508). 

17. BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ 

1944’te 18000 elektronik tüpü bulunan bir makine ile hesabın tamamen otoma-

tikleşmesi sağlandı (Birinci kuşak bilgisayarlar).1958’de transistorların kullanımı, 

ikinci kuşak bilgisayarların yapımına yol açtı.1963 yılına doğru entegre devrelerin 

ortaya çıkması, boyutları daha küçük üçüncü kuşak bilgisayarların doğmasına neden 

oldu.1975 yılında üretilen dördüncü kuşak bilgisayarların bellek ve mantık devreleri 

minyatürleşmişti (Gelişim Hachette, alfabetik genel kültür ansiklopedisi 1993, s508). 

17.1. Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946–1959)  

İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı bu yüzden fazla enerji har-

carlardı. Çevreye fazla ısı yayarlardı. Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı. 

Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanırlardı. Programlar fazla detay gerektiren 

makine dilinde yazılıyordu (ERGÜL ve ARAT 2004,s2). 

Veriler ve programlar bilgisayara delgi kartları ile yükleniyordu (Uludoğan, 

2005, s. 2). 

17.2. İkinci Kuşak (Transistorlu) Bilgisayarlar (1959–1964)  

Vakum tüplerinin yerine transistorlar kullanılmaya başlandı. Ortalama 10000 

transistor ile çalışırlardı. Az enerji harcar, az ısı yayarlardı. Transistorlar tablolar üze-

rine el ile monte edilirdi (ERGÜL ve ARAT, 2004, s.2). 

COBOL, FORTRAN, ALGOL gibi yüksek düzeyli diller ve işletim sistemleri 

bu zamanda geliştirilmiştir (Uludoğan, 2005, s.2). 

17.3. Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964–1970)  

İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı. Manyetik diskler kullanılmaya 

başlandı. Böylece program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu. İlk 

merkezi işlem birimi CPU yapıldı (ERGÜL ve ARAT 2004, s.2). 
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Onbinlerce devre küçük bir silikon çipe yerleştirildi. Maliyetler düştü, güven-

lik yükseldi, enerji kullanımı azaldı (Uludoğan, 2005, s2). 

17.4. Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970-?)  

İşlem ve kontrol biriminin tümünün bir arada bulunduğu yongalar geliştirildi. 

Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılabilir hale geldi. Daha fazla bilgi saklanabi-

len disk ve CD’ler kullanılır oldu. Ağ sistemleri oluşturuldu. Bilgisayarlar küçük ve 

kullanışlı hale getirildi (ERGÜL ve ARAT 2004,s2). 

Mikroişlemci denilen tek bir tümleşik devre yongalarının bilgisayarlara uygu-

lanması ile tek kullanıcılı ucuz bilgisayarlar üretilmeye başlandı (Uludoğan, 2005, s3). 

17.5. Beşinci Kuşak Yapay Zekâlı Bilgisayarlar (1990-?)  

Kendi kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam uyumlu olabilen 

zeki makineler olarak tanımlanabilen yapay zekâ toplumun ihtiyacını pratik olarak 

karşılamak amacını gütmektedir (ERGÜL ve ARAT, 2004,s2). 

18. DONANIM 

Bilgisayarın tüm fiziksel parçalarına donanım denir, bilgisayarda görebildiği-

miz, dokunabildiğimiz bütün parçalardır. (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 9). 

Bilgisayarlara takılan her türlü elektronik ve mekanik aksama donanım adı ve-

rilmektedir (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 9). 

Bilgisayarın donanımını iki bölümde inceleyebiliriz. 

1-) DÂHİLİ DONANIM BİRİMLERİ  

• Anakart  

• İşlemci 

• Bellek 

• Ekran kartı 

• Harddisk 

• Disket sürücüsü 

• Ses kartları 
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• CD Rom CD Writter DVD Rom DVD Writter Sürücüleri 

• Fax Modem 

• Ethernet Kartı 

2-) HARİCİ DONANIM BİRİMLERİ 

• Monitör 

• Klavye 

• Mouse  

• TV Kartı 

• Yazıcı  

• Çiziciler (Plotter)  

• Tarayıcı 

• Hoparlör 

• Oyun çubuğu (Joystick)  

18.1. Dâhili Donanım Birimleri 

18.1.1. Anakart 

Bilgisayarın elektronik parçalarının tümünün takıldığı, bağlandığı elektronik 

devredir. Başka bir ifadeyle devre elemanlarını üzerinde bulunduran (slot, soket, en-

tegre, çip, genişleme yuvaları vb.) elektronik plakettir. Anakart, diğer aygıtlardan gelen 

kabloları üzerinde barındırdığı için bu adı almıştır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 10). 

Anakartlar hakkında bilmemiz gereken önemli noktalardan biri de bilgisayarın 

fare, klavye, yazıcı vb. parçalarla bağlantı yapmasını sağlayan ve port dediğimiz bağ-

lantı noktalarını da üzerinde bulundurmasıdır (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 9). 

Anakartlar yapı itibariyle iki türden oluşur. Bunlar ATX anakartlar ve AT 

anakartlardır (ULUDOĞAN, 2005,  s. 10). 

18.1.2. İşlemci (CPU)  

İşlemci bilgisayarın tüm işlemlerini denetleyen, olmadan bilgisayar diye bir 

şey olmayacak yegâne bir parçadır. İşlemci kendisine verilen komut serilerine bağlı 
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olarak istenilen yerdeki bilgiyi alıp üzerine istediğimiz işlemi gerçekleştirdikten sonra 

emrettiğimiz yere sonucu gönderen bir yapay zekâ olarak değerlendirilebilir 

(ULUDOĞAN, 2005, s. 7).  

Bilgisayarın beyni de diyebiliriz. Bilgisayarın transistor ünden yongasına ve 

diğer bütün parçalarına kadar bütün elamanların yönetim ve karar işlemlerini işlemci 

yapar. İşlemci yani merkezi işlem birimi aritmetik ve mantık birimi ile kontrol ünite-

sinden oluşur (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 9). 

Piyasada Celeron, AMD ve Pentium işlemciler oldukça yaygındır. Pentium iş-

lemcilerin performansı iyi, fiyatı yüksek bununla beraber Celeron ve AMD işlemciler 

ise daha ucuzdur (İZGİ ve AVCI, 2000, s.11). 

18.1.3. Anabellek 

Hafıza birimidir. Kapasite birimi Byte’dir. Bilgiler kalıcı olarak saklanmadan 

önce burada tutulur. Ne kadar güçlü olursa bilgisayarın çalışma hızı da o kadar artar 

(ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 10). 

Anakart üzerine takılan ve verileni işlenmesinde hayati öneme sahip olan bel-

lekler, iki gurupta incelenir. RAM bellek (rasgele erişimli bellek) ve ROM bellek (salt 

okunur bellek) (İZGİ ve AVCI, 2000 s. 11). 

RAM bellek taşınabilir ve takılabilir, kolayca sökülüp değiştirilebilir. EDO, 

SDRAM, DDRAM ve RDRAM olarak çeşitleri vardır. ROM bellekte ise bios bilgiler 

tutulur, üretici firma tarafından kart üzerine monte edilmiştir. PROM programlanabi-

len rom bellektir. EPROM ise hem silinip hem de programlanabilen rom bellektir 

(ERGÜL ve ARAT, 2004, s.10). 

18.1.4. Ekran Kartı 

Diğer bir adıyla grafik kartları olarak bilinen bu kartlar bilgisayar monitörün-

deki her türlü yazının ve grafiğin oluşturulmasında işlemci ile monitör arasında görev 

yapan adaptörlerdir. Bilgisayarın işlediği veriyi monitör, televizyon, projeksiyon vb. 

görüntülü aygıtlarında gösterime uygun hale getiren birimdir (ERGÜL ve ARAT, 

2004, s, 11). 

Ekran kartı anakart üzerine doğrudan entegre bir halde bulunabilse de genellik-

le ayrı olarak alınan bir parçadır (ULUDOĞAN, 2005, s. 32). 
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Ekran kartları hususunda bilinmesi gereken en önemli nokta bellek kapasitesi-

nin yüksek olmasıdır. Özellikle günümüzde çok karmaşık ve üç boyutlu oyun ve prog-

ramların olması ekran kartı belleğinin önemini daha da artırmaktadır (İZGİ ve AVCI, 

2000, s. 12). 

18.1.5. Sabit Disk (Harddisk)  

Verileri kalıcı olarak depolayabildiğimiz birimdir. Sabit disklerin kapasiteleri 

GB değeri üzerinden, performansları ise saniyede diskin dönme hızı olan RPM üze-

rinden değerlendirilir (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 12). 

Sabit diskler hafıza gibi programları çalıştırmak için kullanılmazlar, takas aracı 

olarak kullanılırlar ve programlar hiçbir zaman üzerinde çalıştırılamaz. Verileri depo-

lamak sabit disklerin en önemli görevidir (ULUDOĞAN, 2005, s.6). 

18.1.6. Disket Sürücüsü 

Yardımcı bellek birimleridir. En önemli özelliği sistemden bağımsız olarak 

saklanabilmesi ve taşınabilmesidir. (ERGÜL ve ARAT, 2004,s13)  

3½ İnç disket okurlar. Bu disket sert plastik bir koruyucu ile kaplanmış bir 

disktir. Kolay eğilebilir, elastiki bir yapıya sahip olduğu için bilgisayar terminoloji-

sinde bu diskler floppy yani elastiki disk olarak adlandırılır. Bu diskler 1.44 MB disk 

kapasitesinde üretilmektedir (İZGİ ve AVCI, 2000, s.16). 

18.1.7. Ses Kartları 

Çoklu ortam uygulamalarının en önemli parçasıdır. Analog ses dalgalarını diji-

tale, dijital ses bilgilerini ise analog bir yapıya dönüştürebilen birim. Herhangi bir o-

laydaki sesi bize yansıtır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s.14). 

Ses kartları aracılığıyla bilgisayarlara mikrofon ve hoparlör bağlamak müm-

kündür. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus 3D ses teknolojisine sahip olup ol-

madığıdır (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 13). 

18.1.8. CD Rom - CD Writter - DVD Rom - DVD Writter Sürücüleri 

Cd rom sürücüleri cd adı verilen medyaları okurlar. Cd writter sürücüleri ise cd 

adı verilen medyaları hem okur hem yazabilir. Dvd rom sürücüleri ise dvd adı verilen 

medyaları ve cd’lere okuyabilir. Dvd writter sürücüleri ise hem dvd okur-yazar hem 

de cd medyalarını okur ve yazabilir (ERGÜL ve ARAT, 2004, s.14). 
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18.1.9. Fax Modem 

Çevre bileşenlerinden olan modem bir bilgisayarın başka bir bilgisayarla ha-

berleşmesi veya internete bağlanması için kullanılır. Modem bilgisayar sinyallerini, 

telefon hattı sinyallerine çevirir, karşı taraftaki bilgisayarda, telefon hattı sinyalini 

bilgisayar sinyallerine çevirir (ERGÜL ve ARAT, 2004, s.15). 

18.1.10. Ethernet Kartı 

Bir ağa bağlı çalışabilmek için gerekli bu kartlar birden fazla bilgisayarın bir-

birlerine bağlanmalarına imkân veren ağ sistemlerinin ana bağlantı kaynaklarıdır 

(İZGİ ve AVCI, 2000, s.12). 

Günümüzde ise Ethernet kartlarının kablosuz olanları mevcuttur. Bunlar ile 

Access Point denen aygıtlarla iletişim kurarak ofislerde kablo karmaşasına son veril-

mektedir (ERGÜL ve ARAT, 2004, s.16). 

18.2. Harici Donanım Birimleri 

18.2.1. Monitör 

Bilgisayara verilen komutları, bu komutlar ile yapılan işlemlerin sonuçlarını 

gösteren bir birimdir. Bilgisayardaki yazıları, resimleri, oyunları, yaptığımız işlemle-

rin sonuçlarını görmemizi sağlayan bir parçadır. Fiziksel yapılarına göre farklı büyük-

lüklerde olabilirler. Ekran büyüklükleri İNÇ ölçü birimiyle ifade edilir. 15, 17, 21, 25 

inç büyüklüğünde ekranlar kullanılmaktadır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 16). 

Ekranlar çözünürlükleri sayesinde görüntü kalitesini belirlerler. Çözünürlük 

piksel bazında ölçülür (İZGİ ve AVCI Çetin, 2000, s. 35). 

18.2.2. Klavye 

Klavyeler bilgisayara veri ve komut girişinin yapıldığı tuş takımlarından olu-

şan giriş üniteleridir. ESC tuşu, fonksiyon tuşları, gösterge ışık gurubu, yazım yardım 

tuşlarını üzerinde bulundurur (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 28). 

İki tip klavye vardır; F klavye ve Q klavye. Klavyede her tuşa iki kod atanmış-

tır. Tuşa basınca oluştur kodu tetiklenir, tuş bırakıldığı zamanda bitir kodu tetiklenir 

(ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 17). 



 40 

18.2.3. Fare (Mouse)  

Fare bulunduğumuz ekrandaki grafik imlecin hareket etmesini sağlayan ve ek-

randa bulunduğumuz noktadaki çalışabilir bir uygulamayı ya da kısa yolu çalıştırmamıza 

imkân veren ünitelerdir. Farelerde belli başlı iki düğme vardır. İkonlar sol tıklatılarak seçi-

lir, sağ tıklamayla ise ikonun özellikleri ekrana gelir (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 31). 

18.2.4. TV ve Radyo Kartları 

Anakartlar üzerine takılan TV ve radyo kartları bilgisayarların televizyon ve 

radyo sinyallerini tanımasını sağlayan ve bu sinyalleri monitöre ve ses kartına gönde-

ren elektronik devrelerdir (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 13). 

TV kartı bir kamera, video veya tuner devresi yardımıyla bilgisayara görüntü 

aktarmayı sağlayan kartlardır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 22). 

18.2.5. Yazıcı 

Bilgisayar ortamında üretilen yazı ve resimlerin kâğıda dökülmesi için kullanı-

lır. Her yazıcının kendine özgü bir mikroişlemcisi ile bilgisayardan yazdırılmak üzere 

gönderilen bilgilerin geçici olarak tutulduğu belleği vardır. Günümüzde kullanılan 

yazıcıları dört gurupta toplayabiliriz. Bunlar nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli, 

lazer ve fotoğraf yazıcılarıdır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 22). 

18.2.6. Çiziciler (Plotter)  

Ekranda yaratılan çizim ve grafikleri basmada kullanılan çıktı aygıtıdır. Genel-

likle bir kalemi büyükçe bir kâğıdın üzerinde gezdirerek doğrular ve daireler gibi şe-

killer çizerler. Bu nedenle çizim programlarında çok sık kullanılırlar (ERGÜL ve 

ARAT, 2004, s.20). 

Özellikle mimarlar, mühendisler, şehir planlamacılar ve değişik ölçülerde ve 

yüksek kalitede çıktı üretme ihtiyacı duyan çalışan gurupları bu ihtiyaçlarını karşıla-

yacak çiziciler kullanırlar (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 43). 

18.2.7. Tarayıcı (Scanner)  

Tarayıcılar temel olarak kâğıda dökülmüş herhangi bir resim ya da görüntünün 

bilgisayara tanıtılması ve ekrana getirebilmesini sağlar. İki çeşit tarayıcıdan söz edile-

bilir; barkot tarayıcılar ve görüntü tarayıcıları. Barkot tarayıcılar dokundukları yüzey-
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deki bilgiyi bilgisayarın anlayabileceği dile çeviren tarayıcılardır. Mesela marketteki 

etiket tarayıcıları gibi. Görüntü tarayıcıları ise kâğıda dökülmüş bir resmi ya da görüntüyü 

lazer teknolojisi kullanarak dijital ortama aktarır (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 32). 

Bu cihazların çalışmasını fotokopi ve fakslara benzetmek mümkündür. Tarayı-

cılarda her noktayı algılamayı sağlayan sensorlar bulunmaktadır (ERGÜL ve ARAT, 

2004, s. 21). 

18.2.8. Hoparlör 

Ses kartına bağlanan hoparlör bilgisayardaki sesleri dış ortama aktarır. Teknik 

bir ifadeyle hoparlörler kaynaktan aldıkları anlamlı elektriksel sesleri kulağımız aracı-

lığıyla algılayabileceğimiz titreşimlere, yani kısaca seslere çeviren cihazlardır. Gelişen 

teknoloji ile amfili ses sistemleri ortaya çıkarak çok kaliteli sesler elde edilmektedir 

(ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 21). 

18.2.9. Oyun Çubuğu (Joystick)  

Oyunları daha kolay ve eğlenceli hale getiren bir birimdir. Yere oturan bir ta-

bakanın üzerinde yukarıya uzanan bir kol ve düğmeler oyun çubuklarının genel fizik-

sel yapısını oluşturur. Oyun çubuklarında yan kontrolü çubuk ile sağlanırken diğer 

hareketler için düğmeler kullanılır (ERGÜL ve ARAT, 2004, s. 21). 

19. YAZILIM 

Bilgisayarın donanımı tek başına hiçbir işe yaramaz. Bilgisayarların istenen 

amaca hizmet etmesi, donanım parçalarının en iyi bir şekilde kullanılabilmesi ve bu-

nun için amaca uygun bir takım verilerin ayrıca bilgisayarlara yüklenmesi gerekir. 

Örneğin, bilgisayarda yazı yazmak istiyorsak, buna uygun verilerin yüklenmesi gere-

kir. Bilgisayarlara böyle bir veri yüklemediğimiz takdirde onlardan bu amaç için ya-

rarlanamayız. Bu bakımdan yazılımı donanımdan ayrı olarak bilgisayarlara yüklenen 

veya bilgisayar ortamında çalıştırılabilen veriler olarak veya hangi işi ne zaman, nasıl 

ve hangi donanım parçalarının kullanılarak istenen işlerin yapılacağını bildiren komut 

dizileri olarak tanımlanabilir (İZGİ ve AVCI, 2000, s, 45). 

Bir bilgisayarın kullanımı temelde yazılımlara dayanır. Bu işlemde özel bir dil 

kullanılır ve bilgisayar bu dili elektronik devrelerce doğrudan uygulanabilen sınırlı bir 
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komutlar dizisine çevirir. Bilgisayar programlarının temel ayırt edici niteliklerinden biri 

program akışında başka bir deyişle komut sıralarında işlemlerin sonuçları tarafından deği-

şiklik yapılabilmesidir (BÜYÜK LAROUSSE Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt 4, s. 1639). 

Bilgisayar yazılımlarını kendi aralarında sınıflara ayırabiliriz (İZGİ ve AVCI, 

2000, s. 46).  

Bunlar: 

• Bios programları 

• İşletim sistemleri 

• Uygulama programları 

• Audio programları 

• Bilgisayar virüsleri 

19.1. Bios (Temel Giriş-Çıkış Sistemi) Programları 

Bilgisayarlar ilk açıldığında sabit diske bağlı olan donanım parçalarının doğru 

çalışıp-çalışmadığını test ederler. Eğer donanım parçalarından her hangi biri doğru 

çalışmıyorsa kullanıcı bilgisayar tarafından bu konuda ikaz edilir. Bilgisayarların bu 

şekilde kendilerini test etmelerini ve kullanıcıların her hangi bir sorun karşısında uya-

rılmalarını sağlayan programlara bios programları adı verilir. Bios programları ROM 

belleklerde saklanırlar (İZGİ ve AVCI, 2000, s.46). 

Bazı durumlarda anakartın desteklediği bir donanımı anakart tanımayabilir. Bu 

gibi durumlarda biosun güncellenmesi gerekir. Güncelleme işine bios firmasının web 

adresinden gerekli dosyaların indirilmesiyle başlanmış olunur.  

Bios güncellenirken bilgisayarın yeniden başlatılmaması ve gücünün kesilmemesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde bios tamamen bozulabilir (ULUDOĞAN, 2005, s. 20). 

19.2. İşletim Sistemleri 

Bilgisayarın açılması için ihtiyaç duyduğumuz yazılımlardır. Bu yazılımlar 

bilgisayara bağlı tüm donanımı ve işlevleri yönetmekte ve bilgisayar donanımı ile 

kullanıcı arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamaktadır. Yani bilgisayarlara, kendisi-

ne bağlı donanımın temel işlevlerini nasıl yerine getireceği, bir donanımın hangi esas-
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lara göre kullanacağı ve klavyeden bir tuşa basıldığında bilgisayarın nasıl bir tepki 

vermesi gerektiği işletim sistemi tarafından kontrol edilir. Bundan başka bilgisayara 

bağlı donanım parçalarının bir birleri ile uyum içinde çalışması, bellek yönetimi, veri-

lerin belleğe nasıl yerleştirileceği işletim sistemi tarafından belirlenir.  

Bir işletim sisteminin genel olarak iki öğeden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bun-

lardan ilki işletim sistemlerinin temel işlevlerini yerine getiren işletim sistemi merkezi 

ve diğeri ise kullanıcı ile iletişim sağlayan kabuktur. (MSDOS ortamında shell, 

WİNDOWS ortamında kernel) bu tür yazılımları bu açıdan ele alıp değerlendirdiği-

mizde, yani işletim sisteminin sahip olduğu kabuğa göre işletim sistemlerini iki başlık 

altında toplayabiliriz (İZGİ ve AVCI, 2000, s.47). 

• Metin tabanlı kullanıcı ara yüzüne sahip olanlar 

• Grafik tabanlı kullanıcı ara yüzüne sahip olanlar 

İşletim sistemleri olmadan bilgisayarlar çalışmaz hatta açılmaz. Ayrıca işletim 

sistemleri diğer programların çalışması için de uygun ortam hazırlar. En önemlisi ise 

sistem yazılımları bilgisayar ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan programlardır. 

Yani biz işletim sisteminin komutlarını kullanarak bilgisayarlara emirler veririz. Ör-

neğin: Dos, Windows, Unix, Novell, Linux vb. (ERGÜL ve ARAT, 2004, s.25). 

19.2.1. MS-DOS İşletim Sistemi 

Metin tabanlı kullanıcı arayüzüne sahip olan ve Microsoft tarafından üretilen 

işletim sistemidir. Microsoft disk operation system’in birinci versiyonu 1981 yılında 

IBM bilgisayarlar için üretilmiştir. Daha sonra 1995 yılına kadar MS-DOS 6.22 versi-

yonuna kadar geliştirilen bu sistem Windows 95 ‘in piyasaya çıkmasıyla popülaritesi-

ni yitirmiştir. 

MS-DOS günümüzde kullanımı oldukça sınırlı olmakla birlikte hala kullanılır. 

Özellikle bilgisayara Windows yüklenmesi sabit diskin bölümlere ayrılması ve bunu takip 

eden formatlama işlemlerinde bu işletim sistemi kullanılır (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 50). 

19.2.2. Windows İşletim Sistemleri 

Windows işletim sistemi Windows 95’in piyasaya çıkmasıyla yarı işletim sis-

temi olmaktan çıkıp tam bir işletim sistemine dönüştü ve Ms-Dos işletim sisteminin 
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yerini aldı. Windows 95’in getirdiği yenilikler arasında tak & çalıştır özelliği, 32 bit 

üzerinden işlem yapan bir işletim sistemi olması, kayıt dosyasına sahip olması, önceki 

sürümlere göre daha etkili hafıza kullanımı, farenin sağ tuşunun kullanılması ve gelişmiş 

bir otomatik CD çalma özelliği gibi hususlar sayılabilir (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 54). 

WİNDOWS 98 Microsoft firmasının piyasaya sürdüğü bir işletim sistemidir. 

İşletim sistemi, bilgisayarın elektronik kısmı ile kullanıcılar arasında iletişim sağlayan 

bir köprüdür. İşletim sistemleri birden fazla programdan meydana gelir. Programların 

bir kısmı bazı temel ihtiyaçları karşılarken (paint, wordpad, not defteri vb.) bir kısmı 

da çeşitli ayarları yapmak için kullanılır. (Çevirmeli ağ gibi) Windows 98 programlar 

için grafik tabanlı kullanıcı arabirimi bir alt yapı olarak programların hizmetine sunar 

(ULUDOĞAN, 2005, s. 55). 

Windows 2000 işletim sistemi daha önceki sürümlerden oldukça farklıdır. 

Çünkü bu program bir bilgisayar ağı üzerinde ana makine olarak kullanılabilir. 

Windows 2000 aynı zamanda yazılmış ilk Türkçe server olma özelliğini de taşıyor. 

Tamamen Windows NT kernel kabuğuna göre üretildiğinden Windows NT 5.0 olarak 

da adlandırılmaktadır. C ++ dilinde yazılan bu program 29 milyonu aşkın koda sahip-

tir (İZGİ ve AVCI, 2000, s. 56). 

Windows Xp ismindeki Xp kısaltması Türkçe karşılığı deneyim olan 

experience sözcüğünü temsil etmektedir. Windows Xp dört sürümden oluşmaktadır. 

• Windows Xp 64-bit edition  

• Windows Xp Tablet edition 

• Windows Xp Home edition 

• Windows Xp Professional edition 

En son sürüm olan Windows Xp daha eğlenceli ve daha güvenli bir halde kul-

lanıcılara sunuldu (ERGÜL ve ARAT, 2004, s31). 

19.3. Uygulama Programları 

Uygulama yazılımları, kullanıcının gerek duyduğu ve çeşitli bilgi işlem faali-

yetlerinin yerine getirilmesi için yazılım programlarıdır. Mektup yazmak, çizim yap-

mak, veri tablosu oluşturmak, çeşitli muhasebe kayıtların tutmak, cari hesapları takip 

etmek ve vb. işlemleri yapmamızı uygulama yazılımları sağlar. 
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Uygulama yazılımları ile işletim sistemi yazılımları arasındaki fark, işletim sis-

temi bilgisayarın açılması için şart olduğudur. Oysaki uygulama programlarının bilgi-

sayarın açılmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar, yani uygulama yazılımları belli amaç-

lar doğrultusunda yazılan programlardır (İZGİ ve AVCI, 2000, s79). 

Uygulama yazılımları kullanım amaçlarına göre genel amaçlı uygulama yazı-

lımları ve özel amaçlı uygulama yazılımları olmak üzere iki gurupta incelenebilir. 

Tek bir amacı gerçekleştirmek için hazırlanan ve bu amaçla ilgili bilgi işlem 

faaliyetlerini yerine getiren programlardır. Kullanım amaçları oldukça sınırlıdır ve 

ilgili meslek guruplarınca işlerini yürütmek için kullanılırlar. Mesela muhasebeciler 

için ETA, LOGO, avukatların icra takip işlerini takip etmek için kullandıkları prog-

ramlar ve hastanelerde hasta takip programları gibi. Genel amaçlı uygulama yazılımla-

rı ise hemen hemen herkesin ihtiyaç duyduğu bilgi işlem faaliyetlerinin, bir takım işle-

rin ve ihtiyaçların yerine getirilmesi için hazırlanırlar. Microsoft Office programı buna 

bir örnektir (İZGİ ve AVCI, 2000, s.80). 

19.4. Audio Programları 

Bilgisayardaki çoklu ortam özelliklerini kullanarak bilgisayar ortamında müzik 

dosyalarının çalınması için yazılan programlardır. MP3 formatındaki müzik dosyala-

rının yaygınlaşması neticesinde piyasaya MP3 formatı için yazılan çok sayıda prog-

ram sürülmüştür. Bunların en önemlileri arasında Winamp ve Windows Media Player 

gelmektedir (İZGİ ve AVCI, 2000 s152). 

19.5. Bilgisayar Virüsleri 

Bilgisayar kullanıcılarının en büyük korkularından biri olan virüsler bilgisa-

yardaki kullanıcı dosyaları ve programlarına zarar vermek için hazırlanan küçük prog-

ram parçalarıdır. Virüslerin yazılması için oldukça karmaşık bir bilgisayar bilgisine 

ihtiyaç vardır.  

Virüslerin bilgisayara bulaşması için pek çok yol vardır. Programlar, korsan 

yazılımlar, e-mail, disketle veri taşıma gibi yollar sadece birkaç örnektir. Bir bilgisa-

yara virüs bulaştığında verilere bulaşmaya, tahrip etmeye, verilerin üstüne anlamsız 

karakterler yazmaya ve diğer programları işlemez duruma getirmeye başlar (İZGİ ve 

AVCI, 2000, s153). 
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20. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM NEDİR? 

20.yüzyıla girdiğimiz şu yıllarda her toplum hemen hemen bütün alanlarda 

köklü değişikler yapmaktalar. Teknolojideki hızlı değişim eğitim alanında da bazı 

reformlar yapmamıza olanak sağlamakta. Teknolojiyi takip etme çabalarımız sonu-

cunda da eğitim sistemimizde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Eğitimi 

daha verimli bir hale getirmek, yaygınlaştırmak bireyselleştirme çabalarımız sonucun-

da da ortaya çıkan bir değişimde BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM olmuştur. 

Günümüz teknolojisinin ilerlemesinde ve eğitime verilen önemin artmasıyla, 

eğitim sorunlarının çözümünde teknolojiden faydalanmak kaçınılmaz olmuştur. Bu 

teknolojilerden biride bilgisayardır. Bilgisayarı eğitim sistemimize sokmakta en tabi 

gerçekçiliktir. 

BDE’ de bilgisayar teknolojisinin öğretim sürecindeki uygulamalarının her bi-

ridir. Bu uygulamalar bilgi sunmak, özel öğretmenlik yapmak, bir becerinin gelişme-

sinde katkıda bulunmak olabilir. Başka bir tanıma göre ise BDE bilgisayar sistemine 

programlanmış olan dersleri etkileşimde bulunarak, doğrudan alabilmesidir 

(http://stu.inonu.edu.tr). 

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) , öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisa-

yar yoluyla aktarılmasıdır. BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski 

kavramlardan biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar 

kullanımı genellikle BDE olarak adlandırılır. Bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek 

değişik biçimlerde ifade edilebilmektedir. BDE, öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisa-

yarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber, bilgisayarın ise 

ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak tanımlanabilir (http://ogrenci.hacettepe.edu.tr). 

B.D.E. yazılım programlarının özellikleri. Hedef öğrencinin yaş grubunu göz 

önünde bulundurarak en cazip şekilde bilgiyi aktarmak renk ses ve görüntü efektleriy-

le ilgili odaklamak, başarıyı ödüllendirmek ve öğrenimi oyunlara destekleyici en sıkıcı 

ya da en zor konuları bile eğlenceli hale getirmektedir. Öte yandan içinde bulunduğu-

muz yüzyıla damgasını vurmuş olan bilgisayar, bu yazılımlar sayesinde yeni nesle 

yaklaşmakta ve bilgisayar okuryazarlığı amaç olmaktan çıkıp uçsuz bir alanın keşfi 

için araç olmaktadır. B.D.E. yazılımlarının öğrenciler üzerindeki tartışılmaz faydaları, 

öğretmenin eğitimindeki rolünü de köklü bir şekilde değiştirmiştir. Reform niteliğin-
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deki bu değişim öğretmeni mutlak ve kusursuz bilgi kaynağı olarak değil, öğrencinin uf-

kunu geliştiren ve kanalize eden bir faktör haline getirmiştir (http://www.elitsoft.com.tr). 

21. BDE UYGULAMALARI 

“Bilgisayar teknolojisinin eğitimde kullanılması" demektir. BDE yöntemsel 

bazda incelendiğinde temel olarak 4 farklı şekilde uygulanabilir (www.atauni.edu.tr). 

21.1. Laboratuar Yöntemi 

Eğitimde bilgisayar teknolojisini kullanmanın en basit ve klasik yöntemi bir 

eğitim kurumuna laboratuar kurmaktır. Bu yöntemin asıl amacı hedef kitleye bilgisa-

yar okur-yazarlığı kazandırmak ve dersleri laboratuar ortamında mümkün olduğunca 

interaktif olarak sunmaktır. 

Laboratuarın kurulduğu eğitim kurumunda öğrenci sayısı laboratuarda bulunan 

bilgisayar sayısından fazla olduğundan, öğrenciler dönüşümlü olarak bilgisayarlardan 

yararlanmaktadır. Dolayısıyla; bu yöntemde öğrenci bilgisayar ile fazla çalışma imkâ-

nı bulamamaktadır.  

21.2. Her Sınıfa PC Yöntemi 

Bu yöntemde; her eğitim sınıfına birer adet bilgisayar, sunum cihazı ve gerekli 

çevre birimleri kurulur. Ayrıca okul bir network ortamı ile bütünleştirilir. Böylece her 

ders teknolojiyle bütünleştirilmiş olur.  

Bu yöntemde amaç; öğrencilere bilgisayar okur-yazarlığı vermek değil, her 

dersi bilgisayar teknolojisiyle bütünleştirerek öğrenmenin kalitesini artırmaktır. Eğitici 

dersine girmeden önce dersle ilgili konuda gerekli materyalleri bilgisayar ortamında 

hazırlar ve bilgisayar sistemini kullanarak öğrencilerine aktarır. Böylece öğrenci her 

dersi görerek öğrenmiş olur. 

21.3. Kişisel PC Yöntemi  

Bu yöntemde; her öğrencinin ve öğretmenin taşınabilir bir bilgisayarı vardır. 

Ayrıca eğitim ortamı bir ağ ortamına sahiptir. Öğrenci tüm ders materyallerini, ödev-

lerini ve ders hazırlıklarını kişisel bilgisayarında yapar. Eğitim ortamına geldiğinde 

öğrenci kişisel bilgisayarını okulun ağ yapısına entegre eder ve derse katılır. Eğitici 

ise ders ile ilgili tüm hazırlıklarını kendi kişisel bilgisayarında yapar ve derse girdi-
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ğinde kendi kişisel bilgisayarını okulun ağ ortamına entegre eder ve dersini anlatır. 

Eğitici ve öğrenci arasındaki tüm haberleşme elektronik ortamda yapılır. Ayrıca bu 

yöntemle eğitici ve öğrenciler evlerinden video konferans yoluyla ders yapabilirler. 

Bu yöntem diğer yöntemlere göre en ideali, ancak en pahalısıdır. 

21.4. İnternet Yöntemiyle Öğretim 

Bu yöntem senkron ve asenkron olarak iki biçimde gerçekleştirilebilir.  

Senkron yöntemde; eğitici ve öğrenciler, gerçek zamanlı olarak video konfe-

rans, Chat gibi uygulamalarla günün belirli saatlerinde mekândan bağımsız olarak bir 

sınıf ortamındaymış gibi eğitimi gerçekleştirirler. 

 Asenkron yöntemde; dersin içeriği İnternet ortamına aktarılır. Öğrenciler za-

mandan ve mekândan bağımsız olarak İnternet sitesine bağlanarak eğitimlerini ger-

çekleştirirler. Bu yöntem açık öğretim programları için kullanılabilir.  

Eğitim ülkemizin olduğu kadar Dünya'nın da bir numaralı sorunu. 21. Yüzyıl-

da daha nitelikli nesiller nasıl yetiştirilebilir diye sürekli üzerinde düşünülüyor ve çalı-

şılıyor.  

Eğitimde artık, 'öğretme' den çok 'öğrenme' kavramı öne çıkmıştır. İkincisi eği-

tim belirli bir yaşa ya da yaşlara özgün bir olay değildir, ömür boyu sürmesi gerekir. 

Ezbere dayalı öğrenme yerine öğrenmeyi öğrenme gündemdedir.  

22. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENME  

                 ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ 

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) kavramı her ne kadar 1970’lerden bu yana 

araştırmacıların ilgi alanını oluştursa da, bu terimin hakkında bir fikir birliğinin oldu-

ğunu söylemek oldukça zordur. Bu nedenle, literatürde sıkça kullanılan ve çoğu za-

man birbirinin yerini alan bu kavramların bir tanımını yapmak ve fonksiyonunu açık-

lamak, bu raporun da aynı kavram kargaşasına neden olmasını önleyecektir 

(YILDIRIM, 2000, s. 43). 

Öğretim Aracı Olarak Bilgisayarlar: En geniş anlamı ile bilgisayarların eğitim-

deki en yaygın kullanımına karşılık gelmektedir. BDE uygulamalarının en yaygın ör-

nekleri ise, alıştırma-tekrar programları, bire-bir eğitim programları, benzeşim prog-
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ramları ve eğitimsel oyunlardır. Bu programlar öğretim ortamlarında tek başlarına 

kullanılabilecekleri gibi, klasik öğretim ortamlarını ve öğretmenleri destekleyici ma-

teryaller olarak da kullanılabilir. 

Yönetimsel Amaçlı Bilgisayar Uygulamaları: Bu tür uygulamalar, okul yö-

netimi ve öğretmenler tarafından, öğrenci ile ilgili kayıtların tutulmasında kullanılabi-

leceği gibi, öğrenci düzeyinin ve başarısının ölçülmesinde ve öğrencilere rehberlik 

sağlamak amacı ile de kullanılan bilgisayar uygulamalarıdır. 

Öğretimi Destekleyici-Zenginleştirici Bilgisayar Uygulamaları: Bu tür bil-

gisayar uygulamaları ise öğrencinin ve öğretmenin öğrenme ortamını zenginleştirme-

sine, bunu sağlayacak materyalleri geliştirmesine ve kullanmasına yardımcı olan uy-

gulamalardır. Bu uygulamaların en yaygın örnekleri, Office uygulamaları, çizim prog-

ramları, ya da yazarlık uygulamaları programlarıdır. 

Bu rapor her ne kadar bilgisayarın eğitimdeki diğer uygulamalarının etkinliğini 

içerse de, bu raporun içeriğini oluşturan esas uygulama BDE ve BDE’nin öğrenme 

üzerindeki etkinliğidir. 

23. BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI KAZANDIRMA 

Bilgisayar okuryazarlığı kazandırma amacı iki temel varsayıma dayanmakta-

dır: İlk olarak, hakkında talep olan konularda eğitim üretmenin kurumsal eğitimin 

sorumlulukları arasında olduğunun; ikinci olarak ise bilgisayarların özellikle iş alanla-

rında yaygınlaşmaları sonucunda bilgisayar eğitimine talep oluştuğu ya da oluşacağı-

nın varsayıldığı gözlenmektedir. Aslında her iki varsayım da gerçekçi varsayımlardır 

(TAŞÇI, 1994, s. 30). 

Buna karşılık, bilgisayar okuryazarlığının nasıl bir şey olduğu ve nasıl kazan-

dırılabilir olduğu konusunda yeterli bir anlaşmanın sağlanabildiğini söylemek çok 

güçtür. Bilgisayarlar çok uzun olmayan bir sürede çok hızlı bir biçimde gelişme gös-

termişlerdir. Bunun sonucunda bilgisayar hakkında sahip olunması gereken bilgi ve 

becerilerin niceliğinin ve niteliğinin değiştiği söylenebilir. 

Bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak konusunda önemli belirsizliğe karşılık 

dünyanın her tarafında bilgisayar okuryazarlığı kazandırma amacı, eğitim sistemleri-

nin hır amacı olarak görülmektedir. Bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak konusun-
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da çeşitli programlar düzenlendiği gözlenmektedir. Türkiye’de de bu tür çalışmalar 

yapılmıştır. Daha BDE Projesi başlamadan önce Türkiye’nin çeşitli seçilmiş okulla-

rında bilgisayar derslerinin uygulamaya konduğu bilinmektedir. Ancak bu dönemde 

standart bir eğitim programının geliştirilmesi başarılamamış, okulların kendi program-

larını kendilerinin geliştirmeleri gerekmiştir. Talim Terbiye Kurulu tarafından bir bil-

gisayar eğitimi programının hazırlanması ve okullara iletilmesi oldukça yeni bir olgu-

dur. Devletin ya da koruma derneklerinin kaynaklarıyla bilgisayarlaşan okullar, kendi 

bilgisayarlarının olanak verdiği ölçüde ve çevreden bulabildikleri uzmanların destek-

leri doğrultusunda programlar hazırlamışlar ve uygulamışlardır. Bu aşamada bilgisa-

yar okuryazarlığı kazandırma amacına yönelik programlarda çeşitli programlama dil-

lerinin öğretildiği gözlenmiştir. Bu durum birkaç açıdan BDE Projesi’ni ilgilendir-

mektedir. 

Birincisi BDE, eğitim ortamını değiştirmenin bir aracıdır. Geleneksel eğitim 

ortamlarının çeşitli zayıflıkları böyle bir teknolojik yenilenmeyi zorunlu hale getir-

mektedir. Eğitim sistemlerinin, kendilerini sorumlu hissettikleri bilgisayar okuryazar-

lığı kazandırma amacına ulaşmadaki başarısızlıkları, geleneksel sistemlerin değişime 

uyum sağlama yetersizliği konusundaki yargılara haklılık kazandıran bir örnek olarak 

değerlendirilebilir. Geleneksel teknoloji, değişim hızı artan çevrenin gereksinmelerine 

cevap verme becerisini gösterememektedir. Örneğin, bilgisayar okuryazarlığı kazandı-

racak programların hazırlanması için geçen sürede bilgisayar okuryazarlığı gereksin-

mesinin niteliği değişmektedir. 

Öte yandan, eğitim sistemlerinin, bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak konu-

sunda duydukları sorumluluk çok haklı temellere dayanmaktadır. Gerçekte bilgisayar 

okuryazarlığı ne bireylere yeni ve daha nitelikli iş olanakları açmakta, ne de iş dünya-

sının bilgisayar bilgi ve becerilerine duyduğu gereksinmeyi karşılamaktadır. Ancak, 

bugün kitlelerin bilgisayar karşısında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamak yüzün-

den tedirgin oldukları gözlenmektedir. Bu tedirginliklerin ortadan kalkması ancak 

bilgisayar konusundaki temel bilgi ve becerilerin yaygın bir şekilde öğretilmesiyle 

mümkün olur. Eğitim alanında bir tekel niteliğini koruyan eğitim sisteminin bu so-

rumluluğu hissetmesi kaçınılmazdır. Diğer bir deyişle bilgisayar okuryazarlığı edin-

mek konusunda, ekonomik olmaktan çok sosyal nitelikleri ağır basan bir talebin oldu-

ğu ve bu talebi karşılamanın eğitim sistemlerinin sorumluluğu olduğu kolaylıkla kabul 



 51 

edilebilir. Gerçekten de eğitime bilgisayarların girişinin amacı olarak bilgisayar okur-

yazarlığının, kamuoyu tarafından yaygın olarak benimsendiği öne sürülebilir. Öte 

yandan öğrencilerin ve öğretmenlerin önemli bir bölümü de bu amacı paylaşmaktadır 

(TAŞÇI, 1994, s. 31). 

24. FARKLI OKUL KADEMELERİNDE BDE UYGULAMALARI 

Farklı okul kademelerinde durum şöyledir (http://www.gullukaya.com): 

24.1. Okul Öncesi Öğretim 

Okulöncesi çocuklarına dikkat gelişimi kazandırır.  

Çocuğun konuyu kavrayabilmesini sağlarken, öğrendikleri kavramları birbirle-

riyle ilişkilendirebilmesine de yardımcı olur.  

Çocuğun kolay unutmasını engeller, zihinde kalıcılık sağlar.  

Kavram bilgisi kazandırmanın yanı sıra çocuğa el-göz koordinasyonu becerile-

rini kazandırır.  

Çocuğa problem çözme becerisi, yaratıcılığını kullanma, dil gelişimi ve zihin-

de kalıcılık sağlar.  

24.2. İlköğretim 1. ve 2. Sınıflarda 

Bilgisayarı sorunsuz olarak kullanabilme ve bilgisayarın özelliklerini tanımaya 

yönelik çalışmalar yapılır.  

Bilgisayar sistemini tanıyabilme, fare, klavye, monitör, sistem birimi, kulaklık, 

yazıcı, disket, CD, açma kapama işlemleri, güvenlik önlemleri, fareyi ve klavyeyi kul-

lanabilme, 

Kendi başına program açma-kapama işlemleri yaptırılır.  

Sesleri ve ses aletlerini tanıtıcı, zihin geliştirici, 3 boyutlu düşünmeyi sağlayan, 

matematiksel ve geometrik bilgi kazandıran, İngilizce kelime bilgisini, gramer ve te-

laffuzunu geliştirici oyunlar oynanır.  

Çizim ve boyama çalışmaları yapılır. 

Kelime işlem programlarını kullanması öğretilir. 
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24.3. İlköğretim 3. Sınıflarda 

İlk 2 sene öğretilen müfredat, daha kapsamlı olarak verilir. 

Seviyesi biraz daha ağır oyunlar oynanır.  

Windows 9x işletim sistemi anlatılır. (İstanbul koleji İnternet sayfası)  

Sosyal etkinlikleri içerisinde “Strateji Oyunları” adı altında yer verilebilir. Ço-

cukların yaratıcılıklarını ön plana çıkaran ve çok alternatifli düşünebilmelerini sağla-

yan oyunlar oynanabilir. 

Simcity 3000 (Şehir-Bölge Planlama)  

Gruntz (Puzzle, hareket ve strateji içeren beyin oyunu)  

Legoland (Lego’ların bilgisayar ortamında yapılması)  

Roller Coaster Tycoon (Lunapark tasarım oyunu)  

The Sims (Ayrıntılarıyla aile yaşamı)  

24.4. İlköğretim 4. 5. ve 6. 7. 8. sınıflarda  

Bilgisayarın artık bir programcı sıfatıyla kullanılması amaçlanır. 

MS Word, MS Excel, MS Paint programları üzerinde çalışılır.  

Windows 9x işletim sistemi, 

İnternet ve İnternet için sayfa hazırlama, 

Powerpoint ve sunum hazırlama gibi çalışmalar yapılır.  

Bunlara ek olarak sınıf öğretmenlerince işlenen matematik, fen bilgisi, sosyal 

bilgiler, hayat bilgisi gibi derslere ait konular bilgisayar laboratuarlarında pekiştirilip 

onlarla ilişkili testler çözülerek bilgisayar destekli eğitim verilir. 

24.5. Özel Eğitime Muhtaç Olanlar 

Öğrenmede bireyselleşmeyi destekleyerek gerekli olanakların yaratılmasını sağlar. 

Öğrenme ortamında eşitliği destekleyebilir. 

25. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİNİN ROLÜ 

Bilgisayar Destekli Eğitimde öğrenciye de bazı görevler düşmektedir. BDE’ye 

geçiş prensiplerinin biride kişilere daha verimli öğretim ortamları sağlamaktır. Öğren-
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cilerin kendi işlerini kendilerinin görmesi daha doğrusu bağımsız öğrenme etkinlikle-

riyle yaptıkları işlemler öz güven duygusunu geliştirir. Öğrenciler, öğrenilmesi güç 

olan matematik yada yabancı dil gibi dersleri daha kolay öğrenmektedirler. Bilgisaya-

rın, programdaki her derste konuyu öğretmesi anlamına gelmemekle beraber, her ders-

te bazı konuları ele almak için uygun bir alet olduğu görülmektedir. BDE ‘in amacını 

öğrenciye bilgiyi daha verimli ve kendi yollarıyla verebilme amacı taşır. Öğrenci BDE 

ortamında bilgi verilen değil; bilgiyi alan keşfeden kişidir. Kendi seviyesine uygun 

olarak konu dağılımı veya işleyişini belirler ve bilgisayarla etkileşime girerek istedik-

lerini serbestçe yapma imkânı kazanır (http://www.stu.inonu.edu.tr).  

Öğrenciler bilgisayarla, büyük ölçüde keşfederek öğrenme ilkesini kullanır. Bu 

ilkeyle de kişilerin vasıfsal özellikleri gelişir. Araştırma ve inceleme ruhu kazanan 

öğrenci; bilimsel düşünme gücünü de arttırır. Bilgisayarlarda ki gerek benzeşimler 

gerekse oyunlarla öğrendiği için eğitimden ve öğrenmeden sıkılmaz. Öğrenmeyi zevk-

li hale getiren BDE dersi monotonluktan kurtarır. Bu durumda da öğrenciler gelecek-

teki yaşantısında da sağlam kişilikli ve karakterde kişiler olarak yetişirler. Gerçek ma-

nasıyla bu olguları isteyen bir öğrencinin ya da ferdin bilgisayardan çekinmemesi ve 

korkmaması gerekmektedir.  

Her nihayetinde her karmaşık sistemin ve teknolojinin de insanlar tarafından 

yapıldığını bilmesi gerekir. Bilgisayarları bizlerin kölesi gibi düşünmek gerekmekte-

dir. Emir vermediğimiz bir davranışı yapmayacaktır. Yani komut verilmeden hiçbir 

işlem uygulamayacaktır. Öğrenciler bu düşünceyle hareket etmelidirler. Burada da 

kuşkusuz en büyük görev kişinin kendisine yani öğrenciye düşmektedir.  

Öğrenci veya öğrenci grubunun BDE uygulamaları sırasında izlediği ya da ku-

ramsal olarak izlemesi gereken basamaklar aşağıdaki gibidir (http:// www.gullukaya.com):  

 Bilgisayar laboratuarında yerini alır.  

 Öğretmenin, ders yazılımını izlemeden önce yapacağı açıklamaları dinler.  

 Bilgisayarı açar.  

 Ders yazılımını başlatır. 

 Ders yazılımını izlemeye başlar. 

 Deney ve alıştırmaları yapar. 
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Test sorularını cevaplar.  

Ders yazılımının değerlendirme bölümünde, öğrendiklerini test eder  

Başarısız olduğu bölümleri tekrarlar.  

Başarılı olduğuna inanırsa, ders yazılımından çıkar.  

Bilgisayarı kapatır.  

Öğretmeninin yapacağı değerlendirmeleri dinler.  

26. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ 

BDE’de görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesi problemi, bilgisayar ağırlıklı 

değil, eğitim ağırlıklı bir eğitim programını gerektirir (http:// www.gullukaya.com) :  

Bilgi inşasında öğrenciye gerekli malzemeyi hazırlamalıdır. 

Öğrenciyi bilgiyi özümserken yönlendirmek. 

Öğrenciye uygulama ve deneme fırsatları yaratma. 

Öğrenme ortamının merkezine öğrenciyi yerleştirerek ona kılavuzluk etmek. 

Öğretmen, bilgisayar donanımı ve ders yazılımlarıyla, öğrenciler arasındaki i-

letişimin tamamlayıcı olmak. 

Temel bilgisayar kullanımı becerileri (sözcük işlem, veri tabanı, İnternet gibi) 

ve bilgisayarla ilgi temel kavram ve terimleri bilmek.  

Teknolojiyi kişisel araştırmalarda ve iletişimde kullanabilmek.  

Bilgisayar kullanımının yasal ve ahlaki boyutlarını kavrama 

Teknolojinin derslerin içine entegre edilmesi suretiyle öğrenci başarısı üzerin-

de etkili olabilmesinin yöntemlerini bilmek.  

BDE’in verimliliğini sağlamada önemli rol oynayan en önemli etkenlerden; bi-

ride öğretmenlerdir. BDE ‘de yer alacak öğretmenlerin bu alanda eğitim almış olmala-

rı gerekir. Öğretmenler ancak bu eğitimi aldıkları takdirde BDE’ de başarılı olabilir. 

BDE‘de geleneksel öğretime nazaran öğretmenlerin rolü azalmamakta, tam tersine 

artmaktadır (http://www.stu.inonu.edu.tr). 

Örneğin: 
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• Bilgisayar sisteminin temel parçalarını adı ve ilişki yönünden tanıma. 

• Bilgisayar okuryazarlığı için temel becerilere sahip olma. 

• BDE’nin amacını ve ilkelerini açıklayabilmeli. 

• Ders yazılımlarından bulunması gereken özellikleri tanıma ve açıklayabilme. 

• Öğrencilere rehberlik edebilme. 

• Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri sürekli olarak izleyebilme. 

• Amacına uygun donanımı seçebilme ve temin etme. 

• Bilgisayar sisteminin temel bileşenlerini çalıştırma. 

• Bir bilgisayar sisteminin bakım ihtiyaçlarını bilme. 

• Giriş-çıkış birimlerini ve işlevlerini açıklama. 

• Bellek-depolama birimlerini bilme. 

• Basit kullanım arızalarını ve çözüm yollarını bilme. 

• Dersler için soru bankasını oluşturma. 

• Bilgisayarı ölçme değerlendirmede kullanma. 

• Bilgisayarı araştırma amaçlı kullanmayı bilme. 

• Yüksek kaliteli yazılımları düşük kaliteli yazılımlardan ayırabilme. 

• Programlama mantığına sahip olma. 

• Amaca uygun yazılım temin etme ve seçme. 

• Basit düzeyde eğitsel yazılım geliştirme. 

• Bilgisayarı eğitim programına uyarlayabilme. 

• Bilgisayarlı eğitim ortamı için sınıfı organize etme. 

• Mevcut bir eğitsel yazılımı değiştirme-uyarlama. 

• Eğitsel yazılımları derste kullanabilme. 
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27. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN OLUMLU YÖNLERİ 

Bilgisayar destekli eğitimin olumlu yönleri öğrenci açısından şöyle açıklanabi-

lir (http://www.stu.inonu.edu.tr): 

27.1. Öğrenci Açısından 

• Yaratıcılığın ortaya çıkmasını sağlar. 

• Sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir. 

• Her öğrencinin kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılığı verir. 

• Kendine güveni arttırır. 

• Problem çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini 

geliştirir. 

• Öğrencinin öğrenme zamanından tasarruf sağlar. 

• Öğrencinin kişisel ihtiyaçlarına göre (sosyo-ekonomik durum, psikolojik 

durum, maddi durum)  

• Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığını kazandırır. 

• Önceki çözümleri araştırıp bunları yeni bir çözüm için kullanabilme yete-

neğini geliştirme, yeni çözüm bulmasını sağlar. 

• Matematik ve dil yeteneğini geliştirir. 

• Paylaşım duygusunu geliştirir. 

• Daha çok bilgiye ulaşma imkânı verir. 

• Anında dönüt sağlandığı için kaçırılan ders veya konu öğrenci tarafından 

tekrar edilebilir. 

• Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgü mekânlar sağlar. 

27.2. Öğretmen Açısından 

• Sınıf performansının artması, 

• Öğrencinin derse aktif katılımının sağladığı için öğretmenin işini kolaylaştırır. 

• Öğretmenin farklı seviyelerdeki öğrencileri izleyerek onlara ayrı ayrı zaman 

ayırabilme olasılığı sağlar.  
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• Kanaat için ek alternatif sunar. 

• En sıkıcı dersleri kolay ve zevkli hale getirerek öğretmene yardımcı olur. 

• Konuyu kaçıran öğrencilere, öğretmeni engellemeden konuyu tekrar etme 

olanağı sağlanır.  

27.3. Okul açısından 

• Eğitimde fırsat eşitli sağlar.   

• Okul başarı düzeyini arttırır.  

• Dünyadaki diğer öğretim kurumlarıyla paralel bir şekilde ders işleme 

olanağı sağlar. 

• Okullar arası iletişimde rol oynar. (bilgi alış-verişi)  

• Müfredatın okullara göre esnekçe planlanabilmesi, 

• Yıllık planların kolayca yazıya dökülebilmesini sağlar. 

• Sınıf ortamında yapılamayacak deney ve uygulamalar benzeşimler saye-

sinde okul ortamına girebilir.  

28. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM  

Bilgisayar destekli öğretimde, bilgisayarlar eğitim ve öğretimi destekler nite-

likte kullanılır. Burada, dersin ve belirlenen hedef ve davranışların öğrencilere temel 

öğreticisi öğretmendir. Diğer bir ifade ile bütün eğitim-öğretim faaliyetleri dersin öğ-

retmeni tarafından gerçekleştirilir. Çeşitli konular ile ilgili CD’ler yâda diğer bilgisa-

yar malzemeleri piyasada rahatlıkla bulunabilir. Öğretmenler, öğrettikleri konular ile 

ilgili çeşitli kamu kuruluşlarından 

(MEB, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Genel Kurmay vb.) CD’leri ücret-

siz ya da çok az bir ücret karşılığında alabilir. Ya da, öğretmenler piyasadan konuları 

ile ilgili çeşitli çoklu ortam grupları tarafından hazırlanan CD’leri ücret karşılığında 

alabilirler. Belirtilen yöntemde, bilgisayarlar eğitim-öğretim ortamlarında öğretmenler 

tarafından sadece yardımcı bir araç olarak kullanılır. Örneğin, matematik dersinde 

konular ile ilgili bazı CD’leri sınıf ortamına getirebilir. Öğrenciler bu CD’leri evde ya 

da okul ortamlarında kullanarak matematiğin öğrenilmesi konusunda çeşitli alıştırma-
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lar yapabilir. Burada öğretmen, genel olarak öğretim faaliyetlerini kendisi yürütmek-

tedir. Öğretmen, konuların öğrencilere öğretilmesinde bilgisayarları yardımcı bir araç 

olarak kullanmaktadır. Diğer bir örnekte, dersin öğretmeni anlatacağı konuları Power-

Point sunum programını kullanarak genel bir tasarım yapmasıdır. Öğretmen, sınıf or-

tamına geldiği zaman bu programı kullanarak dersin öğretimini yapabilir. PowerPoint 

sayesinde öğrencilerin görsel efektlere karşı ilgileri artar ve bunun sonucunda kalıcı 

öğrenmelerde artışlar olur. En son örnek olarak WORD yazım programı verilebilir. 

Öğrenciler bu yazım programını kullanarak yazılarını rahatlıkla geliştirebilirler. Bu-

nun sebebi, öğrencilerin bir paragrafı silebilir ya da istedikleri yerlere götürebilir ol-

masıdır (www.fedu.metu.edu.tr). 

29. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MODELLERİ 

Bilgisayar destekli öğretimde çeşitli modeller kullanılmaktadır. Ancak, araş-

tırmacılar tarafından önerilen ve yaygın kabul gören başlıca modeller şunlardır 

(Uşun,2004,s.43) : 

1. Öğretimsel model 

2. Hipotezci model 

3. Açıklayıcı model 

4. Arındırılmış model 

Bu modellerin her birisi öğrenme-öğretme sürecine katkısı yönünden bilgisa-

yarın değişik özelliklerini ortaya koymaktadır. Örneğin; öğretimsel model temelde 

programlı öğretime dayanmakta ve bilgisayar sabırlı bir yardımcı gibi kullanılmakta-

dır. Hipotezci modelde, öğrenciye hipotez formüle etmede yardımcı olunmakta ve bu 

model bilginin, öğrencinin yaşantıları yoluyla yaratılması gerektiği düşüncesine da-

yanmaktadır. Açıklayıcı modelde bilgisayar, öğrenci ile gerçek yaşamın gizli modeli 

ya da benzeşimi olarak, ilerledikçe konuyu keşfederek öğrenmesi esas alınmaktadır. 

Arındırılmış modelde ise, bilgisayar öğrencinin çalışma yükünü azaltma aracı olarak 

kullanılmakta ve öğrenciye hesaplama, bilgi işlem vb. olanaklar sağlamakta ve onu 

desteklemektedir (Uşun, 2004, s. 44).  

Yukarda açıklanan bilgisayar destekli öğretim modellerinde bilgisayarın öğ-

renciye ve öğrenme-öğretme sürecine değişik biçimlerde katkı sağladığı görülmekte-
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dir. Ancak bu modellerin ortak özelliği, öğrenciye öğrenmesinde etkin bir yardımcı 

olmaları ve öğrenciyi merkeze almalarıdır. 

30. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN AMAÇLARI 

Bilgisayar destekli öğretim yönteminde bilgisayarın temel amacı, materyalleri ya 

da bilgiyi en iyi şekilde kullanmada öğrenciye ve öğretim sürecine yardım etmektir. 

Bilgisayar destekli öğretimin amaçlan şunlardır (Uşun,2004,s.43) : 

1. Geleneksel öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirmek 

2. Öğrenme sürecini hızlandırmak 

3. Zengin bir materyal sağlamak 

4. Ucuz ve etkili öğretimi gerçekleştirmek 

5. Gereksinmeye dayalı öğretimi gerçekleştirmek 

6. Telafi edici öğretimi sağlamak 

7. Öğretimde sürekli olarak niteliğin artmasını sağlamak 

8. Bireysel öğretimi gerçekleştirmek 

Yukarıda açıklanan amaçlar, bilgisayar destekli öğretim -teminde, öğrenme-

öğretme süreçlerinin öğrenci merkezli olarak düzenlendiği ve bilgisayarın bu yöntem-

de öğretim sistemini tamlayıcı ve güçlendirici olarak kullanıldığını göstermektedir. 

31. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN  

                 UYGULAMA BİÇİMLERİ 

Bilgisayar destekli öğretimde öğretmen konuyu işlerken, sahip olduğu dona-

nım ve yazılım olanaklarına, öğreteceği konunun ve öğrencilerin özelliklerine ve be-

lirlediği öğretim amaçlarına göre bilgisayarı değişik yer, zaman ve şekillerde kullana-

bilir (Uşun,2004,s.43) : 

1. Öğretmen, konuyu geleneksel yöntemle sınıfta işler. Dersi kaçıran, başarısız 

olan ya da öğrenme ihtiyacı duyan öğrencilere konuyu bilgisayar yardımı ile öğrenme 

fırsatı sağlanabilir. Yani bilgisayar burada, "özel öğretmen" görevini üstlenir. 

2. Öğretmen, konuyu sınıfta işledikten sonra, değerlendirme çalışmaları sınıfta 

bilgisayar yardımı ile yapılabilir. 
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3. Öğretmen,  konuyu sınıfta işledikten sonra,  alıştırma, uygulama ve değer-

lendirme çalışmaları bilgisayar yardımı ile yapılabilir. 

4. Konu bilgisayar yardımı ile öğretilir. Öğretmen, öğrenme eksikliklerini tar-

tışma yöntemi ile giderebilir,  öğrencileri denetleyerek hatalarını düzeltebilir.  Yani 

burada öğretmen, "danışman" rolünü üstlenmektedir. 

32. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI  

                 (YAZILIMLARI)  

Günümüzde bilgisayar destekli öğretimin gerçekleşme biçimleriyle ilgili ola-

rak çeşitli gruplandırmalar yapılmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. (Uşun, 

2004, s. 46).  

1. Özel öğretici programlar; 

2. Alıştırma ve tekrar programlan, 

3. Benzetişim programları, 

4. Eğitsel oyun programları ve 

5. Problem çözme programlan biçiminde sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Özel öğretici programlar (Tutorial) : Öğretmen gibi konu anlatan, alıştırma 

fırsatı sağlayan, öğrenciyi derse karşı güdüleyen ve öğrenci başarısını değerlendiren 

programlardır. Bu programın amacı bilgisayar ile öğrenci arasında bire-bir etkileşim 

yoluyla ders ortamı sağlamaktır. 

Bu program sayesinde öğrenci kendi öğrenme hızına göre çalışır. Ayrıca iste-

diği kadar tekrar etme olanağına da sahiptir. Bu programlar öğretim zamanını da kı-

saltmakta ya da bu zaman esnasında daha fazla uygulama yapma olanağı da sağlamak-

tadır. Bu programlar herhangi bir nedenle dersi kaçırmış olan veya öğrenme güçlüğü 

çeken (zayıf) öğrencilere eski konulan gözden geçirerek dersi tekrar etme veya ek 

yardımcı bilgiler sunma vb. kolaylıklar da sağlamaktadır. BDÖ için önerilen bireysel 

öğretim tekniğidir. Yapılan araştırmalarda en etkin öğretiminde bu yolla verilen eği-

timle olduğu belirlenmiştir. Bu ortamın kurulumu; gerek maddi açıdan gerekse okulla-

rımızdaki öğretmen eksikliklerimizden dolayı zor olmasına rağmen günümüzde özel 

ders adı altında yaygınlaşmıştır. 
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Alıştırma ve tekrar programları: Bu programlar, öğrencilerin sahip oldukları 

bilgileri kalıcı hale getirmek amacı ile kullanılırlar. Asıl amacı öğretmek yerine pratik 

yapmak olan bu programlarda verilen sorular ile karar verme ve pratik yapma esastır. 

Bu programlar soru bankası gibi çalışmanın yanı sıra, sorulan anında değerlendirme 

ve öğrencilere hangi konularda ne tür problemler çözmeleri gerektiğini önerebilme 

gibi olanaklar da sunarlar. Verilen doğru yanıtlar için, değişik yaş grupları için değişik 

pekiştireçler ve güdüleyici bir takım unsurlar kullanılır. Öğrenci yanlış yanıt verdiği 

zaman, yanıtın yanlış olduğu belirtilerek, tekrar denemesi istenir. Bazı alıştırma ve 

tekrar programlan, istenilen düzey ve konuda soru üretme olanağı da sunmaktadırlar. 

Bu da kullanıcının çözebileceği soru sayısında kısıtlamaların en az düzeyde olmasını 

sağlamaktadır. Bu programların genel özelliklerinden birisi de "kayıt tutma" özelliği-

dir. Bu sayede hem kullanıcı, öğretmen (ve kullanıcının ailesi) kullanıcının başarısını 

ölçebilmekte ve eksik veya yetersiz olduğu konularda ona daha çok destek olabilmek-

te, hem de kullanıcının bizzat kendisi kayıtlar (sonuçlar) doğrultusunda kendi kendini 

güdeleyebilmektedir. Skinner'in temelini attığı programlı öğretim ilkelerini esas alan 

bu program öğretmeyip sadece temel matematik yeteneğini, yabancı bir dili kullanma, 

kelime ve dil bilgisi yönündeki yeteneklerini pratik yapma yolu ile geliştirir. Bu ne-

denle değişik konu ve bilim alanları için bu programlan geliştirmek gerekir. 

Benzetişim (Simülasyon) programları: Benzetişim sınıf içinde bir olay, du-

rum ya da problemin gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model ya da yakın koşulları 

oluşturularak öğrenmenin gerçekleştiği bir öğretim tekniğidir. Gerçek ortamlarda ye-

tiştirmenin güç, tehlikeli ve pahalı olduğu durumlarda, öğrencilere gerçeğin bir benze-

ri üzerinde çalışma ve yetişme olanağı sağlar. Bilgisayarla benzetişim "gerçeğin belli 

bir kısmının görünümünün, bilgisayarda bir modelin oluşturulması yolu ile elde edil-

mesi ve bu oluşumun davranışının deneyler yapılarak incelenmesiyle, gerçek sistemin 

davranışı konusunda bilgi edinme süreci" olarak tanımlanabilir. Bu programlarda öğ-

renilecek içerik (bilgi) sanal bir ortamda canlandırılmaktadır. Bilgisayarla benzetişim-

de öğrenci aktif ve ön planda olup, verdiği kararlar ile öğretimin akışını daha çok etki-

leyebilmektedir. Bilgisayarla benzetişim yolu ile eğitim, özellikle gerçek ortamın çok 

tehlikeli; çok pahalı ve çok zaman alıcı olduğu durumlarda gerçekleşebilmektedir. Bu 

programlar sayesinde gerçek sistem oluşturulmadan sistemi daha iyi anlamak ve sis-

temin modeli üzerinde yapılan değişikliklerin etkilerini düşük bir maliyetle izlemek 
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olanağı söz konusu olabilmektedir. Benzetişim programlarında kullanılan deneyler 

laboratuar deneylerinden daha ucuza mal olmalı ve gerçek yaşam ile tutarlı olmalıdır. 

Ayrıca benzetişim programları deney ve ders konusunun bütün yönleri ile ele alınma-

sını sağlamalı ve kullanıcılara benzetişimi gerçekleştirilen deney, olay, durum ya da 

problemi istedikleri kadar tekrar edebilme olanağı sağlanmalıdır. BDÖ' de simülasyon 

programı çok yaratıcı bir öğrenme ve ilginç olabilecek yaklaşımı ortaya koyabilir. Bu 

programın bir alt basamağı sanal bir durumu ortaya koymak ve göstermektir. Fakat bu 

seviyede öğretme amacı ve süreci gerçekleşmez. Sadece bazı durumları görsel olarak 

sunar. Öğretmen böyle bir ortamı simülasyon programı kullanarak sınıf etkinliği için-

de öğrencilerine sunabilir. 

Eğitsel oyun programları: Oyunlar bireyin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini 

geliştirici, yaşantıyı zevkli kılıcı, sanatsal ve estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici 

etkinliklerdir. Eğitsel oyunlar ise, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat 

bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bilgisayarda eğitsel o-

yun programları ise öğrencilerin oyun formatından yararlanarak ders konularını öğ-

renmelerini ya da problem çözme becerilerini geliştiren ve onları öğrenme ortamların-

da sürekli aktif tutan programlardır. Öğrencilere kazandırılmak istenilen içeriğin (bil-

gilerin) oyunların içinde gizlendiği, ve asıl amacın oyun olmaktan çok, bilginin oyun-

lar yolu ile verilmesi olan eğitsel oyun programı öğrencide motivasyon ve ilgiyi yara-

tır. Eğitsel değeri olmayan bilgisayar öğretim programı kullanmak bir anlamda zamanı 

verimsizce harcamaktır. Eğitsel oyunların eğitim ve öğretimi nasıl etkileyeceği çok 

önemli konudur. Bunun gerçekleşmesi öğrencinin güdülenmesi ve programın nitelik-

lerinin yüksek kalitede olması ile olanaklıdır. Bu kaliteli programın kullanımı ve onun 

öğrenmeye katkısı ise öğretimi etkili kılacaktır. Bilgisayar öğretim oyunları eğlence 

amacıyla geliştirilmiş ve öğrencilere yardımcı bilgileri sağlayıcı özelliğe sahiptir. Asıl 

önemli olan bu oyun programlarının öğrenciyi motive etmesidir. Bu programlar öğre-

timi gerçekleştirici oyunlar biçiminde tasarlanır. Böylece öğrenme sürecinde değerli 

yetenek ya da bilgiyi öğrenciye kazandırmış olabilir. Asıl önemli olan eğitsel değeri 

olan oyun programının özelliklerini geliştirebilmektir. Bir eğitsel oyunun ne kadar 

öğretici olduğu ise oyun programının (yazılımının) ne kadar iyi yapılandırıldığı ile 

doğrudan orantılıdır. 
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Problem çözme programları: Problem çözme, öğrencilerin açık bir çözümü 

olmayan bir problem ya da durumu bilimsel yaklaşımla,  yaparak ve yaşayarak çöz-

meleri biçiminde gerçekleştirilen ve üst düzey zihinsel etkinliklerin (analiz, sentez, 

değerlendirme, tümevarım ve tümdengelim) kazanılmasında işe koşulan ve yaratıcı 

düşünmeyi geliştiren bir öğretim yöntemidir. Bilgisayar destekli öğretimde problem 

çözmeye yönelik programların tasarımı,  hazırlanması ve geliştirilmesi,  diğer prog-

ramlara oranla zordur. Çünkü bu programlarda bilgisayar, problemin çözümünün öğ-

retilmesinin yanı sıra "problemi çözmek için gerekli bilginin" de öğretilmesi amacı ile 

de kullanılmaktadır. Esas olarak öğrencinin yeterince alıştırma  (pratik)  yaparak, 

problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amacını güden ve bireysel öğrenmenin 

yanı sıra grupla öğrenme olanağı sunması gerekli olan bu tür programların başında 

LOGO programı gelmektedir. LOGO programı öğrenme sürecinde yaratıcı öğrenme 

ve öğrencinin ne yaptığının kendisi tarafından fark edilmesi ve görülmesi sonucu ö-

nemli bir konuma gelmiştir. LOGO öğretim süreci için güçlü ve etkili problem çözme 

yeteneklerini öğrenciye kazandıran bir programdır. LOGO programında robot "turtle" 

ya da "kaplumbağa" kullanılır. Öğrenci bu kaplumbağa ile bir şekli değişik aşamalar-

dan geçerek çizer ve meydana getirir. Öğrenci istediği yönde kaplumbağayı hareket 

ettirerek ilgili problemin çözümünü sağlar. Bu öğrenme biçimleri geometri şekilleri, 

bir üçgen, ev ya da araba çizimi olabilir. Öğrenci daha zor matematik problemlerini 

çözebilir. Bu gün LOGO öğrenme projeleri çeşitli seviyelerdeki öğrenme için gelişti-

rilmiş olup, eğitimin hizmetine sunulmuştur. 

33. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN YARARLARI 

Bilgisayar destekli öğretimin birçok yararlan vardır. Literatüre göre BDÖ'in 

yararları şunlardır (Uşun,2004,s.43) : 

1. Bilgisayar destekli öğretim, öğrencileri sürekli aktif tutar. Öğrenci bilgisaya-

rının üreteceği sorulara yanıt vermesi gerektiği ve ancak konu üzerinde düşünerek bir 

sonraki adıma geçebileceği için sürekli aktif olmak zorundadır. 

2. Her öğrenciye kendi öğrenme hızında bir öğrenim sağlar. 

3. Bu yöntemde her öğrenci, öğrendiği konu ile ilgili olarak sorduğu sorulara 

yanıt alabilir. Sınıfların kalabalık olması, zamanın sınırlı olması ve bireysel farklılıklar 
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nedeniyle öğrencilere soru sorulmayabilir. Bilgisayar destekli öğretimde öğrenci bilgi-

sayarla etkileşim kurarak, istediği anda konu ile ilgili sorular sorarak yanıtlarını ala-

bilmekte ve istediği kadar tekrarlayabilmektedir. 

4. Laboratuar ortamında yapılması tehlikeli ve pahalı olan deneyler benzetişim 

yöntemi ile kolaylıkla yapılabilmektedir. 

5. Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili konular öğrencilere daha kısa sürede ve 

sistemli bir şekilde öğretilebilir. 

6. Öğrenci, kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında rahatlıkla çalışabilmek-

tedir. 

7. Öğretim programı öğrencinin öğrenme ile ilgili gereksinimine göre hazırla-

nabilir. Öğretim amaçlarının sıralanışı öğrencinin öğrenme davranışlarıyla belirlenir. 

8. Öğrenim küçük birimlere indirildiği için, basan bu birimler üzerinde sırala-

narak gerçekleştirilir. 

9. Öğrenci kendi çalışmasına rağmen, öğretmen tarafından sürekli denetlenebi-

lir ve gerektiğinde müdahale edilebilir. 

1O. Bedensel ya da zihinsel özürlü öğrenciler, özel olarak düzenlenen bilgisa-

yar destekli öğretim ortamında bireysel öğrenme hızlarına göre ilerleyebilirler. 

11. Öğretmeni dersi tekrar etme, ödev düzeltme vb. görevlerden kurtararak ona 

öğrencilerle daha yakından ilgilenme ve verimli çalışma zamanı ve olanağı tanır. 

Bilgisayarlar eğitim unsuru olarak hayatımızdaki yerini almaktadırlar, çünkü 

(www.atauni.edu.tr):  

* Çocuklar tarafından kontrol edilebilen grafiksel sunular sağlayarak onları 

motive edebilirler, 

* Hızlı bir şekilde doküman sunabilirler, 

* Bireysel eğitim sağlayabilirler, 

* Anında hata tespiti ve geri besleme imkânı sunabilirler, 

* Öğretmene, öğrenciyle fert bazında veya küçük gruplar halinde çalışma ser-

bestîsi verirler, 
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* Öğretmeni, hazırlayacağı raporlar için öğrenciler hakkında bilgi edinmek, sı-

nav sonuçlarını değerlendirmek ve her öğrencinin gelişimini takip etmek gibi idari ve 

eğitsel faaliyetlerden kurtarabilirler. 

34. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI 

BDÖ'in yararları yanı sıra birtakım sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıklar şun-

lardır (Şahin ve Yıldırım, 1999, s.64): 

34.1. Öğrencilerin Sosyo-Psikolojik Gelişimlerini Engellemesi 

Bazı uzmanlara göre, bilgisayarların öğretimi bireyselleştirebilmesi,  öğrenci-

nin sınıf içinde arkadaşları ve öğretmenleriyle olan etkileşimini azaltmaktadır.  Başka 

bir deyişle, yazılımların görsel-işitsel özelliklerinden dolayı çocuğun ilgisini çekmesi 

ve özellikle de eğitimsel oyunlarda çocuğun saatlerce bilgisayar başında kalması gibi 

özellikler nedeniyle, çocuğun yaşıtlarıyla ve diğer bireylerle olan etkileşimi azalmakta 

ve bu durum çocuğun sosyo-psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bil-

gisayarların eğitim ortamında bilinçsizce ya da plansız kullanımı sonucu bu tür sorun-

ların ortaya çıkması doğaldır. Ancak, böyle bir sorunla sadece bilgisayar kullanılan 

öğretim ortamlarında karşılaşılabileceğini düşünmek büyük bir yanılgı olur. Sınıf i-

çinde kullanılan diğer öğretim materyalleri söz konusu olduğunda da, çocuğun bir 

materyali (TV, video, vb.) sürekli ve plansız kullanması, benzer sorunların oluşmasına 

neden olacaktır. Bu yüzden, bu tür materyallerin sınıf içinde etkin ve başarılı kulla-

nımlarında öğretmenlerin rolü büyüktür.  Bilgisayarların öğretimi bireyselleştirme gibi 

bir olanak sağlamasının yanında, öğrencinin diğer öğrencilerle ve öğretmenle olan 

etkileşimini artırıcı öğretimsel faaliyetlerin öğretmen tarafından planlanması ve uygu-

lanması gerekir.  Benzer olarak,  aileler de,  çocukların bilgisayar üzerinde harcadığı 

zamanın süresini ve eğitimsel kalitesini denetlemelidir. Sınıfta kullanılacak öğretimsel 

yazılımların seçiminde de, öğrenmeyi bireyselleştirmesi kadar, öğrencinin diğer öğ-

rencilerle etkileşimini sağlayan yazılımların seçilmesi, öğrencinin sınıf içindeki sosyo-

psikolojik gelişimini destekleyecektir. 

34.2. Özel Donanım ve Beceri Gerektirmesi 

Her şeyden önce, bir öğretim yazılımının kullanılabilmesi için mutlaka gerekli 

donanımın bulunması gerekir. Sınıfların ya da okulların BDE için gerekli donanımlara 
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erişimi bazen zor ve pahalı bir süreç olabilir. Bunun yanında, öğretimsel yazılımların 

kullanılabilmesi için bilgisayarlara ek olarak özel donanımlara da ihtiyaç duyulabilir. 

Diğer öğretim materyallerinin birçoğunda olmadığı halde, BDE ortamlarında donanım 

ve yazılıma sürekli yatırım yapılması gerekliliği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. 

Özellikle de teknolojik özellikleri çok gelişmiş olan yazılımlar, donanımın da sürekli 

güncelleştirilmesini ve yenilenmesini gerektirebilir. Bunun yanında, diğer öğretim 

materyallerinin aksine, BDE materyallerinin kullanımı için hem öğrencilerin hem de 

öğretmenlerin bazı özel bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Her ne kadar günü-

müzdeki yazılımlar kullanıcılardan en az düzeyde bilgisayar bilgisi talep etse de, bil-

gisayar okuryazarı olan öğrenci ve öğretmenlerin BDE'den en yüksek faydayı sağla-

dıkları yadsınamaz bir gerçektir. Bu gereklilikler, okul yönetimine büyük bir maddi 

yük getirmektedir. Bu yüzden, BDE için gerekli olan donanım ve yazılımın alımında 

ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimlerinde maliyet-fayda analizleri yapılmalı, eldeki 

kaynaklar en akılcı ve etkin şekilde kullanılmalıdır. 

34.3. Eğitim Programını Desteklememesi 

Öğretimde kullanılan her materyalin, eğitim programını destekleyici ve prog-

ramda belirlenen amaç ve hedefleri öğrenciye kazandırıcı nitelikte olması gerekir. 

Aslında, her türlü öğretimsel etkinliğin amacı, eğitim programında belirtilmiş amaç ve 

hedeflerin kazandırılabileceği öğretim ortamlarının yaratılması ve öğrenciye sunulma-

sıdır. Ancak, piyasada bulunan birçok eğitim yazılımı bu özellikten uzaktır. Piyasada 

bulunan eğitim yazılımları her ne kadar teknolojik nitelikleri bakımından gelişmiş 

materyaller olsa da, eğitim programlarıyla bir tutarlılık göstermediği için öğretimsel 

değeri az olan materyallerdir. Öğretimsel yazılımlar, diğer öğretim materyalleri ile 

karşılaştırıldığında, öğretmen tarafından geliştirilmesi zor olan, hazırlanması uzun 

süren ve geliştirilmesi pahalı olan materyallerdir. Bu yüzden, piyasadaki yazılımların 

birçoğunun eğitim programıyla bir tutarlılık göstermemesi, BDE'nin sahip olduğu 

sınırlılıkların başında yer alır. 

34.4. Öğretimsel Niteliğin Zayıf Olması 

Program uygunluğunun yanında, eğitim yazılımlarının öğretimsel olarak da et-

kin öğrenme ortamlarını öğrenciye sunabilmesi gerekir. Eğitim yazılımının türü ne 

olursa olsun (alıştırma-uygulama, benzeşim vb.) , her türlü yazılım öğretim tasannu 
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ilkelerine uygun olarak geliştirilmelidir. Bu gerçeğe rağmen, piyasadaki yazılımların 

büyük bir çoğunluğu bu nitelikten yoksundur. Özellikle bazı yazılımlar, yazılı mater-

yallerin elektronik ortama aktarılmış şeklinden öteye gidememektedir. Diğer taraftan 

bazı yazılımlar ise, hedeflenen öğrenci grubunun pedagojik özelliklerine uygun olma-

yan öğretim tasarımlan üzerine geliştirildiği için öğretimsel etkinliği düşük olan yazı-

lımlardır. Piyasada öğretimsel niteliği yüksek olan yazılımların az olması, BDE’nin 

sahip olduğu diğer bir sınırlılıktır. 

34.5. Bilgisayar Destekli Öğretimdeki Sorunlar 

Bilgisayar destekli öğretim yöntemi, günümüzde Dünyanın gelişmiş ülkelerin-

de, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu 

yöntem yetişkin öğrenme özellikleri açısından da uygun ve etkili bir öğretim yöntemi-

dir. Ancak ilgili literatür incelendiğinde bu yöntemin uygulanmasının beraberinde 

birtakım sorunları da getirdiği görülmektedir; 

Bilgisayarların eğitimde kullanımına ve bilgisayar destekli öğretime ilişkin 

başlıca sorunların aşağıda belirtilen noktalarda toplandığı dikkati çekmektedir: 

1. Okulların, nitelikli eğitim verip vermediğine bakılmaksızın, bilgisayarla do-

natılması yoluna gidilmektedir. 

2. Bilgisayar yazılımlarının sayısı sınırlıdır. Ders programlan ile yazılımların 

içeriği arasında tutarlılık sağlanamamakta, hazır paket programların kalitesi tartışma 

konusu olmaktadır. 

3. Ders yazılımlarının istenilen kalitede ve amaca uygun olarak hazırlanması 

uzun zaman almakta ve ekip çalışması gerektirmektedir. 

4. Bilgisayar sistemleri pahalıdır. Eğitim sistemlerinin, özellikle okulların böy-

le pahalı bir uygulamayı nasıl yüklenebileceği tartışma konusudur. 

5. Bilgisayar eğitimi,  bilgisayarla eğitim ve bilgisayar destekli öğretim kavra-

nılan birbirine karıştırılmakta ve bu yanlış değerlendirme,  girişimlere ve uygulamala-

ra karşı olumsuz tepkilerin doğmasına neden olmaktadır. 

6. Öğretmenlerin ve yöneticilerin gerek hizmet öncesi, gerekse hizmet içi eği-

timlerle yeterince yetiştirilip yetiştirilmediği tartışma konusudur. 
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7. Bilgisayar destekli öğretimin henüz yeni olması ve genç kuşaklar üzerindeki 

olumlu ve olumsuz etkileri saptanacak aşamaya gelmediği için ve konu ile ilgili araş-

tırma sayısının çok az olması nedeni ile bilgisayar destekli öğretim ile ilgili korkular 

sürmektedir. 

8. Bilgisayarların eğitim ve öğretimde etkin bir şekilde kullanımı her şeyden 

önce servis, yedek parça, bakım ve onarım garantisi olmasına bağlıdır. 

9. BDÖ bazı amaçlara ulaşmada etkilidir. Ancak bu tüm BDÖ programlarının 

(yazılımlarının) tüm öğrenciler için etkili olduğu anlamına gelmemektedir. 

35. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİN ROLÜ 

Bilgisayarın sadece öğrenciler üzerinde değil, öğretmenin rolü üzerinde de bir 

etkisi vardır. En azından öğretmenler, bilgisayarın nasıl ve ne zaman kullanılması gerekti-

ği konularında karar vermekle karşı karşıya bırakılmaktadırlar (NAMLU, 1999, s. 9). 

Bilgisayar destekli öğretimde, öğretimi gerçekleştiren olarak sadece eğitim ya-

zılımını düşünmek yanlıştır. Bu ortamdaki öğretmenler de, öğretim hedeflerine ulaş-

mada öğrenmenin katılımcılarıdırlar. Bu nedenle her yeni öğretim materyalinde oldu-

ğu gibi, öğretmen bilgisayardaki öğretim yazılımını nasıl kullanılacağını bilmek zo-

rundadır. Bu süreçte iki ana bölüm vardır. Bunlar; yazılımın işleyişini öğrenme ve 

yazılımın öğrenmeye ilişkin hedef davranışlarını analiz etmedir. 

Yazılımın işleyişini öğrenme, genellikle öğretmen tarafından gerçekleştirilir. 

Bu durum, programın kullanımında, programa destek materyali okumada ve progra-

mın seçiminde, düzeyi ve yardım olanaklarını gösteren mekanizmaların çalışmasını 

öğrenmede kendini gösterir. Yazılımın öğrenmeye ilişkin hedef davranışlarını analiz 

etmede ise, öğretmenin öğrenmeyi nasıl kolaylaştırabileceği söz konusudur. Aynı za-

manda programın öğretim ortamını düzenleme ve uygulamasını gerçekleştirme duru-

mudur. Bunun için öğretmenin cevap vermesi gereken bazı sorular vardır. Bunlar şöy-

le sıralanabilir (NAMLU, 1999, s.9): 

*  Yazılımın hedef davranışları nelerdir? 

*  Okul programı içerisinde bu yazılımın uygunluğu nasıldır? 

*  Bu programı etkili olarak kullanmak için öğrencilerin ne tür bilgiye gerek-

sinmeleri vardır? 
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*  Yazılım, bireysel olarak kendi kendine kullanıma mı yoksa grupla öğrenme 

etkinliklerine mi yöneliktir? 

*  Programın öğretiminde hangi özel beceriler gerekmektedir? 

*  Programın kullanımında hangi öğretim becerileri içeren model ya da yakla-

şım vardır? 

*  Hedeflenen becerilerin geliştirilmesinde öğretmenin öğrencilere yardım için 

hangi sorulara gereksinmesi vardır? 

Bilgisayar destekli öğretimde "öğretim" işlemi genellikle ihmal edilir. Çünkü 

hala birçok insan öğretme-öğrenme sürecinin yazılım tarafından gerçekleştirildiğine 

inanmaktadır. Oysa öğretmenin bilgisayar destekli öğretim içerisinde rolü azalmaz, 

aksine geleneksel öğretim yöntemlerine oranla daha fazla artar. Bilgisayar destekli 

öğretimde öğretmenin rolü aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi altı ana başlıkta top-

lanmaktadır. Bunlar planlayıcılık, yöneticilik, kolaylaştırıcılık, danışmanlık, katılımcı-

lık ve model olmadır. 

Tablo 1: Bilgisayar destekli öğretimde öğretmenin rolü 

  Katılımcıdır   

Kolaylaştırıcıdır. 
* öğrenciye bilgi ve program 
desteği verir. 

 * bir grubun doğal üyesidir  
* gözlemcidir. 

 Modeldir. 
* esnek 
* güvenilir 
*  duyarlı  
* anlayışlı  
* teşvik edici  
* espritüel 

 
 

 ÖĞRETMEN BİR 
YÖNETİCİDİR. 

  
 

Planlayıcıdır. 
* bilgisayara ayrılacak zamanı 
belirler. 
 * eğitim hedeflerini belirler. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Danışmandır. 
* soru sorar. 
 * koordine eder. 
 * güdüler. 
 * yardım eder. 

  Yöneticidir. 
* öğrencilerin yetenekle-
rinin gelişmesini sağlar. 
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36. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE SORUNLAR 

Bilgisayar destekli öğretime geçildiği 199O'lı yıllarda, okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri, bilgisayar laboratuarında bulunan 

10–15 bilgisayardan 40–50 kişilik sınıfların nasıl yararlanacağı sorunudur. 

Bilgisayar Destekli Öğretimi sınıf içi geleneksel eğitimden ayıran en önemli 

özellik bireysel olmasıdır. Dolayısıyla bilgisayar destekli öğretimde her öğrenci için 

bir bilgisayar gerekli olmaktadır. Bu durum, uzmanlarca, öğrenciyi toplumsal ilişkilerden 

koparıp, makineleştirdiği için eleştirilmekte ve bilgisayarı kullanan öğrenciler, diğer arka-

daşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişki halinde olmalıdır görüşü yaygınlık kazanmaktadır. 

Eğitimi bilgisayarla bireyselleştirmek, öğrencileri birbirinden ayrı tutmak anlamında kul-

lanılmamalıdır. Öğrenciler küçük gruplarda bilgisayarda çalışabilmelidirler. 

Ülkemizdeki Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarında bilgisayar laboratu-

arlarının etkili olarak kullanılamadığı araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Bunun 

nedenlerinden biri de, kurulan laboratuarlarda öğrenci-öğretmen etkileşiminin nasıl 

sağlanacağı konusundaki yetersizliklerdir. Geleneksel sistemde sözel anlatıma yatkın 

olan öğretmenlerin, bilgisayar laboratuarı ortamında nasıl bir öğretim sergileyecekleri 

konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarının net olarak ortaya konmaması bu yetersizliği 

pekiştiren bir durumdur.  

Yukarıda verilen sorunların çözümünde, bilgisayar destekli öğretimde öğretim 

yaklaşımı, grupla öğretim biçimine dönüştürülebilir. Bilgisayar destekli öğrenmede 

kullanılan üç yöntemden (bilgisayar destekli öğretim, bireysel öğretim) biri olarak 

küçük gruplarla öğretim yöntemini önerilmektedir. Ancak bilgisayar destekli öğretim-

de grupla yapılacak öğretimde birçok sorunla karşılaşılabilir. Örneğin, her öğrencinin 

ekrandaki yazıyı okuma hızı farklıdır, dolayısıyla bir bilgisayar destekli öğretim yazı-

lımının grupla kullanılması için özel bir yöntem kullanılmasını gerektirecektir. Mesela 

yöntemlerden biri İşbirliğine Dayalı Öğrenme yöntemidir (NAMLU, 1999, s. 14). 

37. ÇOKLU ORTAM VE ÖĞRENME 

Metin, resim, grafik, video, canlandırma ve sesin birlikte kullanıldığı çoklu or-

tamların öğrenme ortamını geleneksellikten kurtardığı ve öğrenmeyi artırdığına yöne-

lik iddialar oldukça fazladır. Çoklu ortamın temel özelliği, bilgi-işlem teorilerinin a-
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çıkladığı şekilde öğrenme materyalini düzenlemesidir. Bir kavram ağı biçiminde uzun 

süreli bellekte organize edilip depolanan bilginin, birden fazla temsil biçimi kullanıla-

rak ilişkilendirildiğinde ve depolandığında uzun süreli bellekte kalmasının daha olası 

olduğu ifade edilmektedir. Eğer bilgi çoklu ortam içinde öğrenciye sunulursa bunun 

beyne aktarımı kolay olur. Kısaca insan beynindeki bilgilerin çoğuna birden çok rota 

izlenerek ulaşılabilmektedir. Bilginin ilk kaydı çok rotalı olacağından çoklu ortamda 

bilgi birimlerine birden çok rota vasıtasıyla ulaşmaya izin verir. Bu işlemsel benzerlik-

ten öğrenme için faydalanabiliriz (AKPINAR, 1999,108). 

Çoklu ortam yazılımlarını o denli popüler kılan, çoklu ortamdaki öğrenmenin 

bilgi-işlen teorilerinden, özellikle çift yönlü kodlama teorisiyle irdelenmesidir. Çift 

yönlü kodlama teorisine göre, birey çevresinden bilgiyi değişik algı mekanizmaları 

(görme, işitme, tatma, dokunma, koklama) ile alır. Algılanan bilgi kısa süreli bellekten 

uzun süreli belleğe geçer ve bireyin bilgi dağarcığına eklenir. Birey bilgiyi metin, ses, 

resim ve imge olarak alır ve kaydeder. Eğer bilgi iki kanaldan birine referans olarak 

alınıp kaydedilirse öğrenme daha iyi olur. Çift yönlü kodlamada, birey bilgiyi metin 

ve ses, konuşma ve resim, imge ve metin gibi eşlemeli olarak alır ve beynine kodlarsa 

bilgi dağarcığında daha çok “bilişsel rota” oluşturur. Eğer birey bu rotalardan birini 

kullanarak bilgiyi hatırlayamazsa veya bilgiye ulaşamazsa diğer rotayı kullanabilir. 

Böylelikle bireyin bilgiyi maniple etmede materyal kullanımı ve daha geniş bağlamda 

“bilişsel etkinlik” yapma olasılığı da artar. Ayrıca problem çözme aşamasında gerekli 

olan problemin değişik şekillerde ifade edilmesi de daha olası hale gelir. Bu konuda 

yapılmış bazı araştırmalar iki bilgi temsilinin birlikte kullanımının öğrenmeyi tek bilgi 

temsilinin kullanıldığı ortamlardan daha çok desteklediğini bulgulamaktadır 

(AKPINAR, 1999,108). 

Çoklu ortamın öğrenme ve öğretme için var olan olanakları şöyle sıralayabili-

riz (AKPINAR, 1999,108) : 

• Bilgiyi denemeye, incelemeye, keşfetmeye ve araştırmaya olanak tanıma. 

• Değişik şekillerde dönüt verebilme. 

• Diğer nitelikli BDE yazılımlarında olduğu gibi bireysel öğrenme ve çalışma 

gereksinimlerine yanıt verebilme. 
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• Etkileşimli video programlarını kontrole izin vererek uygun hızda ve biçim-

de incelemeye izin verme. 

• Geleneksel öğrenme materyallerini destekleyebilme. 

• Konuya özel yardım seçeneklerini sunabilme. 

• Kubaşık öğrenme etkinliklerini destekleyebilme. 

• Öğrencinin ilgisini ve dikkatini çekebilme. 

• Öğrencinin motivasyonunu sağlayabilme 

• Öğrenme etkinliklerini değerlendirebilme. 

• Öğrenme etkinliklerini kılavuzlayabilme. 

• Öğrenme etkinliklerini kontrol edebilme. 

• Öğrenme etkinliklerini yönlendirebilme. 

• Problem çözme becerilerini geliştirebilme. 

• Ses, müzik, canlandırma, sanal gerçeklik ve benzeşimleri büyük veri setle-

riyle destekleyip ilişkilendirebilme. 

• Veri ve bilgi setlerini düzenli veri tabanları haline getirebilme. 

• Veri ve bilgi setlerini kolayca okunabilir ve yorumlanabilir grafik ve can-

landırmalar şeklinde işleyebilme. 

• Veri ve bilgi setlerini miktarına bakılmaksızın depolayabilme. 

• Veri ve metin dizilerinin doğrusal ve doğrusal olmayan şekillerde organi-

zasyonunu yapmaya izin verme. 

• Video konferansları entegre ederek farklı yerleşkelerdeki bireylerin iletişi-

mine izin verme. 

Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişim, toplumları sadece sosyal ve ekono-

mik olarak yeniden yapılandırmamış, aynı zamanda eğitimin bir ürünü olan nitelikli 

insanda aranan özelliklerin de yeni baştan tanımlanmasına neden olmuştur. Yeniden 

tanımlanan bu insan tipinin yetiştirilmesinde, yeni yöntem ve araçların gerekliliği, bu 

araçların ve yöntemlerin en etkin şekilde planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve 
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etkinliğinin değerlendirilmesi, yeni bir çalışma alanı olan Öğretim Teknolojilerinin 

doğmasına ve gelişmesine neden olmuştur. 

Öğrenme teknolojileri ışığında yapılan etkinlik değerlendirme çalışmaları, 

farklı öğrenme materyalleri ve ortamlarının öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmış 

ve gelecekte bu alanda planlanan yatırımlara ve uygulamalara ışık tutmaya çalışmıştır 

(YILDIRIM, 2000, s.1).  

38. HİPER ORTAM VE ÇOKLU ORTAM 

Hiper metinler sadece yazı ve veri ihtiva etmezler. Eğer hazırlanan yazılım sis-

temi metin dışında fotoğraf, şekil, ses, müzik, hareketli resim, üç boyutlu resim ve 

film gibi bilgi temsil biçimi içermiyorsa bu tip sistemleri hiper metin olarak adlandır-

mak yazılımların ifade mozaiği hakkında bilgi vermek için yararlı olur. Özellikle bil-

gisayarlardaki gelişmelerle fotoğraf, şekil, ses, müzik, hareketli resim, üç boyutlu re-

sim ve filmleri de hiper metinlere entegre etmek mümkündür. Bu tip sistemler hiper 

ortam (hypermedia) olarak adlandırılır, birden fazla bilgi temsil biçimi ihtiva eden 

anlamındadır. Hiper metin ve hiper ortam kavramları genellikle birbirleri yerine kul-

lanılmaktadır. Diğer bir hiper ortam çeşidi olarak görebileceğimiz çoklu ortam (çoklu 

ortam) kavramını da burada tanıtmakta fayda vardır. Hiper ortam ve çoklu ortam bir-

birine çok benzer, hatta bunları birbirinden ayırmanın bir anlamı da yoktur. Çoklu 

ortam hiper ortamı, hiper ortam hiper metini bir alt sistem olarak bünyesinde taşır 

(AKPINAR, 1999, s104). 

Tablo 2: Etkileşimli çoklu ortam, hiper ortam ve hiper metin ilişkisi 

Çoklu Ortam 

Hiper Ortam 

Hiper Metin 
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Çoklu ortamı hiper ortamdan ayıran temel özellik "donanımdır". Çünkü ilk 

hiper ortam ve çoklu ortam sistemleri incelendiğinde, hiper ortamlarda kullanıcının 

aynı donanım içinde farklı bilgi temsilleriyle iletişim kurduğunu görürüz. Buna karşın, 

bir çoklu ortam içinde kullanıcı video-disk gibi ek donanımlara da program olanakla-

rım kullanarak ulaşabilmekteydi. Gelişen teknoloji ile tüm ek donanımların tek bir 

donanımda toplanması sağlanmış ve hiper ortam ve çoklu ortam arasında belirgin bir 

fark kalmamıştır.  Bazı teknologlar ise bir hiper ortamın çoklu ortam olabilmesi için 

tüm olası bilgi temsil biçimlerinin ortam içinde kullanılması gerektiğini ifade etmek-

tedirler (AKPINAR, 1999, s. 105). 

HyperCard ve ToolBook gibi yazımlık ortamlarının yazılım geliştiricilerin 

hizmetine sunulmasıyla hem hiper metinlerin hem de hiper ortam ve çoklu ortam yazı-

lımlarının hazırlanması kolaylaşarak yaygınlaşmıştır.  Bir önceki bölümde değinildiği 

üzere yazımlık ortamlarının nesne tabanlı yapıları, bilgiyi yığınlar halinde düzenleme-

ye, aktif terimler yaratmaya,  buton ve ikonlarla düzenlenen yığınları ilişkilendirip 

bağlamaya yardımcı olmaktadır. Zaten HyperCard bir dizi not kartı,  ToolBook ise bir 

dizi defter sayfası metaforu üzerine kurulmuştur. Birçok yazılımın yardım menüsü ve 

eğitmen birimleri hiper metin veya hiper ortam olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca kitap, 

ansiklopedi ve sözlükler de doğrusal olmayan elektronik ortamlara dönüştürülmekte-

dir. Hiper metin ve hiper ortam uygulamalarına her alanda rastlamak olasıdır.  Günlük 

gazetelerimizin birçoğuna bu formatlarda İnternet vasıtasıyla ulaşmak mümkündür 

(AKPINAR, 1999, s. 106). 

Doğrusal olmayan şekilde yapılan bilgi organizasyonu ve değişik bilgi temsil 

biçimleri çok duyulu bir algı sistemine sahip olan insanoğlu için daima cazip olmuş-

tur. Okuduğumuz bir kitaptaki öykünün bir filme aktarılarak sözü edilen mekânlarda 

görsel olarak anlatılmasını da aynı ilgiyle izlemişizdir. Konu yeni bilgilerin öğrenil-

mesi olduğunda da bilgiyi değişik ifade biçimleriyle çalışmak isteriz. Bir denklemin 

grafiğini, bir grafikte ifade edilen değişkenlerin somut olaylardaki anlatımını canlan-

dırma olarak görmek isteriz. Bir kuşun değişik özellikleri ile birlikte ötüşünü de merak 

ederiz. İşte bütün bu farklı bilgileri aynı ortam içinde hiper veya çoklu ortamlar işle-

yebilir. Bu nedenle temsil biçimlerini cömertçe işe koşan ortamların kullanımı için 

eğitimden politikaya, spordan sağlığa birçok alan vardır (AKPINAR, 1999, s. 106). 
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Bilgi birçok konu alanında değişik formlarda gösterilip incelenebilmededir. Bir 

konu alanı diliyle iletişimde ve problem çözmede bu farklı bilgi gösterimleri işe ko-

şulmaktadır. Öğrencinin var olan bilgisiyle yeni bilgiyi bağlamasında, yani bilgiyi 

anlamlandırmasında, analitik düşünmede ve problem çözmede tüm bilgi gösterim bi-

çimlerine ilişkin bilgiye sahip olması onun işini kolaylaştırır. Öğrenme ortamı bir ko-

nu alanı diline ait bilgileri, somuttan soyuta farklı şekillerde öğrenecek olan öğrenciye 

uygun bir tasarımla vermek zorundadır. Hemen her konu alanında incelenecek farklı 

ifade biçimleri şunlardır (AKPINAR, 1999, s107): 

1) Somut gösterim: Bilginin doğadaki olgu ve nesneler halindeki ifadesi 

2) Resimsel gösterim: Olgu ve nesneleri değişik ayrıntılarda resimleme 

3) Yazılı gösterim: Olgu ve nesnelere ait bilgi değişkenlerinin yazıya dökülmesi 

4) Sözel gösterim: Olgu ve nesnelere ait bilgi değişkenlerinin konuşma dilin-

deki ifadeleri 

5) Soyut gösterim: Olgu ve nesnelere ait bilgi değişkenlerinin sembollerle ifadesi 

Eğitimde birçok öğretmen bir ifade biçimiyle anlaşılamayan örüntüleri diğer 

söylem biçimleriyle de anlatmak için ortamlar aramaktadır. Örneğin, tarih dersinde 

yoğun metin anlatımları hareketli resimlerle destekleyerek öğrenci motivasyonunu 

artırmak ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak isteyebiliriz. Hiper ve çoklu 

ortamlar tarihsel olgu ile ilgili hazırlanmış bir filmi de veri tabanında bulundurarak, 

öğrencinin ilgili sayfadaki metni okurken bir fare tıklamasıyla bu filme ulaşmasını 

sağlar. Öğrenci filmi izleyerek metinde anlatılanları görselleştirebilir veya okudukla-

rını destekleyecek görsel malzemeyi de inceleyebilir. Benzer olarak Coğrafya dersinde 

bir ülkeye ait coğrafi ve demografik bilgiler bir bilgi ağı bağlamında verilebilir. Çalı-

şılan ülkede konuşulan diller ve diğer kültürel özellikler de görsel ve işitsel söylemler-

le desteklenebilir.  Bu şekilde hazırlanmış birçok CD-ROM okullarım kullanımındadır 

(AKPINAR, 1999, s.108). 

39. ÇOKLU ORTAM MATERYAL TÜRLERİ 

Bu bölümde, öğretim ortamlarında yaygın olarak kullanılan öğretim materyal-

lerinin öğretim ortamına katkılar ve kısıtlamalar açıklanmıştır. 
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Öğretmenlerin farklı materyallerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımaları, onların 

en etkin materyali seçmede ve kullanmada en büyük yardımcısı olacaktır. Şunu unut-

mamak gerekir ki, her ne kadar farklı öğretim materyalleri farklı öğretimsel niteliklere 

ve farklı teknik özelliklere sahip olsa da, bir materyalin, öğrenme ortamı ve hedefleri 

ile öğrencinin bilişsel ve pedagojik özelliklerine uygun olarak hazırlanması ve kulla-

nılmasıdır. Diğer bir deyişle, bir öğretim materyalinin etkinliği, öğretmenin sınıf için-

deki etkinliği ile alakalıdır. 

Bu bölümde, öğretim ortamında kullanılan en yaygın öğretim materyalinin ve 

bunların seçiminde ve kullanımında belirleyici unsurlar olan avantajlar ve dezavantaj-

lar açıklanacaktır (Yalın, 2000, s. 93–129). 

39.1. Yazılı Materyaller 

Yazılı materyaller eğitim ortamında kullanılan en yaygın materyal türüdür. 

Bunun nedeni, yazılı materyallerin kolayca ulaşılabilen ve öğretim ortamına rahatlıkla 

taşınabilen materyaller olmasıdır. Yazılı materyaller, ayrıca kolaylıkla çoğaltılabilen 

ve öğrencinin kullanımına ucuzlukla sunulabilen materyallerdir. 

Bu avantajların yanında, yazılı materyallerin bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. 

Öncelikle, yazılı materyaller ile etkileşime giren öğrenci, öğrenme ortamında pasif 

kalmakta ve materyalle olan etkileşimi düşük olmaktadır. Buna ek olarak, yazılı ma-

teryaller, güncelleştirilmesi zor ya da imkânsız olan materyallerdir. Bu yüzden yazılı 

materyallerin seçiminde ve kullanımında öncelikle yazılı materyalin öğretim ortamına 

uygunluğu ve güncelliği kontrol edilmelidir. Ayrıca, yazılı materyallerde kullanılan 

dilin ve anlatım şeklinin, öğrencinin pedagojik seviyesine uygunluğu kontrol edilmeli, 

uygun görüldüğü durumda eğitim ortamında kullanılmalıdır. Yazılı materyaller ile 

yapılan öğretimde, öğrenciye performansı hakkında bilgi vermek, diğer bir deyişle 

dönüt sağlamak, öğretmen tarafından yapılması gereken etkinliklerin başında gelmek-

tedir. Son olarak görsel özelliklere sahip bir yazılı materyal, sadece metinden oluşan 

yazılı materyalden daha somut ve etkili olacaktır. Bu yüzden öğretmenlerin, yazılı 

materyal seçiminde bu özelliklere sahip materyalleri tercih etmeleri ve kullanmaları, 

öğretim ortamını daha etkili kılacaktır. 
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39.2. Resim ve Grafikler  

Resim ve grafikler, sözel mesajların öğrenciler tarafından anlamlaştırılmasında 

ve somutlaştırılmasında en yaygın olarak kullanılan öğretim materyalidir. Sözel olarak 

anlatılması çok zor olan bir ya da rakamsal olarak anlam ifade etmeyen sayılar veya 

oranlar, bir resim ya da grafik aracılığı ile kolaylıkla öğrenciye anlatılabilir. Resim ve 

grafikler öğrencinin kavramı anlamasına, yorumlamasına ve kavramlar arasındaki 

ilişkileri görmesine yardımcı olur. Ayrıca, resim ve grafiklerin öğretimde kullanılma-

sı, öğrenci dikkatinin çekilmesinde ve korunmasında etkin bir yöntemdir. Resim ve 

grafiklerin diğer bir avantajı ise, bunların kolaylıkla sınıf ortamına taşınması ve öğ-

retmen ve öğrenci tarafından kolaylıkla üretilmesidir. Resim ve grafiklerin yapılması 

çoğu zaman, gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını gerektirmeyebilir. Yazılı ve asetat 

materyallerin kullanılmasında olduğu gibi, resim ve grafiklerin kullanılmasında da, 

öğretmenin etkinliği çok önemlidir. Resim ve grafiklerin ne anlama geldiği, yine öğret-

men tarafından sınıfa aktarılmalıdır. Resim ve grafikler, bütün bir içeriği sunmak yerine, 

içeriğin açıklamasında kullanılabilecek ve öğretmene yardım edebilecek destekleyici ma-

teryallerdir. Resim ve grafiklerin gerçeğe uygunluğu, renkli oluşu ve gerektiğinde yazılı 

açıklamaları içermesi, bu materyalin etkinliğini artıran diğer faktörlerdir. 

39.3. Gerçek Nesneler ve Modeller 

Gerçek hayattan alınmış nesnelerin ya da modellerin öğretim amaçlı kullanıl-

ması, öğrencilerin gerçek dünyayı anlamalarına yardım eden en etkin yöntemler ara-

sında yer alır. Öğrencilerin sınıf içerisinde gerçek nesne ve modeller üzerinde çalış-

ması, onların motivasyonlarını artırdığı gibi, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmektedir. 

Örneğin, Fen bilgisi dersinde farklı bitki türlerini sınıfa getirmek ve öğrencilere gös-

termek öğrencilerin bu bitkilerin resimlerini görmelerinden daha etkili bir yöntem 

olup, hem öğretimin etkinliği hem de bilginin kalıcılığı açısından büyük önem taşı-

maktadır. Sosyal bilgiler dersinde kaymakamın görevlerini kitaptan okumak yerine, o 

kişiyi sınıfa getirerek öğrencilerin konu olan kişi ile birebir iletişim kurmaları çocuk-

lar açısından unutulmaz bir deneyim olmakla kalmaz, kazanılması hedeflenen bilgile-

rin en etkin şekilde öğrenciye aktarılmasını sağlar. Bunun yanında, gerçek nesnelerin 

ve modellerin her istendiği anda sınıfa getirilmesi zor olabilir. Bu tür materyallerin 

eğitim ortamına taşıdığı diğer bir kısıtlama ise, bu gibi öğrenme ortamlarının tekrarı-
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nın bazen mümkün olmamasıdır. Bu durumlarda, öğretmen materyallerini kullanarak, 

bu yetersizliği ortadan kaldırmalıdır. 

39.4. Tepegöz Asetatları 

Öğretim ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir materyal ise, asetatlardır. 

Asetatların öğretim ortamına sağladığı en önemli katkı, asetat kullanımında, öğretme-

nin etkin ve aktif olmasıdır. Örneğin, tepegöz üzerinde kullanılan asetatlar aracılığı ile 

öğretmen konuyla alakalı önemli kavramı vurgulayabilir, kavramlar arasındaki ilişkiyi 

etkin ve somut bir şekilde öğrenciye sunabilir. Asetatlarda kullanılacak renkli ve gör-

sel açıdan zengin unsurlar, öğrenilecek içeriğin öğrenci açısından anlamlı hale gelme-

sini ve kolay öğrenilmesini sağlar. Buna ek olarak, asetatların öğretmen tarafından 

kolaylıkla hazırlanması ve tekrar tekrar kullanılabilmesi, asetatların öğrenme ortamına 

taşıdığı diğer bir avantajdır. Bu avantajlara rağmen, unutmamak gerekir ki, asetat kul-

lanımında öğretmenin rolü çok önemlidir. Öğretmen, asetat kullanılan eğitim ortamın-

da, dersten önce iyi hazırlanmış ve asetatta sunduğu içeriği etkin şekilde tasarlamış 

olması gerekir. Asetatla öğrencilere sunulan içeriğin, dersin içeriğin anlaşılabilmesi 

için hazırlanmış önemli kavram ve kavramlar arası ilişkileri anlatımı olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu yüzden, içeriğin iyice anlaşılabilmesi için kullanılacak örnekler ve 

alıştırmalar yine öğretmen tarafından sınıfa sunulmalıdır. Asetatlar, geniş öğrenci 

gruplarında kullanılmak üzere hazırlanır. Yazılı materyallerin aksine, asetatların kul-

lanılabilmesi için, tepegöz ve görüntünün yansıtılabileceği bir perdeye ihtiyaç vardır. 

Asetatların, bu anlamda azda olsa teknolojiye bağımlı olması yazılı materyaller ile 

karşılaştırıldığında, bir kısıtlama olarak görülebilir. Öğretmenin tepegöz teknolojisini 

etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli becerilere sahip olması, asetatların eği-

tim ortamında etkin kullanımı için diğer bir koşuldur. 

39.5. Ses Kasetleri 

Öğretim ortamında kullanılan ses kasetleri, öğrenci ve öğretmen için hazırlan-

ması en kolay öğretim materyalleri arasında yer almaktadır. Ses kasetlerinin kullanıla-

bilmesi için gerekli olan kasetçalar ise, hem öğretmenin hem de öğrencinin günlük 

hayatında kullanmaya alışkın oldukları araçlardır. Bu materyallerin ve teknolojinin 

kolaylıkla sınıf ortamına getirebilmesi de, bu materyalin diğer bir avantajıdır. Özellik-

le de dil eğitiminde, kelimelerin ve kelime yapılarının orijinal söyleniş şekliyle öğren-
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ciye sunulmasında ses kasetleri en etkin materyaller arasında yer almaktadır. Ayrıca 

okul öncesi dönemde olan ve okuma yazma bilmeyen çocuklar ve fiziksel yetersizlik-

leri nedeni ile okuyamayan ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitiminde ses 

kasetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında, ses kasetlerinin, öğretim orta-

mında bazı yetersizlikleri de vardır. Örneğin, her ne kadar ses kasetleri ilk bakışta 

öğrencilerin dikkatini çekici özelliğe sahip olsa da, öğrencilerin dikkatini uzun süre 

korumakta başarılı olmayabilir. Bu yüzden öğrencinin dikkatini yeniden çekmek ve 

korumak için, öğretmenin diğer öğretim materyallerinden de faydalanması gerekir. 

Ses kasetlerinde karşılaşılabilen diğer bir kısıtlama ise, bilginin belli bir sıra içerinde 

verilişi ve bu sıranın kolaylıkla değiştirilmemesidir. Özellikle öğrencinin tekrar yap-

masını gerektiren durumlarda, ses kaseti üzerinde doğru yerden başlamak ve bitirmek 

kolay olmayabilir. Buna ek olarak, ses kasetleri kolaylıkla silinebilir ya da fiziksel 

hasara uğrayabilir. 

39.6. Televizyon Programları ve Videokasetler   

Gerçek dünyadaki olayların ve nesnelerin sınıf ortamına en gerçekçi şekilde 

taşınabildiği materyal türlerinden biri de televizyon programları ve videokasetlerdir. 

Bu materyaller sayesinde, öğrenciler fiziksel uzaklık nedeni ile ulaşamadıkları yerleri 

tanıma, farklı kültürleri, farklı mekânları ve yaşam biçimlerini inceleme, sosyal ve 

doğal olayların neden ve sonuçlarını araştırma şansına kavuşurlar. Bu tip materyaller, 

ayrıca öğrencinin birden fazla duyu organına hitap ettiği için, öğrenme süreci sonun-

daki öğretimsel kazanılar daha kalıcı olmaktadır. Gerçek hayattaki kavramları ve ol-

guları görsel ve işitsel olarak sunabildiği için bu materyaller öğrencilerin bilişsel açı-

dan olduğu kadar, duyuşsal alandaki becerilerin de gelişmesinde etkin bir materyal 

türüdür. Hatta etkin şekilde tasarlanmış videokasetler, psikomotor davranışların ka-

zandırılmasında da büyük rol oynamakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Videoka-

setlerin diğer bir avantajı ise, uzun süreli saklanabilir ve kullanılabilir olmasıdır. Bu-

nun yanında, bu tür materyallerin geliştirilebilmesi için, uzman kişilerin ve gerekli 

teknolojinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu materyallerin tasarlanması ve 

geliştirilmesi pahalı bir süreçtir. Özellikle kablolu televizyon ve uydu teknolojilerinin 

kullanılması, bu materyallerin fiyatını artıran diğer bir unsurdur. Asetat teknolojisinde 

olduğu gibi, bu tür materyallerin kullanımı da belli bir teknolojinin öğretim ortamında 
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olmasını gerektirmektedir. Televizyon programlarının aksine videokasetlerin diğer bir 

avantajı öğretmenin istediği yerde kaseti durdurabilmesi, soru sorabilmesi, öğrencinin 

katılımını sağlayabilmesi ve videokasetler, öğretici ile öğrenenlerin bir araya gelmedi-

ği uzaktan eğitim ortamlarının en yaygın ve etkin materyalleridir. 

40. İNTERNETE DAYALI UZAKTAN EĞİTİM VE  

                 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI 

Günümüzde İnternet altyapısı kullanılarak yapılan uzaktan eğitime yönelik ça-

lışmalar yaygınlaşmaktadır. Bu yolla üniversitelerde ve orta öğrenim kurumlarında 

dersler açıldığı gibi, sertifika programları da düzenlenmektedir. İnternet'e yönelik tek-

nolojik yenilikler bu tür derslerin hazırlanması sırasında video, ses, animasyon gibi 

çoklu-ortam araçlarının kullanımına imkân vermektedir. Bu da geleneksel sınıf orta-

mının, Web üzerine sanal sınıf olarak taşınmasını sağlamakta ve eğitimi daha zengin 

ve etkin kılmaktadır (http://www.metu.edu.tr). 

40.1. Uzaktan (Senkron / Asenkron) Eğitim 

* Senkron yöntemde; eğitici ve öğrenciler, gerçek zamanlı olarak video konfe-

rans, Chat gibi uygulamalarla günün belirli saatlerinde mekândan bağımsız olarak bir 

sınıf ortamındaymış gibi eğitimi gerçekleştirirler. 

* Asenkron yöntemde; dersin içeriği İnternet ortamına aktarılır. Öğrenciler za-

mandan ve mekândan bağımsız olarak İnternet sitesine bağlanarak eğitimlerini ger-

çekleştirirler. Bu yöntem açık öğretim programları için kullanılabilir.  

Aşağıda Uzaktan eğitim kavramının literatürde bulunan çok sayıdaki tanımla-

rından iki tanesi verilmiştir. 

"Eğitimin ya da çalışmanın uydu, video, ses, bilgisayar, çoklu ortam teknoloji-

si ve benzer araçlar ile elektronik olarak uzak bir mekâna ulaştırılmasıdır."  

"Eğitmen ve öğrencinin farklı mekânlarda bulunduğu bir eğitim deneyimidir." 

Kuşkusuz bu ve benzeri tanımlamaların hiçbiri Uzaktan eğitimin doğasını ve 

amacını tam anlamıyla yansıtmamaktadır. Bu durum, eğitimi sadece sınıf içi eğitim 

olarak tanımlamaya benzemektedir. Ancak bu tür tanımlamalar doğrultusunda Uzak-

tan eğitimin anahtar özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 
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• Eğitmen ve öğrencinin eğitim sürecinin büyük bir bölümünde coğrafyasal 

olarak farklı yerlerde bulunmaları, 

• Eğitim ortamının eğitmen, öğrenci ve ders içeriğini bir araya getirmek için 

kullanılması, 

• Eğitmenin, öğrencinin ve eğitim kurumun iki yönlü iletişimlerinin sağlanması, 

• Yer ve / veya zamandan bağımsızlığın sağlanması, 

• Öğrencinin eğitmenin etkisi altında olmaksızın kendi istemi ile öğrenmesi. 

Uzaktan Eğitim Türleri 

Aşağıdaki şekil ve örnek açıklamalar uzaktan eğitim çeşitlerini açıkça ortaya 

koymaktadır (http://www.metu.edu.tr). 

  

Tablo 3: Uzaktan eğitim türleri 

  EĞİTMEN / ÖĞRENCİ 

 

 Aynı mekânda Bir kısmı aynı 

bir kısmı farklı 
mekânda 

Tamamen farklı 

bir mekânda 

Zamandan ba-

ğımsız 

  
A 

Zamandan yarı 

bağımsız 
D E B 

Z
A

M
A

N
 

Zaman bağımlı 

 
  C 

 

- "A", eğitmen ve öğrencinin hiçbir şekilde karşılaşmadığı, bir başka deyişle 

eğitimin yer ve zamandan bağımsız olarak yürütüldüğü durumdur. Bu tür uzaktan eği-

timde ders içeriğinin dağıtılması için Dünya Çapında Ağ (World Wide Web - WWW) 

, iletişim için ise e-posta kullanılabilir.  

- "B", eğitimin tamamen yerden bağımsız, fakat zamana ise yarı bağımlı ola-

rak yürütüldüğü durumdur. Bu tür uzaktan eğitimde, karşılaşılan özel bir problemi 

çözmek ya da ders kapsamında yer alan bir soruyu cevaplandırmak için İnternet Bağ-

lantılı Sohbet (İnternet Relay Chat - IRC) gibi etkileşimli Web araçları kullanılabilir. 
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- "C", eğitimin tamamen yerden bağımsız, ancak zamana tam bağımlı olarak 

yürütüldüğü durumdur. Karşılıklı olarak soruların sorulduğu ve cevaplandığı video 

konferans sistemi bu tür uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılabilir. 

- "D", eğitimin bir kampus içinde elektronik tartışma destekli olarak yüz yüze 

sınıf ortamında yürütüldüğü durumdur.  

- "E", eğitimin bir kısmının yüz yüze gerçekleştirildiği (yer/zaman tam ba-

ğımlı) , bir kısmının ise tamamen uzaktan verildiği (yer/zaman bağımsız) durumdur. 

Genel olarak, programın başlangıç kısmı ve sonunda yer alan sınav aşamaları yüz yü-

ze gerçekleştirilirken, ara aşamalar "A" durumundaki gibi yürütülmektedir. 

40.1.1. Uzaktan Eğitimin Özellikleri  

Uzaktan eğitimin tipik özellikleri aşağıda özetlenmiştir (http://www.metu.edu.tr). 

1- Küreselleşme 

Uzaktan eğitim hizmeti veren kurumlar genel olarak küresel düzeyde eğitim 

verebilecek niteliğe sahiptirler. 100 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da (özellikle İngiltere 

ve Fransa) bu tür faaliyetlerde bulunan eğitim kurumları deniz aşırı ülkelerdeki çalışan 

resmi görevli ya da ticaretle uğraşan vatandaşlarına düzenli olarak uzaktan eğitim 

hizmeti vermektedir. 

2- Kişiselleştirme 

Doğu ve Batıdaki Geleneksel Eğitim sisteminin en belirgin özelliği eğitmen ve 

öğrencinin yüz yüze iletişim kurmasıdır. Bu tip eğitim genel olarak öğrencilerin deği-

şik zekâ ve öğrenme yetenekleri yerine grubun genel seviyesine göre düzenlenmekte-

dir. Ancak ideal olan, her öğrencinin kişisel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış 

ders içerikli eğitim sistemidir. Geleneksel Eğitim anlayışı ile gerçekleştirilmesi çok 

zor olan bu sistem, uzaktan eğitim sayesinde hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

3- Özelleştirme 

Uzaktan eğitim sistemi, öğrenciyi sınıf ortamından alarak bireysel olarak eğiti-

lebileceği bir konuma taşır. Bu sistemde, kurumsal öğrenmenin yerini bireylere göre 

özelleştirilmiş öğrenme alır. Bu durumun sağlayacağı avantajların yanı sıra getireceği 

sosyolojik ve psikolojik dezavantajlar da halen tartışılmaktadır. 



 83 

4- Endüstrileşme 

Büyük bir kitlenin bir ürüne olan artan ihtiyacını karşılayabilmek için ilgili en-

düstrilerin kurulmasına benzer bir şekilde, insanların artan eğitim taleplerine hızlı ve 

etkin bir şekilde cevap verebilmek için uzaktan eğitim kurumlarının açılması kaçınıl-

maz duruma gelmiştir. 

5- Geleneksel Eğitime Uygun Olmayan Öğrencilere Hizmet Verme 

Uzaktan eğitim, dünya çapında her yıl milyonlarca kişi tarafından tercih edilen 

bir eğitim sistemidir. Bununla beraber ilgili eğitim kurumundaki ders saatlerine yer / 

zaman açısından katılma imkânı olmayanlar (tam zamanlı olarak çalışanlar - memur-

lar, askerler - farklı şehir / ülkede yaşayanlar) için beklenilen bir seçimdir. Bu eğitim 

sistemi hasta, özürlü ve suçlu insanlar için ise tek seçenektir. 

6- Hareket kabiliyeti 

1980'li yıllarda, uzak mesafeler arasında iletişim kurmak amacıyla sabit bilgi-

sayar konferans sistemleri ve iki yönlü video konferans sistemleri kullanılmakta iken, 

günümüzde bunlara ilave olarak portatif bilgisayarlar ve cep telefonları önemli düzey-

de kullanılmaya başlanmıştır. 

Yer / zaman bağımsız uzaktan eğitim sistemi, kablosuz iletişim imkânı saye-

sinde kişilere eğitim esnasında hareket özgürlüğü de sağlamıştır. 

7- Hızlı geri besleme 

Günümüzde uzaktan eğitim sayesinde öğrenciler, e-posta yolu ile dünyanın 

herhangi bir yerinden günün herhangi bir saatinde ödevlerini gönderebilmekte ve bu 

çalışmalarının değerlendirme sonuçlarını hemen aynı şekilde WWW üzerinden ala-

bilmektedirler. 

8- Diğer eğitim sistemlerine göre ucuz olması 

Altyapıya yönelik yatırımın çok yüksek düzeyde olması ya da öğrenci başına 

düşen ücretlendirmenin Geleneksel Eğitime göre daha yüksek olması veya yapılan 

yatırım maliyetini karşılayacak sayıda öğrencinin bulunamaması durumları hariç, ge-

nel anlamda uzaktan eğitim, eğitim sistemleri arasında en ucuz olanıdır. 
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9- Teknoloji ve Eğitim 

Sanal sınıflar uydu veya sıkıştırılmış video kodlama ya da tam band genişliği 

kullanılarak birbirlerine bağlanabilmekte ve bu sayede kişiler uzak yerlerde olsalar 

bile yüz yüze eğitim alabilmektedirler. 

10- Vergi yükümlülerine eğitim 

Ulusal eğitim bütçeleri kullanılarak, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde 

vatandaşların eğitim görmeleri sağlanmaktadır. Devlet bu bütçeyi çalışan kesimden 

topladığı vergiler ile oluşturmaktadır. Günümüzde profesyonel iş hayatı sürekli yeni-

lenmeyi bir başka deyişle hayat boyu eğitimi gerektirdiğinden, uzaktan eğitim bu kişi-

lerin işlerini devam ettirebilmeleri için vazgeçilmez olmaktadır. Bu sayede ulusal eği-

tim bütçesi için daima kaynak bulmak mümkün olacaktır. 

41. EĞİTSEL ÇOKLU ORTAM HAZIRLAMAYA 

                 YÖNELİK BAZI ÖNERİLER 

Eğitsel hiper metin ve ortamlar hazırlanırken, bilgi organizasyonu diğer hiper 

metinler ve ortamlardan biraz daha farklı olmak zorundadır. Çünkü bilgi örüntülerinin 

bir yapı içinde organizasyonu gereklidir. Bir elektronik ansiklopediden farklı olarak 

yığınlar arasındaki köprü (bağ) sayısı daha az sayıda olmalıdır. Bağ sayısının az olma-

sı eğitsel hiper ortamların lineer olacağı anlamına gelmemelidir. Sadece yığınların 

oluşturduğu ağ çok karmaşık olmamalıdır. Öncelikle yığınlar ve değişik bilgi temsilleri 

arasındaki bağ anlamlı ve açık olmalıdır. Öğrenci hiper/çoklu ortam içinde kaybolma 

duygusu veya endişesi yaşamamalıdır. Hiper ortamlarda öğrencinin bilgiyi keşfetmesi için 

yeterince kılavuzlayıcı birim yer almalıdır. En önemli öğretici özelliklerden olan etkile-

şimliliğin ve bilgi gösterimleri arasındaki bağların iyi tasarımlanması gereklidir. 

Hiper/çoklu ortamlar ilk etapta basit bir bilgi sunum ortamı olarak algılanabi-

lir. Metin, ses, resim ve filmlerin birlikte veya ayrı ayrı sunulabilmesi olanağının pe-

dagojik olarak algılanarak tasarımlanacak yazılımda "öğrenci etkinliğine" 

yoğunlaşılmalıdır. Öğrenciye okuduğu, incelediği veya dinlediği örüntüleri irdeleten, 

o konuda düşündüren ve bilgi ilişkilendirmesi yaptıran birimler gereklidir. Bu bağ-

lamda kullanılacak resim, renk ve ses özellikleri için aşağıdaki hususlara dikkat edil-

melidir. (AKPINAR, 1999, s. 114) : 
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Resim ve Grafikler: Çift yönlü kodlama teorisinin önerileri bağlamında metin 

ve sesle olduğu kadar, tek başına kullanımı da önerilen resimler veya görsel malzeme-

ler bilgi sunumunda yoğun olarak kullanılabilir. Zor konuların anlaşılmasını sağlamak 

için görsel malzemeler yazılımlara inşa edilmelidir. CDROM ve DVD gibi teknoloji-

lerle ve sıkıştırma yazılımlarıyla birçok görsel materyali bir yazılım içine yerleştirmek 

mümkündür ancak görsel malzemenin yazılım idinde kullanımı özenle gerçekleştiril-

melidir. Resim ve grafik kullanımında şu hususlara dikkat edilmelidir (AKPINAR, 

1999, s. 115) : 

• Görsel malzeme çok yoğun ve gereksizce kullanılıp öğrenciyi yormamalı ve 

dersi anlamadaki bilişsel akışı engellememelidir. O Metinleri/sesleri destekleyici ve 

tamamlayıcı görsel malzeme ayrıntıyla verilmelidir. 

• Metaforik görsel malzemenin seçiminde ve işlevinin tanımlanmasında tasa-

rımcı, öğretmen ve programcılarla birlikte karar verilmelidir. 

• Süreç ve yöntemlerin ifade edilmesinde hareketli resimler-canlandırmalar 

kullanılarak öğrenci dikkati çekilebileceği gibi, bilgi örüntülerinin dinamik yapıları da 

gösterilebilir. 

• Butonlar resimlerle ikonlar haline dönüştürülüp ekranlara tamamen görsel 

bir görünüm verilerek daha somut ara birimler kazanılabilir. 

• Çoklu/hiper ortamda ses-resim, metin-resim ve canlandırma-diyagram veya 

film-diyagram gibi bilgi ifade eşlemeleri yapılırken işlenilen bilginin somut veya so-

yut olup olmadığına bakılarak öğrenci için en uygun eşlemenin hangisi olacağına ka-

rar verilmelidir. 

Renk: Siyah beyaz baskı yayınlardan renkli baskı yayınlara geçildiğinde eği-

tim için yeni olanakların açıldığı düşünülmüştü. Bilgisayarların zengin renk işleme ve 

sunma kapasiteleri eğitsel yazılımları etkili kılacak bir özellik olarak yazılımlarda yo-

ğun olarak işe koşulmaktadır. Ne var ki, doğru kullanılmadığında ve çok sayıda renk 

kullanıldığında renklerin eğitsel etkisi azalabilir. Ayrıntıların gösterilmesinde, olgula-

rın benzeşiminde, ipucu vermede, önemli kavram ve olguları öne çıkarmada ve öğren-

ci dikkatini çekmede, renklerin kullanılması etkili olabilir. Yazılımlarda renk kullanı-

mına ilişkin öneriler şunlardır (AKPINAR, 1999, s. 117) :  
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• Bir ekranda en çok altı değişik renk kullanılmalıdır. 

• Hiper ortamlarda buton. İkon ve köprüler için renk kullanılarak ilişkiler be-

lirtilebilir. 

• Bir yazılım boyunca renk kullanımı işlev ve ton bakımından tutarlı olmalıdır. 

• Önemli ve kritik bilgiler için parlak renkler seçilmelidir. 

• Ekran zeminlerinde gri tonlar veya pastel renkler kullanılmalıdır. 

• Yazıların okunabilirliğini ve algılanabilirliğini artırmak için zemin ve me-

tinlerde zıt renkler seçilmelidir. 

• Kırmızı-yeşil ve san-eflatun gibi birbirlerini tamamlayan renk eşlemelerin-

den kaçınılmalıdır. Çok parlak renklerin kullanımından kaçınılmalıdır. 

Ses: Etkileşimli ortamların potansiyel özelliklerinden biri sesin ve müziğin, 

metin ve görsel materyallerle birlikte veya tek başına kullanılmasıdır. Bu özellik öğ-

renmenin bireyselleştirilerek öğrenme ortamını öğrenciye adaptif hale getirmede ö-

nemlidir. Çünkü öğretmen-öğrenci veya birey-birey etkileşiminde önemli bir araç olan 

ses/konuşma, öğrenme yazılımının öğrenciyle etkileşiminde daha doğal bir araçtır. 

Özellikle okuma becerisi veya okuduğunu anlaması zayıf olan öğrenciler için 

ses/konuşma alternatif bir ifade biçimi olabilmektedir. Yazılım içinde verilecek mesaj 

ve seçeneklerin sözel olarak da ifade edilmesi öğrencinin ders akışını daha iyi takip 

etmesini sağlayabilir. Ancak öğrenciye kontrol verilerek isterse sözel ifadeyi me-

tin/görsel ifade ile değiştirmesine veya sözel ifadeyi durdurmasına izin verilmelidir. 

Ayrıca ifadelerin tekrar tekrar dinlenebilmesi için de öğrenciye fırsat verilmelidir. Bir 

dil söyleminin konuşma formatında grafik yönelimli yazılımlara entegre edilmesinde 

şu prensiplere uyulmalıdır (AKPINAR, 1999, s. 117): 

• Yazılımı hazırlanacak bilgilerin bir kavramsal analizi yapılmalıdır, bu iş-

lemde yapay zekâ uygulamacılarının da işe koştuğu "kavram haritaları" çıkarılmalı, 

kavram ve süreçlerin konuşma gösterimi ile ifadelerinin ne derece kritik olduğuna 

bakılmalıdır. 

• Diğer bilgi gösterim biçimleri ile sözel söylemin birlikte ya da bunların bir-

birlerinden bağımsız olarak ifade edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Çünkü 
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farklı öğrenme yöntemlerinde, söylemlerin farklı stratejilerle ilişkilendirilmesi öğren-

ciden istenebilir veya belli aşamalar geçildikten sonra belli söylemlerin kullanımına 

izin verilmesi gerekebilir. Dil söylemi, öğretme metodunun ilkeleri ile çatışmayacak 

ve onlarla uyumlu olacak şekilde işe koşulmalıdır. 

• Eğer bir gösterim biçiminden diğerine bir geçiş yaptırılacaksa bu geçişin 

yazılım ortamı içinde ve bilişsel etkinlikte, geçiş bağlarının öyle programlanması ge-

rekir ki sözel söylem ile diğer söylem arasındaki geçiş "yumuşak" (öğrenci bilginin 

değil sadece temsil biçiminin değiştiğini fark etsin) olsun. 

• Diğer sunum biçimlerinde olabileceği gibi sözel bilgi, olgular arasındaki 

nedensel, kategorik, yapısal, karşılaştırın, örneklendirici ve sırasal türdeki ilişkileri 

gösterebilir. Bu tür gösterimlerde de ünite elemanları bir mantık silsilesinde sunularak, 

elemanlar arasındaki olası ilişkiler öğretim biçimine uygun olarak vurgulanmalıdır. 

• Ses ve konuşma doğal olarak dikkat çekme için oldukça yararlıdır. Anahtar 

kavram ve süreçlerin seslendirilmesi tekrarlanabilir olmalıdır. Bu olanağın yazılımlara 

entegre edilmesi bugünkü teknoloji ile hiç problem-değildir. 

• Seslendirilen cümleler algılamayı zorlaştıracak kadar uzun olmamalıdır. 

Öğrenci düzeyine uygun olan ders programında öngörülen kavram ve olgular yalın bir 

dille ifade edilmelidir. 

• Hem bay hem de bayan sesleri kullanılmalıdır. 

42. İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖNERİLER 

Sağlıklı olarak internete bağlanmanın nasıl olacağını şu şekilde açıklanmıştır 

(Keser, 2005, s. 182). 

• Web sayfalarına bağlanmayı veya onların yüklenmesini beklerken vücudunu-

zun duruş şeklini değiştiriniz,  kollarınızı vücudunuzun her iki yanında gevşek bırakı-

nız veya daha da iyisi ayağa kalkınız ve vücudunuzu esnetiniz, fareyi tutmayınız. 

• Fare kullanmadığınız taraftaki dirseğinizi sandalyenin kolçağına bastırmama-

ya özen gösteriniz; bunun yerine o kolunuzu yana sarkıtınız veya bacaklarınızın üzeri-

ne bırakınız. 

• İnternet kullanırken geriye doğru yaslanıyorsanız fareyi vücudunuza yakın 

tutunuz. Fareye erişmek için kolunuzu tam olarak açmaktan kaçınınız. 
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• Internet kullanırken duruşunuzu değiştirebilmek için size tanıdığı avantajdan 

faydalanınız, uzun süre aynı pozisyonda kalmayınız. 

• Eğlenirken zaman hızla akar, bu yüzden internette eğlence amaçlı sörf için 

çok fazla zaman harcamayınız. Günlük işlerimizi yaparken zaten yeterince bilgisayar 

başında kalmaktayız ve bilgisayar kaynaklı sağlık sorunlarının en önde gelen nedenle-

rinden birisinin tekrarlanan hareketler olduğunu unutmayınız. 

43. BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİMDE  

                 ÇOKLU ORTAM ERİŞİM METOTLARI 

Bilgisayar destekli uzaktan eğitimde çoklu ortam erişim metotlarını şu şekilde 

sıralayabiliriz (http://www.metu.edu.tr). 

Bağımsız Sunucu (Stand Alone) : Dersle ilgili malzeme (yazılımlar, ders içeri-

ği, vb.) tek bir bilgisayar üzerinde çalışmaktadır. 

CD-ROM: Dersle ilgili malzemenin bir bölümü hard disk, video, ses ve ani-

masyon dosyalarını içeren diğer bölümü kompakt disk üzerinde çalışmaktadır.  

Omurga Ağı (Ana Frame) : Ders malzemesi bir ana frame ağı üzerinden öğ-

rencilere ulaştırılmaktadır. Ancak eğitim metin tabanlı ve tek renkli görüntü üzerinden 

yürütülmektedir. 

Yerel İletişim Ağı (Local Area Network - LAN) / Geniş Alan Ağı (Wide Area 

Network - WAN) : Bir ağ sunucusunda depolanan ders malzemesi, çok sayıda kulla-

nıcının erişimine imkân sağlamaktadır. Bu yaklaşım sayesinde, sadece ağ sunucusun-

daki ders malzemesinin güncellenmesiyle tüm öğrenciler zaman kaybetmeksizin ders 

notlarının son şekline erişebilmektedirler. Ayrıca, güncellenmiş malzemenin tüm öğ-

rencilere gönderilmesine gerek olmaması genel maliyeti düşürmektedir. 

İnternet / Intranet: Bu özellikle küçük ya da büyük dağınık yapılanmış organi-

zasyonlar için uygun bir çözümdür. Bu metot LAN / WAN erişim metodunun geniş 

kitlelere, daha uzun erişim süresiyle hitap eden şekli gibi düşünülebilir. 

Çoklu ortam en genel anlamda, bir bilgisayar tabanlı uygulamada, normal yazı, 

ses, görüntü, grafik, video ve animasyon gibi görsel araçların kullanılmasıyla destek-

lenen bir kullanıcı ara yüzüdür.  
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Geleneksel eğitimde son yıllarda tepegöz, projektör, video, vb. araçlar kulla-

nılmaktaydı. Günümüzde bilişim teknolojisinin en çarpıcı gelişmelerinden birisi 

WWW; normal yazı, grafik, görüntü ve sesin İnternet üzerinden iletildiği çoklu ortam 

ağıdır. Çeşitli ortamlardan, değişik formatlarda alınan malzemeleri bütünleştirme ye-

teneğine sahip olan Web, eğitmenlerin etkin ve verimli bir ders hazırlamalarına olanak 

sağlamaktadır (http://www.metu.edu.tr). 

44. UZAKTAN EĞİTİMDE ÇOKLU ORTAM  

                 UYGULAMALARININ YARARLARI 

Bu yararlar aşağıda sıralanmıştır (http://www.metu.edu.tr). 

- Öğrenme zamanının kısalması: Yapılan araştırmalar göstermektedir ki ilgili 

konunun öğrenilme süresini önemli düzeyde azaltmaktadır.  

- "Akılda Tutma" seviyesinin artması: Etkileşimli çoklu ortam uygulamaları 

öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılım olanağı vermektedir. 

- Etkin iletişim imkânı vermesi: E-posta, tartışma listesi ve hatta video konfe-

rans sistemi sayesinde eğitmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi mekândan bağım-

sız olarak yüz yüze gerçekleştirilmektedir. 

- Öğrencilerin etkileşimli eğitimden hoşlanması: Etkileşimli çoklu ortam uy-

gulamaları, bilginin aydınlatıcı ve eğlenceli bir şekilde ifade edilmesine yardım et-

mektedir. 

İnternet'le öğretimin yararlarını lojistik, eğitsel ve ekonomik olmak üzere üç 

ana kategoride incelemek mümkündür (Alkan, 2002, s. 99). 

Lojistik yararlar, İnternet'le öğretimin eğitimin kullanımına ve dağıtımına ge-

tirdiği kolaylıkları ve yenilikleri içermektedir. Eğitsel yararlar, doğrudan İnternet'le 

öğretim aracılığı ile gerçekleştirilen eğitimin kalite ve etkisi ile ilgilidir. Ekonomik 

yararlar, İnternet'le öğretimin maliyet açısından öğrenci, öğretici ve kuruma getirdiği 

olanakları içine alır. 

44.1. Lojistik Yararlar 

İnternet'le öğretimin en önemli lojistik yaran, tek bir ortamda geliştirilen bir 

İnternet'le öğretim programının diğer farklı ortamlardan takip edilebilmesidir. İnter-
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net'le öğretimin bu avantajı mesafe ve zamandan bağımsızlık sağlamaktadır. Yani, 

öğrenciler, dünyanın her yerinden (mesafeden bağımsız) , herhangi bir bilgisayar plat-

formu kullanarak (araçtan bağımsız) , günün herhangi bir zamanında (zamandan ba-

ğımsız) bir İnternet'le öğretim programına katılabilirler. Özellikle çalışanlar için İnter-

net'le öğretimin mesafe ve zamandan bağımsızlık sağlaması iş yaşamında da eğitimle-

rini sürdürme olanağı sağlar. 

İnternet'le öğretimin diğer lojistik yaran, İnternet üzerinden gerçekleştirilen her 

tür öğretim etkinliğinin hem öğrenciler, hem öğreticiler, hem de kurumlar için kulla-

nışlı olmasıdır. Öğrenciler, kendi kayıtlarını kendileri yapabilirler, mekân değişikliği 

yapmaksızın dersleri istedikleri yerden takip edebilirler, araştırma yapabilirler, ödevle-

rini öğreticilerine İnternet'in iletişim hizmetleri ile ulaştırabilirler, İnternet yoluyla 

öğreticileri ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilirler. Öğreticiler, rahatlıkla kurs materyal-

lerini geliştirebilir, hem senkron hem de asenkron olarak rehberlik sağlayabilir ve des-

tek verebilirler. Kurumlar, çevrimiçi destek sistemleri ile öğrenci kayıtlarını, ücretleri-

ni ve program içindeki seviyelerini yönetebilirler. 

Bir diğer lojistik yarar ise, dersleri geliştirmenin ve güncellemenin çok kolay 

olmasıdır. Merkezi bir noktadan dersleri güncellemek ve yenilikler yapmak mümkün-

dür. İnternet yazılım araçları kullanılarak, dersleri geliştirmek ve muhafaza etmek 

oldukça kolaydır. Dersleri geliştirme kolaylığı, öğreticilere derslerde yenilik yapmak 

ve yaratıcı olmak için daha çok zaman sağlar. Bu ise öğrencilerin en güncel eğitim 

materyallerine ulaşmalarına olanak sağlar. 

44.2. Eğitsel Yararlar 

İnternet'le öğretimin eğitsel yararlarının en önemli olanı, metin, grafik, ses, vi-

deo ve animasyon gibi çeşitli çoklu ortam elemanlarını birleştirerek, öğrenme ortamla-

rını zenginleştirmesidir. İnternet'le öğretimin sunduğu çoklu ortam araçları, öğrencile-

rin kişisel ihtiyaçlarına en uygun kaynaklan araştırmalarına ve bulmalarına olanak 

sağlar. 

İnternet'le öğretimin diğer önemli eğitsel yaran, öğrenci kontrollü bir sistem 

olmasıdır. İnternet'le öğretim öğrencilere kendi öğrenme düzeyleri ve ihtiyaçları doğ-

rultusunda eğitsel içeriği takip etme olanağı sağlar. Ayrıca, öğrencilere istedikleri za-

man İnternet'e bağlı bir bilgisayar aracılığı ile herhangi bir zaman diliminde tekrar 
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etme ve ders notlarına ulaşma olanağı sunar. Ayrıca her öğrenciye, kendi öğrenme 

hızına göre bir öğrenim ortamı sunarak bireysel öğrenme olanağı sunar. 

İnternetle öğretimin etkili iletişim olanağı sunması diğer bir eğitsel yarardır. 

İnternet'in sunduğu senkron ve asenkron iletişim seçenekleri öğretim sürecine zengin 

bir iletişim ortamı katar. İnternet'le öğretim sürecinde, sohbet kanalları ve video kon-

ferans gibi senkron, e-posta ve tartışma grupları gibi asenkron iletişim seçenekleri 

öğretici-öğrenci, öğrenci-öğrenci ve öğretici-öğretici arasında devamlı ve etkili bir 

iletişim kurulmasını sağlar. 

İnternet'le öğretimin bir diğer eğitsel yaran, hem öğrencilerin kendilerini hem 

de öğreticilerin öğrencileri çevrimiçi değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Öğren-

ciye öğretim sürecinde İnternet üzerinden uygulanan sınavların sonunda, anında dönüt 

verilmesi öğrencinin hatalarını hemen görüp düzeltmesi için fırsat verir. Kişisel test, 

tartışma gruplarına katılım, sorular ve görev gelişim süreci öğrencilerin ilerlemelerini 

değerlendirmede kullanılabilir. 

İnternet'le öğretimin hem formal hem de informal öğrenme çevrelerini destekle-

mesi de bir diğer eğitsel yarardır. Öğreticiler, ders içeriklerini sunup, haftalık dersler için 

zaman, referanslar ve ilgili kaynaklar sağlayarak formal ortamları devam ettirirler. Öğren-

ciler, tartışma gruplarına katılma, e-posta ile kısa hikâyeler gönderme ve çevrimiçi sohbet 

kanalları aracılığıyla sohbet etme ile daha çok informal ortamları devam ettirirler. 

44.3. Ekonomik Yararlar 

İnternet'le öğretimin en önemli ekonomik yaran maliyet etkili olmasıdır. Öğre-

ticiler ve öğrenciler, fiziksel olarak sınıf kullanmaya ihtiyaç duymazlar. Böylece, İn-

ternet'le öğretim aracılığıyla, öğrencilerin ve öğreticilerin seyahat etme, konaklama ve 

kırtasiye maliyetleri minimize edilebilir. Fiziksel olanakların maliyeti ve muhafazası 

minimize edildiği için kurumların müdahale etme maliyetleri de azalır. Ayrıca, ku-

rumların öğretim materyallerini çoğaltma, paketleme ve postalama maliyetlerini de 

ortadan kaldırır. 

45. İNTERNET'LE ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI 

İnternet'le öğretimin sınırlılıklarını benzer şekilde lojistik, eğitsel ve ekonomik 

olmak üzere üç ana kategoride incelemek mümkündür (Alkan, 2002, s. 102)  
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45.1. Lojistik Sınırlılıklar 

İnternet'le öğretimin en önemli lojistik sınırlılığı sağlam teknik altyapı gerek-

tirmesidir. Ders tasarımcılarının zengin tasarımlara yönelmesi nedeniyle, İnternet'le 

öğretim etkinliklerinin en gelişmiş konfigürasyonlara sahip bilgisayarlara dahi yük-

lenmesinde ve kullanılmasında zorluklar yaşanmaktadır. İnternet'le öğretim, gelişmiş 

bilgisayar donanımı dışında İnternet erişimi içine giren gelişmiş ağ kapasitesi ve ağ 

girişine de ihtiyaç duymaktadır. 

İnternet'le öğretimin geleneksel eğitimden daha farklı ve ciddi bir ön hazırlık 

gerektirmesi de lojistik sınırlılıklar içine girmektedir. İnternet'le öğretim kalabalık bir 

disiplinler arası ekibin planlı bir ön hazırlık yapmasını, aynı zamanda geniş çalışma 

zamanını gerektirmektedir. 

45.2. Eğitsel Sınırlılıklar 

İnternet'le öğretimin en önemli eğitsel sınırlılığı, her tür öğretim etkinliği için 

uygun bir öğretim modeli olmamasıdır. Özellikle beden ve zihin gelişimin tamamlan-

madığı, 0–18 yaş grubunun eğitimi için son derece sınırlı olarak kullanılmalıdır. Eği-

timciler, eğitsel tasarımcılar ve kurs geliştiriciler yapılan araştırmalar doğrultusunda, 

İnternet üzerinden psikomotor ve tutumsal becerilerin öğretilmesinin çok sınırlı oldu-

ğunu belirtmişledir. Problem çözme ve ayrıntıları birbirinden ayırma gibi bilişsel be-

cerilerin İnternet'le öğretilmesi kolaydır. Fakat fiziksel hareket ve düşünmenin karma-

şık kombinasyonunu gerektiren psikomotor becerilerin ve tutumsal becerilerin İnter-

net'le öğretilmesi zordur. 

Diğer bir eğitsel sınırlılık, sınıf yönetimini güçleştirmesidir. Çoğu zaman İn-

ternet'le öğretim etkinliklerinde gruplarda katılımcılar arasında sosyal etkileşim öne 

çıkmakta, bu durum ise sınıf yönetimini güçleştirmektedir. Bu durum öğreticilerin ve 

konu uzmanlarının otoriter rolünü zayıflatmaktadır. 

İnternet'le öğretimin eğitsel açıdan bir diğer sınırlılığı da belirli bir uyum sağ-

lama süreci gerektirmesidir. Her yeni öğretim metodunda olduğu gibi İnternet'le öğre-

tim etkinlikleri için öğrencilerin bir süre uyum sağlama süreci geçirmesi gereklidir. 

Kitap, videokaset gibi araçlar bilinen araçlardır, fakat İnternet'e dayalı eğitim çoğu 

öğrenci için yenidir. Bu yeni öğrenme metodu, öğrencilerin Web tarayıcılarını kul-
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lanmaya hâkim olmaları ve sınıf arkadaşları ile etkileşimde bulunmak için bazı İnter-

net hizmetlerine aşina olmaları gibi özelliklere sahip olmalarını gerekli kılar. 

45.3. Ekonomik Sınırlılıklar 

İnternet'le öğretim etkinlikleri pek çok açıdan ekonomik sınırlılıklar içermek-

tedir. İnternet'le öğretimin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgisayar donanımının ve 

yazılımının karşılanması, teknik personel gereksiniminin sağlanması finansal açıdan 

eğitim kurumlarına belli bir yük getirmektedir. İnternet'le öğretimin özellikle az sayı-

da öğrenci grupları ve kısa süreli eğitimler için hazırlanması ve kullanılması eğitim 

kurumlarına büyük bir mali yük getirecektir. Önceki başlıklarda üzerinde durduğumuz 

İnternet'le öğretimin yararlan ve sınırlılıklarını aşağıdaki tabloda olduğu gibi özetle-

mek mümkündür. 

Tablo 4: İnternet'le öğretimin yararları ve sınırlılıkları 

İnternet'le 

Öğretim 
Lojistik Eğitsel Ekonomik 

Yararları 

Mesafe ve Zamandan Ba-

ğımsızlık  

Kullanışlılık  

Dersleri Geliştirme ve 
Muhafaza Etme Kolaylığı 

Zengin Öğrenme Ortamları 

Öğrenci Kontrolü  

Etkili İletişim 

Çevrimiçi Destek 

Formal ve İnformal öğren-

me ortamları destekleme 

Maliyet Etkili 

Sınırlılık 

Sağlam Teknik Altyapı 
Planlı Ön Hazırlık 

Uygunluk  

Sınıf Yönetimi 

Uyum Sağlama Süreci 

Finansal Yük 

 

46. TÜRKİYE'DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ  

                 ÖĞRETİM UYGULAMALARI 

Çağımıza adını veren bilgisayar, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemize de 

1960'lı yıllarda girmiştir. Günümüzde ise sanayiden eğitime, tıptan çok değişik hizmet 

sektörlerine kadar girerek yaygın bir kullanım alanı bulmuş ve gerek günlük yaşamı-

mızda, gerekse iş yaşamımızda çok önemli işlevler üstlenen bir araç haline gelmeye 

başlamıştır. 
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Ülkemizde, eğitimde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar destekli öğretim konu-

sunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanlığı, üni-

versiteler ve TÜBİTAK tarafından ortak çalışmalar sürdürülmektedir. TÜBİTAK’IN 

bilgisayar destekli öğretim konusunda yapmayı amaçladığı çalışmalar şöyle sıralana-

bilir (Namlu,1999, s.12): 

1. Bilgisayar destekli eğitim konusunda gerekli donanımın ve eğitim yazılımla-

rının üretimi veya ithal yoluyla edinilmesinde danışmanlık yapmak,  öneriler getirmek 

ve özel sektörle işbirliği konularında ortam hazırlamak. 

2. Eğitime katkıda bulunan kuruluşlarla ortak projeler hazırlayıp, uygulamak. 

Örneğin; Üniversitelerle ortak, Türk eğitiminin ihtiyaçlarına uygun bir yazılım siste-

minin geliştirilmesi. 

3. Yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekirse bilgisayar destekli 

eğitim konusunda uzman kişilerden yararlanmak. 

4. Bilgisayar destekli eğitimin, eğitim teknolojisine paralel gelişmesini temin 

için gerekli araştırma ve hazırlıkları yapmak. 

Tablo 5: Türkiye’deki nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus  
(Milyon) 

Kişi Başına 
Düşen Ulusal 

Gelir ($) 
Okul Sayısı 

Öğretmen 
Sayısı 

Öğrenci  
Sayısı 

Eğitime Ulusal  
Gelirden  

Ayrılan Pay ($) 

64.266 2.947 68.591 352.732 11.219.000 % 2.1 

 

Türkiye'de eğitimde bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli 

çalışmalar sürdürülmektedir. Okullarda bilgisayar laboratuarları kurulmaktadır. Labo-

ratuarlı okul sayısı 779 ve bu okullardaki laboratuar sayısı 1792 olmuştur. Mevcut 

bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayar sayısı 22.918'e ulaşmıştır. Milli Eğitim'e bağlı 

devlet okullarındaki eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla Dünya Bankası'ndan alı-

nan kredi ile Milli Eğitimi Geliştirme Projesi başlatılmıştır. Bu proje iki kısımdan o-

luşmaktadır ve birinci kısmı Milli Eğitim Bakanlığı-Dünya Bankası katılımıyla yürü-

tülerek tamamlanma aşamasına gelmiştir. Projenin bu kısmında 53 Bilgisayar Deneme 

Okuluna 1.666 adet bilgisayar alınmış ve bu okullarda bilgisayar laboratuarları kurul-

muştur. Aynı proje kapsamında 256 Ticaret ve Turizm Eğitimi Okulu ile 50 Kız Tek-
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nik Öğretim Okuluna bilgisayar laboratuarları kurulmuştur. Ayrıca, 160 Müfredat 

Laboratuar Okulu'nda laboratuar kurma çalışmaları devam etmektedir. Bu proje çer-

çevesinde 53 Bilgisayar Laboratuar okulunda denenmek üzere Bilim ve Teknik ansik-

lopedisi, İngilizce, matematik, fizik, kimya ve biyoloji konularında ders yazılımları 

alınmıştır. Bu yazılımların deneme okullarındaki uyguluma çalışmaları tamamlandık-

tan sonra yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Donanım ve alt yapı çalışmalarına ek 

olarak 1996 yılı içersinde 256 yeni formatör öğretmenin eğitimi yapılmış ayrıca 314 

öğretmen 1. ve 2. tekâmül eğitimine tabi tutulmuştur. Bu sayılarla birlikte formatör 

olarak eğitilen öğretmen sayısı 1500 civarına ulaşmıştır (Uludoğan,2005,s.420). 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de bilgisayar destekli öğre-

tim uygulamalarına geçmeden önce, Türkiye'de eğitimde bilgisayar uygulamalarım 

gelişmekte olan ülkelerde eğitimde bilgisayar kullanımı konusu çerçevesinde ele al-

makta yarar vardır. Kitabın bu bölümünde Türkiye'de BDÖ konusu öncelikle, geliş-

mekte olan ülkelerde eğitimde bilgisayar uygulamaları ve Türkiye'de durum açısından 

ele alınmış, daha sonra ise örgün ve yetişkin, hizmet içi ve uzaktan eğitimde bilgisayar 

destekli öğretim uygulamaları geniş bir perspektifle ele alınarak incelenmiştir (UŞUN, 

2004, s. 177). 

Gelişmekte olan ülkelerde eğitimde bilgisayar kullanımında karşılaşılan güç-

lükler, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye açısından da geçerlidir. 

Alkan (1989, s. 126–127–128) Türk Eğitim Sistemi'nde "yeni teknolojiler ve bilgisa-

yara geçiş" konusunda sistem çapında bir genelleme yapılması durumunda eğitimde 

1960'ların teknolojisi olan görsel-işitsel araçlar teknolojisi konusunda bile insan gücü 

ve donanım yönünden henüz bir doygunluk düzeyine erişilemediğini belirtmiş ve tek-

nolojik uygulama aşamaları (tanıma, araştırma, inceleme, uygulama, uygulama sonuç-

larına göre geliştirme, kullanım, geliştirme) açısından Türkiye'nin henüz birinci aşa-

mayı yani "tanıma" aşamasını henüz tamamlamamış olduğuna değinmiştir. 

Türk Eğitim Sistemi'nde bilgisayarlı uygulamalara etki edebilecek etmenler ve 

çözüm önerilerini beş ana başlıkta ele alınmıştır. Söz konusu etmenler şunlardır (Hızal 

1992, s. 2–7) : 

a) Planlama 

b) Öğretmen eğitimi 
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c) Donanım 

d) Programlar 

e) Yayın-araştırma 

Türk Eğitim Sistemi'nde bilgisayarlı uygulamalara etki edebilecek bu beş et-

men açısından genel durum ve çözüm önerilen şunlardır (UŞUN, 2004 S.181) : 

1. Planlama açısından; Türkiye'de eğitimde bilgisayarlardan yararlanma çalış-

malarında önceliğin bilgisayar eğitimine mi yoksa bilgisayar destekli eğitime mi ve-

rilmesi gerektiği henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. 

2. Öğretmen eğitimi açısından öncelikle konu, öğretmen yetiştiren kurumların 

eğitim programlan çerçevesinde ele alınmalıdır.  

3. Türkiye’de kullanılan bilgisayarlar büyük ölçüde yurt dışından alınmaktadır. 

Ancak bunların seçiminde bazı noktalara dikkat edilmeli ve bilgisayar üretiminde me-

safe alınıncaya kadar yerli yabancı ortaklığı ile üretimin Türkiye'de gerçekleştirilmesi 

olanaklarının araştırılması yoluna da gidilebilir. 

4.  Eğitimde bilgisayardan yararlanmada;  özellikle de bilgisayar destekli öğre-

timde, eğitim programı en önemli öğeyi oluşturmaktadır. Programların Türkçe olması 

üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.  Türkiye’de Türkçe program yazarlık 

sistemi geliştirilmeli ve bunu özendirecek önlemler alınmalıdır. 

5. Genel olarak bakıldığında bilgisayar konusunda Türkçe yayınlar ve özellikle 

de eğitimde bilgisayardan yararlanma konusundaki yayınlar yeterli değildir. 

47. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE  

                 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM PROJESİ 

Türkiye'de örgün eğitimde bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli öğretime i-

lişkin olarak en önemli proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1984 yılında başlatıl-

mıştır. MEB BDÖ projesini; 

■  1984–1988 ön hazırlık çalışmaları 

■  1989–1991 bilgisayar destekli eğitim çalışmaları 

■  1992–1999 yıllan arasında gerçekleştirilen çalışmalar ve 
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■ 2000 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar olmak üzere dört 

ana zaman dilimi açısından ele alınıp incelemek mümkündür (Uşun, 2004,s.183). 

47.1. 1984–1988 ön Hazırlık Çalışmaları 

1984 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Yeni En-

formasyon ve İletişim Teknolojisi” ile ilgili çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

1985–1986 öğretim yılından itibaren 101 Orta dereceli okula, bir tanesi öğret-

mene, 10 tanesi de öğrenciye olmak üzere toplam 1111 adet bilgisayar sağlanmıştır. 

Her okulda 2 öğretmen 5 hafta süre ile Hizmet İçi Eğitim kurslarına alınarak yetişti-

rilmiştir. 2 saat teorik, 1 saat uygulamalı dersler, 1987-1988’den itibaren seçmeli ders-

ler arasına alınmıştır. 

1985–1986 öğretim yılından itibaren, Ticaret, Turizm-Otelcilik okullarında 

başlatılan çalışmada 13 okula, 10’ar adet olmak üzere toplam 130 bilgisayar dağıtıl-

mıştır. Öğretmenlerin Hizmet içi eğitimi bütün okullara yaygınlaştırılmıştır. 3 saatlik 

bilgisayar dersi her okula konulmuştur. Okulun bulunduğu sanayi kuruluşları, ticaret-

haneler, turizm ve otelcilik işletmeleri ve okul koruma dernekleri, başlatılan bu faali-

yetleri çok olumlu bulmuşlar ve okullara bilgisayar hediye etmeye başlamışlardır. 

1988–1989 öğretim yılından itibaren Ticaret ve Teknik Eğitimle ilgili Orta de-

receli okullarda Dünya Bankası kredisiyle başlatılan “Endüstriyel Okullar Projesi” 

çerçevesinde 805 bilgisayar kullanılmaya başlanmıştır. “Bilgisayar Donanımcılığı, 

Bakım ve Onarım” konulan yanında “Yazılım Kullanımı” konusuna da ağırlık veril-

miş ve iki önemli yazılım paketi satın alınmıştır (MEB, 1991, s.  15–20). 

47.2. 1985–1991 Bilgisayar Uygulamaları 

1989–1991 yıllan arasında bilgisayarla ilgili olarak MEB'ce yapılan eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini dört ana başlık altında toplamak mümkündür: 

1. Bilgisayar Destekli Eğitim (Öncelik ve ağırlık sırasıyla, müfredat program-

lan, yazılım, öğretmen eğitimi, donanım, bakım ve onarım)  

2. Bilgisayar Programlama, 

3. Bilgisayarın tanıtılması, Hazır Yazılımların Kullanılması 

4. Bilgisayar Bakım ve Onarım Teknisyenliği (MEB, 1991.SS.21–25). 
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47.3. 1989–1990 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları 

1988-1989 yılında yapılan pilot proje uygulamaları, kademeli değerlendirmele-

re tabi tutulmuş ve son değerlendirme, 5-6 Ağustos 1989 tarihlerinde İstanbul'da, Türk 

üniversitelerinde bilgisayar uzmanı olarak çalışan bilim adamlarının, eğitim uzmanla-

rının, uygulayıcıların ve M.E.B. yetkililerinin katıldığı Danışma Kurulu toplantısında 

yapılmıştır. Bu uygulama ve değerlendirmelerin amacı, konu ile ilgili ilmi verilerin 

ışığında diğer ülkelerin tecrübelerinden de yararlanıp, Türk Milli Eğitim ve ilkeleri ile 

tutarlı bir strateji belirleyerek, ülke kaynaklarının en verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlamaktır. Böylece, Türk Eğitim Sistemi'nde ortaya çıkabilecek düzensiz ve kont-

rolsüz gelişmelerin önüne geçilecek, kaynak israfı önlenecek, çalışmalarda tutarlılık 

ve etkinlik sağlanacaktır. Bu amaçla yapılan değerlendirmeler sonunda, uygulama 

stratejilerinin belirlendiği komisyon raporlan hazırlanmış, Pilot Proje deneme uygu-

lamalarına katılan yerli ve yabancı olmak üzere toplam 28 yazılım ve donanım firma-

sından uygun bulunan, 10 firma ile devam edilme karan alınmıştır (Uşun,2004,s.185). 

MEB tarafından başlatılan Pilot Proje'deki değerlendirme çalışmalarından son-

ra 9 firma ile anlaşma sağlanarak, 58 okulda yapılan deneme uygulamaları için, yakla-

şık 6 Milyar TL harcanmıştır. 

Bu uygulamalar esnasında; 

1. 18 okul için 378 bilgisayar satın alınmıştır, 

2. 40 okul için daha önce alınan 800 bilgisayarın, geliştirilen ders yazılımları 

ile eğitim ve öğretimde etkinliği sağlanmıştır. 

3. 37 derse ait toplam 2000 saatlik yazılım geliştirilmiştir. 

4. 750 öğretmenin eğitimi tamamlanmıştır. 

Ayrıca, A.B.D.'den, Ticaret ve Kalkınma Programı çerçevesinde sağlanan hibe ile 

"Yeni Enformasyon Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Eğitim" konusunda MEB perso-

nelinden 10 uzman, eğitim amacıyla A.B.D.'ye gönderilmiştir. (Uşun, 2004, s.  186). 

47.4. 1990–1991 Uygulamaları 

Uşun’a (2004,s.188) göre 1990–91 yılında çeşitli okullardaki uygulamalar şöy-

ledir: 
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47.4.1. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar 

MEB bünyesindeki Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 9 okulda 

bilgisayar programlama bölümü açılmıştır. Bu okullarda çeşitli marka ve tiplerde 690 

adet bilgisayar bulunuyordu. Bilgisayar Programlama Tekniklerinin bir bilim olarak 

öğretilmesinin amaçladığı bu okullarda en önemli problem öğretmen yokluğuydu. 

Bilgisayar Bölümleri'nde eğitim ve öğretim, dışardan gelen öğretmenler ve bünyedeki 

bilgisayar programlama kursu almış fen dersleri öğretmenleri ile sürdürülmekteydi. 

Bilgisayar destekli eğitimin, bilgisayar programlama öğretimindeki bu probleme kıs-

men çözüm getirmesi bekleniyordu. 

47.4.2. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar 

MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 okulda Bilgi-

İşlem Bölümü açılmış olup, 263 okulda ise 3 saatlik bir bilgisayar dersi veriliyordu. 

Amaç, bilgisayarı bir büro makinesi gibi kullanıp, muhasebe, stok kontrol ve banka 

hesapları için hazırlanan profesyonel yazılımların kullanımını öğretmekti. Bu konuda 

eğitim ve öğretim veren 28 okulda 432 adet bilgisayar bulunmaktayken 1991 yılı içe-

risinde 62 okula 930 adet bilgisayar alınmıştır. 

47.4.3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı 189 okulda, çeşitli marka ve tipte 1461 

adet bilgisayar bulunmaktayken, 1990 yılı içinde 1 okula 231 bilgisayar, 1991 yılı içinde 

47 Genel Lise'ye 710 bilgisayar, 13 Fen Lisesi'ne 260 bilgisayar, 72 Anadolu Lisesi'ne 

1070 bilgisayar, 18 Anadolu Öğretmen Lisesi'ne 360 bilgisayar satın alınmıştır. 

47.4.4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda verilen programlar 

genelde bilgisayarların montaj, bakım ve onarım konularını kapsamaktaydı. Teknik 

Eğitim Fakülteleri'nde bu bölüm yeni açıldığından, öğretmen sıkıntısı vardı. Elektrik-

elektronik bölümü öğretmenleri ile eğitim ve öğretim devam ettirilmekteydi. 

32 Teknik Lise'de uygulanmakta olan bu program ile bilgisayarların tanıtılması 

ve hazır yazılımların kullanılmasını amaçlayan 33 Teknik Lise'de çeşitli marka ve 

tipte toplam 1194 Bilgisayar bulunmaktaydı. 1991 yılı içinde BDE çerçevesinde 73 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne 1100 adet bilgisayar alınmıştır. 
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47.4.5. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Okullar 

MEB ilk defa 1991 yılı içerisinde 30 İmam Hatip Lisesine 460 adet bilgisayar 

alımı yapmıştır. 

47.4.6. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı  

                        Eğitim Merkezleri 

Dünya Bankasınca desteklenen "Yaygın Eğitim Projesi"nden yaklaşık 450 adet 

bilgisayar satın alınmış olup, ayrıca "Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi"nden de 1991 

yılı içerisinde 20 Çıraklık ve Halk Eğitim Merkezi'ne 260 adet bilgisayar alınmıştır. 

47.4.7. Hizmetiçi Eğitim 

"Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi"nin temel önceliklerinden birinin öğretmen 

eğitimi olduğu açıktı. MEB, bu ihtiyaçtan yola çıkarak 1985–1989 yıllan arasında 37 

hizmetiçi eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. 1990 yılında ise 11 faaliyet gerçekleştiril-

miştir. Toplam 48 faaliyetten 43'ü bilgisayar okuryazarlığına ve programlama eğitimine 

yöneliktir. 4'ü bilgisayar destekli eğitim, 1'i ise bilgisayar bakım ve onarım kursudur. 

Böylece toplam 1941 öğretmene bu konuda hizmetiçi eğitim sağlanmıştır. Ayrıca 1990 

yılı içinde hazırlık safhasındaki projelerle 300 öğretmenin daha yetiştirilmesi sağlanmıştır. 

1991 yılında ise, 5300 öğretmenin eğitimi gerçekleştirilmiştir (Uşun, 2004, s. 190). 

47.5. 1992–1999 Bilgisayar Eğitimi ve BDÖ Uygulamaları 

Yapılan envanter çalışmaları ile 1993 yılına kadar Türkiye'de ortaöğretim ku-

rumlarının % 11-12'sinde bilgisayar laboratuarı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu labo-

ratuarların büyük bir kısmı Bakanlık tarafından temin edilmiştir. Bununla birlikte o-

kullar kaynaklarını zorlayarak bilgisayar alımlarına gitmekte ve okullardaki laboratu-

arların kullanım zamanlarının % 70'i bilgisayar eğitimine, % 30'u ise bilgisayar des-

tekli öğretime ayrılmaktadır. Öğretmenlere, bilgisayar kullanımım ve Basic program-

lama dilini öğretmek amacıyla, Bakanlıkça ilk kez 1985 yılında kurs düzenlenmiştir. 

10–30 gün süreli kursların ikisi Bakanlıkça, ikisi de bilgisayar firmalarınca düzenle-

nip, 100 okuldan 225 öğretmen katılmıştır. 1985 yılından 1999 yılına kadar Eğitim 

Bakanlığı tarafından sürdürülmekte olan bilgisayara ilişkin kurs ve seminerlerin sayı 

ve çeşitlerinin artması Bakanlığın konuyu gittikçe daha ciddi ve kapsamlı biçimde ele 

aldığının göstergesi olarak kabul edilebilir. 
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Bunların yanı sıra 1992–1993 eğitim-öğretim yılı St. Georg Avusturya Lise-

si’nin Ticaret bölümünde mesleki ortak derslerden bilgisayar ve daktilo sınıflar bazın-

da 21 saat ile en önde yer almaktaydı (Büyükkarcı, 1995, s. 512). 

1995 yılının sonlarında okullara donanım ve ders yazılımı sağlamak amacıyla 

donanım ve yazılım konusunda üstün olanaklara sahip bulunan 53 tane Müfredat La-

boratuar Okulu kuruldu ve 1997 yılına kadar yaklaşık 250 öğretmen bilgisayar ve ders 

yazılımı kullanımı konularında (formatör öğretmenler olarak) yetiştirildi. Bilgisayar 

laboratuarlarının amaçlarından birisi de öğretmenlere yazarlık sistemleri sağlamaktı. 

Türkiye'de 15 yıllık geçmişi bulunan, büyük umutlarla başlayıp sürekliliği sağ-

lanamayan BDE projelerinin bilânçosunda yaklaşık 1000 okula bilgisayar laboratuarı 

kurulmuştur. 55 Hükümetin gündemindeki en önemli konulardan birisi olan 8 yıllık 

kesintisiz eğitim çalışmaları kapsamında eğitim için kaynaklar yaratılmasıyla birlikte 

BDE projeleri tekrar gündeme gelmiştir "Eğitimde Çağı Yakalamak 2000" adı verilen 

proje kapsamı içinde 1998 yılında 6.200 ilköğretim okulunun bilgisayar destekli eği-

time başlaması öngörülmüştür (Yazar, 1998, s. 32). 

Proje çerçevesinde her il ve ilçedeki en az iki ilköğretim okuluna bilgisayar la-

boratuarı kurulması, öğrenci sayısı 1000'den fazla olan okullara ise ikişer bilgisayar 

laboratuarı kurulması planlanmıştır. En önemli noktalardan birisi de BDE yazılımı 

geliştirilmesidir. Öncelikle Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi. Yabancı Dil, Sosyal Bilgi-

ler derslerine ait yazılımların kullanıma sunulması ve ayrıca Türkiye'de 70.000 okulun 

İnternet'e bağlanması için TTNet projesinden yararlanılması düşünülmüştür. 

"Eğitimde Çağı Yakalamak 2000 Projesi"nde "Temel Eğitim Programı"nın bi-

rinci kapsamındaki 2.451 İlköğretim okuluna kurulacak olan 2.834 adet bilgi teknolo-

jisi sınıfına çeşitli dersler için eğitim yazılımlarının satın alınması amaçlanmıştır (Ev-

ren, 1999, s. 3). 

Bakanlık yazılımı ve donanımı iki farklı ihale ile yapmıştır. Temmuz 1999 yılı 

itibariyle belirtilen projelerin henüz hayata geçtikleri, uygulamaya başladığı söyle-

nemez. Bu projenin uygulanmasına 1998–1999 öğretim yılında başlanacağı söylenme-

sine karşılık işler sanıldığı kadar hızlı ilerlememiştir. 7 Temmuz 1999 yılında yapılan 

toplantıda amaç; MEB ilk yazılım ihalesinde saptanan eksiklikleri yazılım şirketleri ile 

paylaşmak ve sonraki ihalelerde eksikliklerin görülmemesinin sağlanması olmasına 

karşılık anlaşma sağlanamamıştır. 
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Bakanlık yetkililerinin yazılımlarda eleştirdikleri hususların; genel olarak müf-

redatı destekleyecek, öğrenciyi etkin kılacak etkileşimli yazılımların pek olmadığı, ön 

hazırlık ve eski bilgileri tazeleme gibi konuların atlanarak sadece konu sunumlarının 

verildiği, öğrencilerin pedagojik gelişiminin göz ardı edildiği, CD'lerin yanı sıra ders 

için gerekli destekleyici materyallerin verilmediği, öğrencinin çok yönlü gelişimine 

uygun materyallerin entegre edilmediği, özellikle sayısal alanda bilimsel hata, işlem 

hatası, yanlış tanım ve kavramların sık görüldüğü, yazılımların esnek olmadığı, kav-

ramların genellikle tek örnekle açıklandığı, öğrenciye pratik yapma şansının verileme-

diği, kullanılan dilin argo olabildiği gibi noktalarda toplandığı görülmektedir (Evren, 

1999, s. 4). 

MEB yetkililerince yazılımların Ekim ayı başında okullarda olmasının beklen-

diği, donanım ihalesinin teknik değerlendirmesinin sürdüğü ve sonuçlarının Ağustos 

1999 gibi açıklanacağı belirtilmiştir. Donanım ve yazılım ihalelerinin birbirine paralel 

olarak yürütüldüğü, donanımlar okullara gitmeye başlandığında yazılımların da gide-

ceği ve 1999–2000 yılının ilk yansında okulların bilgisayar destekli eğitime geçeceği 

belirtilmiştir. 

Teknoloji destekli eğitim projesi başlatıldığında 1368 okulda 2.159 bilgisayar 

laboratuarında toplam 24.311 bilgisayar bulunuyordu ve bu bilgisayarlardan yararla-

nan öğrenci sayısı 800.000 olarak tahmin ediliyordu. Yürürlüğe giren proje her ilçe-

den en az 2 okulu kapsayacak şekilde 2.154 okula 2.828 bilgisayar laboratuarı kurul-

masını öngörmüştür. 100.000 öğretmeni kapsayan bir bilgisayar okuryazarlığı kursu 

açılması ve ayrıca kursun İnternet kullanımını da kapsaması amaçlanmıştır Toplam 

okul sayısının % 5,6’sında var olan BDE, bu proje gerçekleştiğinde % 11–12 düzeyine 

ulaşabilecekti. 

MEB verilerine göre Türkiye'de 45.649 ilköğretim okulu olmak üzere 59.105 okul 

bulunmaktadır. Bunların 21.058'i şehirlerde, 38.047'si köylerde yer almaktadır. Proje yal-

nızca ilçeleri kapsadığı için, köylerde eğitim gören öğrencilerin (2.418.000) bilgisayarla 

tanışmak için yıllarca beklemek durumunda olduklarını belirtmiştir (Balcı 1998, s. 6). 

47.6. 2000 Yılından Günümüze Kadar Gerçekleştirilen Çalışmalar 

Bu dönemde Dünya Bankası destekli "Eğitimde Çağı Yakalamak 2000" adı ve-

rilen proje kapsamı içinde "Temel Eğitim Programı"nın birinci kapsamında Türki-

ye’nin 80 ili ve 921 ilçesinde bulunan 2.451 İlköğretim okulunda yeni bilgisayar labo-
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ratuarları kuruldu. Projenin temel amacı teknoloji ve bilgi toplumu standartlarına u-

laşmak için eğitim sisteminin her seviyesinde öğretim teknolojisinden yararlanmaktı. 

Bu amaçla okullarda yeni kurulan teknoloji sınıfları gerek donanım gerekse ders yazı-

lımları açısından çağdaş eğitim ve öğretim teknolojileri ile donatıldı (Akkoyunlu ve 

Orhan, 2001). Projeye sponsorluk yapan bilgisayar firmaları proje kapsamındaki okul-

lara bir yıl sınırsız internet erişimi olanağı sağladılar. Üstelik söz konusu okulların 

yakınında ikamet eden halkın da hafta sonlarında internet olanaklarından yararlanma 

şansı vardı. Projenin ikinci aşamasının hedefi 3000 ilköğretim okulunda yeni bilgisa-

yar laboratuarlarının kurulmasıdır. Bu proje kapsamında; formal eğitimi uzaktan eği-

tim yolu ile desteklemek; öğrencileri ve öğretmenleri bilgisayar okur yazan yapmak; 

okulları modern teknolojilerle donatmak ve her öğrencinin bilgisayar destekli öğretim 

olanağından yararlanmasını sağlamak gibi Türkiye'yi 21.yüzyıla taşıyabilecek birta-

kım temel prensipler kabul edilmiştir. 

48. Devlet Bakanlığı ve Tübitak’taki Uygulamalar 

Türkiye'de eğitimde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar destekli eğitim (BDE) 

konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanlığı 

ve TÜBİTAK tarafından ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Devlet Bakanlığı düzeyinde 

kamu ve özel kuruluş temsilcilerinden oluşturulan "Bilgisayar Danışma Komitesi", bilgi-

sayar kullanımın yaygınlaştırılması çabalarında ortaya çıkan engellerin ve darboğazların 

giderilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komite bilgisayar ithalatında gümrük indi-

rimine, yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesi, bakım-onarım garantileri, Türkiye'de bilgisa-

yar üretimine geçiş ile ilgili mevcut imkânlar gibi konularda incelemeler yapmak ve öne-

riler geliştirmek üzere alt komiteler oluşturulmuştur (Keser, 1988, s. 201). 

TÜBİTAK’TA bilgisayar destekli eğitim projesine gerek donanım, gerekse ya-

zılım sağlanması konusunda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar şunlardır: 

BDE projesinde, donanım edinilmesinden daha pahalı olan yazılımların gelişti-

rilmesinde "TÜBİTAK Enformasyon Teknolojileri Merkezi'nde eğitim yazılımları 

üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. İlk ve ortaöğretimde kullanılacak BDE programı 

sayısı 2550 olarak hesaplanmıştır. Her bir programın yazılabilmesi için 400 adam-saat 

gerektiği varsayılarak ihtiyaç duyulan programların yazılabilmesi için 250 kişinin 2 yıl 

çalışması gerektiği hesaplanmıştır (Keser, 1988, s. 202). 
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TÜBİTAK’IN BDE konusundaki amaçları şunlardır (Keser, 1988, s. 200; 

Özçubukcu, 1987, ss.1–6) : 

■ BDE konusunda gerekli donanımın ve eğitim yazılımlarının üretimi veya it-

hal yoluyla edinilmesinde danışmanlık yapmak, 

■ Eğitime katkıda bulunan kuruluşlarla ortak projeler hazırlayıp, uygulamak, 

■ Yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

■ BDE’nin eğitim teknolojisine paralel gelişmesini temin için gerekli alıştırma 

ve hazırlıkları yapmak, 

■ Eğitim veren kuruluşlardaki eğitim yöntem ve modelleri üzerinde araştırma 

yapmak. 

49. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EĞİTİMDE  

                 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE TÜRKİYE'DE DURUM 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler eğitim sistemlerinde bilgisayar-

ları etkili olarak nasıl kullanabileceklerini araştırmaktadırlar. Artık gelişmekte olan 

ülkelerde karar vericiler loplumun gereksinimlerine cevap verebilmek için bilgisayar-

ların etkili olarak kullanılmalarını sağlamak zorundadırlar (Akkoyunlu,1992,s.43). 

Gelişmekte olan ülkelerde bilgisayarlı eğitim ve karşılaşılan güçlükler konusu-

na geçmeden önce, bu ülkelerde bilgisayar kullanımının dayandığı esasları belirtmekte 

fayda vardır. Söz konusu esaslar şunlardır (UŞUN, 2004 S.177) : 

a) Sosyal Esas 

Öğrenciler, Dünyada olup bitenlerden haberdar olmalıdırlar. Bilgisayar, top-

lumun her yerinde önemli bir yer almaktadır. Eğer okullar, öğrencileri toplum için 

yetiştiriyorsa, bilgisayar bilgisi vermek zorundadır. Bu sosyal esas, öğrencilerin top-

lumdaki yerleri ile ilgili olduğu için, Milli Eğitim Bakanlıkları, özel bilgisayar kursları 

açmak mecburiyetinde kalmaktadır. 

b) Mesleki Esas 

Öğrencilere, bilgisayarı kullanmak ve programlamak güven kazandırmakta, 

beki de gelecekte bununla ilgili bir meslek seçmelerine neden olabilmektedir. Bunun 

için bilgisayarın okul programlan içinde yer alması gerekmektedir. 
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c) Pedagojik Esas 

Öğrenciler, bilgi ve sanat dallarının birçok konularını bilgisayar desteğiyle da-

ha iyi öğrenmektedirler. Bilgisayar, programdaki her dersi ve konuyu aynı derecede 

öğretememekle beraber, birçok ders ve konunun ele alınması için uygundur. 

d) Hızlandırma Esası 

Bilgisayar kullanımı ile okullar, olumlu değişiklikler yapabilmektedirler. Öğre-

tim ve yönetim bundan yararlanabilmektedir. Bilgisayar bulunduran okullarda; öğret-

menler, veliler ve öğrenciler değişikliğe daha açık olmaktadırlar. Bilgisayarlar, öğren-

cilerin ezberleme yüklerini hafifletmekte, azaltmaktadır. Bunun yerine onlar, daha 

fazla bilgiyi ele almakta ve problem çözmeye isteklenmektedir. Öğrencileri birbirleri 

ile rekabet etmek yerine, yardımlaşmaya yöneltmektedir. Bilgisayar, öğretmen mer-

kezli öğretimden öğrenci merkezli öğretime geçiş yapmaktadır. Böylece; öğretmenleri 

yeterli derecede eğitim almamış okullar, seçkin okullarla rekabete geçebilmektedir. 

e) Teknoloji Bilgisinin Sanayi Esası 

Gelişmekte olan yerli sanayi kesimi, okullarda yerli bilgisayarların yayılmasını 

istemektedir. Milli Eğitim Bakanlıkları, kendi hesaplarına okullara bilgisayar dağıtır-

sa, bilgisayarın birim maliyeti düşmüş olacaktır. Bu da milli sanayiyi desteklemek 

anlamına gelecektir. Dolayısıyla konuyla ilgilenen becerikli işçiler temin edilecektir. 

Sanayi kesimi her şeyden önce kâr etmek peşindedir. Onun için bilgisayarın kullanı-

mını istemektedirler. 

f) Az Külfet Esası 

Bilgisayarla eğitimin, öğretimin ekonomik külfetinden daha az bir külfetle ya-

pılabileceği öne sürülmektedir. Çünkü bilgisayarın üretimi arttıkça birim maliyeti dü-

şerken, öğretmen maaşlarını yükselmektedir. Bu esasa dayananlar, gelişmekte olan 

ülkelerdeki öğretmenlerin yeteneklerinden şüphe duyduklarından, gelişmiş ülkelerden 

ithal edilen bilgisayar programlarıyla daha iyi eğitim yapılacağına inanmaktadırlar. Bu 

esasa inanan gelişmiş ülke hayranları, toplumların kültür değişikliğini unutmuş gö-

rünmektedirler. Bu da, başka problemler doğurabilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, eğitimde bilgisayar kullanımında karşılaşılan bazı 

güçlükler ve çözüm önerileri şunlardır (Akkoyunlu, 1993, ss.44–49): 
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1. Bu ülkelerde yazılım ve donanımlar daha pahalı olduğu için  "ekonomik 

problemler" bilgisayarlı eğitim politikasında önemli rol oynamaktadır. 

2. Bu ülkelerdeki bilgisayarların verimlilik derecesini değerlendirmek oldukça 

güçtür. Bununla birlikte söz konusu ülkelerde bilgisayarlar diğer öğrenme ve öğretme 

materyallerine göre daha verimli olabilir. 

3. Bu ülkelerde bilgisayarların eğitimde kullanılmalarının maliyeti çok fazla 

endişe yaratmadığından, bu konuda yapılmış çok fazla deneye dayalı araştırma bu-

lunmamaktadır. 

4. Bilgisayarlı eğitim politikalarının planlanması ve uygulanması oldukça güç 

seçimler gerektirir. Gelişmekte olan ülkelerde bu güçlükler daha zor göğüslenmektedir. 

5. Bu ülkelerde maliyet fayda analizi yapılmaksızın bilgisayarlı eğitime geçil-

mesi hiçbir anlam taşımayacak ve etkili sonuç vermeyecektir. 

6. Bu ülkelerde bilgisayarlar, bilgisayar ile ilgili konuların öğretimi gerekli ol-

duğu ya da var olan sistemin etkisiz olduğu yerlerde öğrenme aracı olarak kullanılma-

ya başlamaktadır. 

Yukarıdaki maddelerde de görüldüğü gibi, gelişmekte olan ülkelerde eğitimde 

bilgisayar kullanımında karşılaşılan güçlükler, genelde maliyet ve ekonomik problem-

ler konusu üzerinde yoğunlaşmakta ve maliyet-fayda analizleri ile ilgili bulgular doğ-

rultusunda bilgisayarlı eğitime geçilmesi ön koşul niteliğini taşımaktadır. 

50. YABANCI ÜLKELERDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ  

                 ÖĞRETİM UYGULAMALARI 

50.1. Almanya 

Federal Almanya'da, federal yapıdan kaynaklanan eyaletler arasındaki eğitim-

öğretime ilişkin uygulamalarda görülen farklılıklar, okullarda bilgisayar kullanımında 

da görülmektedir Okullarda bilgisayar kullanımı ile ilgili çalışmalar 1968 yılında "E-

ğitim Sisteminde Bilgi İşleme Giriş Deneme ve Geliştirme Çalışmaları""adı altında 

başlatılmıştır. Okullara bilgisayarlar 1981 yılından itibaren kademeli olarak artırılarak 

konulmaya başlanmış ve ortaöğretim kurumlarına, özellikle de meslek okullarına ön-

celik tanınmıştır. Eyalet okullarında bilişim teknik biliminin öğretilmesine ilişkin ka-
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rarname 1982'de benimsenmiş, genel çerçeve üzerinde "Federal Hükümet Eyaletleri" 

arasında, ülkenin federal yapısına uygun, esnek bir görüş birliğine 1984 yılında varıl-

mıştır. "Eğitimde Bilişim Tekniği için Genel Kavramlar" isimli bir çerçeve plan hazır-

lanarak uygulamaya konulmuştur. Bu plan doğrultusunda, eğitimde bilgisayar kulla-

nımı ile ilgili olarak okul tipleri ve eğitim kademelerini esas alan deneme modelleri 

geliştirilmiştir. Deneme modeli çalışmaları, alt projeler şeklinde yürütülmektedir (Ke-

ser, 1988, s. 146). 

Federal Almanya'daki bilgisayar destekli öğretim uygulamaları öğretim kade-

meleri açısından incelendiğinde; ilköğretim için geliştirilen ve 1984/1985 öğretim 

yılında uygulamaya konulan deneme modeli, matematik, Almanca ve iş eğitimi ders-

lerine yönelik olup bu derslerde bilgisayar destekli öğretim yapılmaktaydı. Ortaöğre-

timde bilgisayarın kullanımı konusunda ise okul türleri esas alınarak hazırlanmış olan 

deneme modelleri uygulanmış ve matematik, hesap bilimleri, ekonomi ve bilgisayar 

derslerinde bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır (Uşun, 2004, s. 137). 

Akademik liselerde 1985–1986 yılından itibaren 12. ve 13. Sınıflarda okutul-

maya başlanan bilişim dersinin yanı sıra matematik, ekonomi, hukuk öğretimi ve Al-

manca derslerinde bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Meslek okullarında ve beden-

ce özürlüler, görme ve işitme özürlüler ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik 

deneme modelleri 1984–1986 yılları arasında uygulanmıştır (Uşun, 2004,s.137). 

Almanya'da eğitimde bilgisayarların kullanılmaya başlanması ile öğretmenlerin 

hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerine de oldukça önem verilmiştir. Bu amaçla, öğret-

men yetiştiren fakültelerin programlarında bilgisayar destekli eğitim ile ilgili derslere yer 

verilmiş ve öğretmenler için düzenlenen hizmet içi eğitim kursları, öğretmenlere bilgi-

sayar kullanımı ve programlama dilleri öğretiminin yanı sıra, bilgisayar destekli öğre-

timden kendi branşlarında yararlanma gibi konulara yönelmiştir (Uşun, 2004, s. 137). 

Bilgisayar programlarında genellikle Basic, Pascal ve Logo dillerinin kullanıl-

dığı ve bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının paket programlar şeklinde olan stan-

dart yazılımlar, ticari yazılımlar ve endüstriyel yazılımlar olmak üzere üç grupta top-

landığı ve yazılımların okullardaki öğretim programlarına uygun olmasına ve değişik 

bilgisayar sistemlerinde çalışabilmesine büyük önem verildiği dikkati çekmektedir 

(Keser, 1988, s. 148). 
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Almanya'da bilgisayarların öğretime yardımcı olarak kullanılmasından çok, 

öğrencinin bilgisayarı bizzat kullanarak deneyimini arttırması hedeflenmiştir 

(Özdoğan, 1993, s. 11). 

Ülkenin nüfusu 81.1 milyon ve kişi başına düşen ulusal gelir ise 19.400 $'dır. 

Okul başına 25 bilgisayar bulunmakta ve bu sayı hızla arttırılmaktadır. Orta dereceli 

o-kulların ilk yıllarında öğrencilere "Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi" dersi veril-

mektedir. Daha sonraki yıllarda ise "Bilgisayar Bilimleri" dersi bazen zorunlu bazen 

ise seçmeli ders olarak okutulmaktadır. 

Almanya'da eğitimin temel amacı öğrenciye nasıl bilgi edinebileceği, nasıl öğ-

reneceği ve bilgiyi yaratıcı olarak nasıl kullanacağının öğretilmesidir. Eğitim yazılım-

ları konusunda Almanya çok avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Hâlihazırda, oku-

ma-yazma, matematik ve fen bilgisi alanlarını içine alan 3.203 yazılım bulunmaktadır. 

Ayrıca, çoklu ortam elektronik kitapların hazırlanması, eğitim veri tabanının oluştu-

rulması ve yerel bilgisayar ağlarının oluşturulması çalışmalarına devam edilmektedir. 

Almanya, alt yapısının iyi olmasına ve yeterince eğitim yazılımına sahip olmasına 

rağmen henüz planladığı hedeflere ulaşamamıştır. Bunun nedeni olarak öğretmen eği-

timinin yeterli olmadığı düşünülmektedir (Uludoğan,2005,s.416). 

50.2. Amerika Birleşik Devletleri 

Elli eyaletin birleşmesinden oluşan Amerika Birleşik Devletleri, eğitim siste-

minde bilgisayarların en geniş ve yaygın olarak kullanıldığı ülkedir. Federal yapıdan 

dolayı, bilgisayarların eğitimde kullanılması konusunda ulusal düzeyde yapılan bir 

planlama yoktur. Eğitimde bilgisayarların kullanımı 1960'h yılların sonlarına doğru 

olmasına rağmen en hızlı artış 1970'li yılların sonlarına doğru mikrobilgisayarların 

ortaya çıkmasıyla olmuştur. Bu hızlı artışın donanıma ilişkin nedenleri arasında, mik-

robilgisayarların daha düşük maliyette, daha çok sayıda ve yüksek kapasitede üretile-

bilmesi, bilgisayar üretip pazarlayan firmaların okullar için büyük fiyat indirimleri 

yapmaları, hatta bazı yerlerde okullara bilgisayarları ücretsiz vermeleri sayılabilir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1982 yılında okullardaki bilgisayar sayısı yaklaşık 

130.000 iken, kamuoyunun bilgisayarların eğitimde kullanılması konusundaki olumlu 

tavırlarının da etkisiyle 1985 yılında bu sayı 700.000'e ulaşmıştır (Ergin,1988,s42). 
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1985'de ABD Eğitim Dairesi'nin yaptığı bir araştırmanın sonuçlan aşağıda be-

lirtilmiştir (Karakuş,1993,s.43) : 

"ABD'deki öğrencilerin % 90'ı bilgisayarlı bir okula gitmektedir. Tipik bir li-

sede 20, tipik bir ilkokulda en az 6 bilgisayar bulunuyor. Genel olarak ilkokul öğrenci-

leri haftada 35 dakikalık bir zamanı bilgisayar başında geçirirken bu sayı ortaokul 

öğrencilerinde ise haftada iki saate yükselmektedir. İlkokulda daha çok sayıda öğrenci 

daha az süreyle bilgisayara ulaşırken, orta ve lisede daha az sayıda öğrenci daha çok 

zaman ayırmaktadır. Okuldaki bilgisayar zamanının yüzde 67'sini oluşturan liseli kul-

lanıcıların yüzde 60'ı lise iki ve üçüncü sınıf öğrencileridir. Bu zamanın büyük bir 

kısmında bilgisayar, öğretimin nesnesi, konusu durumundadır. Bilgisayarla geçen za-

manın % 50'si ilkokul düzeyinde BDE çerçevesinde belleme-alıştırma ve bire-bir öğ-

retim amaçlarına yönelik olarak harcanmaktadır. Bilgisayar yazılımı için kullanılan 

zaman % 12'dir. Lisede bunun tersine çevrilerek zamanın %16 sı BDE, % 50'si yazı-

lıma ayrılmaktadır. Bununla birlikte bilgisayarın geleneksel derslerde öğretimin bir 

parçası olarak kullanıldığı durumlar son derece sınırlıdır". 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1984 yılında, tüm ortaokulların % 77 ile % 

85'inde en az bir bilgisayar, bunların % 40'ında ise en az beş bilgisayar bulunmaktadır. 

Öğrenciler bilgisayarı, alıştırma ve uygulama çalışmaları eğitsel oyunlar, metin çalış-

maları, bilgisayar okur-yazarlığı ve laboratuar çalışmalarında kullanılmaktadır. Lise 

ve dengi bir okul öğrencisi, bilgisayarı kompozisyon yazmak, olayları ve kelimeleri 

ezberlemek, matematik ve fen derslerinde ilişkileri ve kavramları anlamak ve bilgisa-

yar programlan yazabilmek amacıyla kullanmaktadır. Ortaöğretimde bilgisayar des-

tekli öğretim özellikle 11 ve 12'inci sınıflarda eğitimin ayrılmaz bir parçası haline 

gelmektedir. Ortaöğretim okullarında, 14 yaşın üzerindeki öğrencilere, programlama 

konusu ağırlıklı olmak üzere, haftada üç saat bilgisayar dersi okutulmaktadır. Eğitim-

de bilgisayar kullanımı konusunda, ortaokullardaki öğretmenlerin %21'i, lise ve dengi 

okullardaki öğretmenlerin ise %27'si uzman olan kişilerdir (Keser, 1988, s. 137). 

Ders yazılımlarının üretimi, hemen tümüyle özel şirketlere bırakılmıştır. Bazı 

ders yazılım paketleri üniversitelerdeki profesörlerce hazırlanıp geliştirilmiş olmasına 

rağmen, piyasadaki yazılım paketlerinin çoğu özel şirketler tarafından hazırlanmıştır. 

Ancak, bu ders yazılımlarından çoğunluğunun okul programlarıyla paralellik göster-

mesi büyük sorun oluşturmaktadır (Keser, 1988, s. 137). 
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ABD'de BDE’nin bir devlet politikası olması için adımlar atılmaktadır. 1995 

ve ondan sonraki dönemlere bakıldığı zaman okullarda bilgisayarlaşmanın dikkat çe-

kici olduğu görülmektedir. 1996 yılı sonu itibariyle devlet okullarının % 65'inde İn-

ternet bağlantısı bulunmakta, bu oran ilkokullar için % 61, orta ve lise düzeyi okullar 

için % 77 oranındadır. İnternete bağlı olmayan okulların % 87'si 2000 yılında İnternet 

erişimini sağlamayı planlamaktadır (Uşun, 2004,s.137). 

Tüm okulların % 20'sinde öğretmenler ders verirken gelişmiş telekomünikas-

yon yöntemlerinden yararlanmaktadır. Bazı okullarda öğretmenlerin bu yönde eğitim 

almaları okul yönetimi tarafından zorunlu tutulmakta, okulların % 31'i çeşitli teşvikler 

uygulamaktadır (Yazar, 1998, s. 31). 

Tablo 6: Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus  
(Milyon) 

Kişi Başına 
Düşen Ulusal 

Gelir ($) 

Okul Sayısı 
Öğretmen 

Sayısı 
Öğrenci  
Sayısı 

Eğitime Ulusal  
Gelirden  

Ayrılan Pay ($) 

260 24.700 109.200 3.000.000 51.000.000 % 7.5 

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim sistemi merkezi olmayan bir karar me-

kanizması ile yönetilmektedir. Ülkenin herhangi bir konuda ulusal bir müfredatı yok-

tur. 1991 yılında ortalama sınıf büyüklükleri 25 öğrenciden oluşmakta, 19 öğrenciden 

az 27 öğrenciden kalabalık sınıf bulunmamaktadır. A.B.D.'de bilgisayarların eğitim 

alanına girmeleri 1970'li yıllara rastlamaktadır. 1996 yılına gelindiğinde okullarda her 

dokuz öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. 1989 yılında fen bilgisi dersleri veren 

öğretmenlerle İngilizce dersi veren öğretmenlerin % 4O'ı derslerinde bilgisayarlardan 

yararlandıkları saptanmıştır. Bu sayılar 1992 yılına gelindiğinde fen bilgisi öğretmen-

leri için % 50, İngilizce dersi verenler içinse % 60'a çıkmıştır. Son iki yıl içersinde ise 

okullarda modem, CD-ROM, yerel ağ ve video disk kullanımı büyük oranda artmıştır. 

Bununla birlikte, öğrencilerin gösterdiği performansa bakıldığında eskiye kıyasla bir 

iyileşme olmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle, son günlerde, ulusal müfredat, ulusal 

test, yeterlilik standartları konusunda tartışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, 

bilgi teknolojilerinde gelişmeye bağlı olarak öğrenme alışkanlıkları ve eğitim anlayı-

şındaki değişmelere paralel ve buna uygun müfredatların oluşacağı fikri tartışılmakta-

dır. Ayrıca, ileriye yönelik planlar olarak bilgisayar eğitiminin kalitesinin arttırılması, 
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teknik alt yapının güncellenmesi, öğretmen eğitimi ve bilgi teknolojilerine erişimde 

fırsat eşitliğinin yaratılması düşünülmektedir (Uludoğan,2005,s416). 

50.3. Avusturya 

Tablo 7: Avusturya'da nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus 

(Milyon) 

Kişi Başına 

Düşen Ulusal 

Gelir (5) 

Okul 
Sayısı 

Öğretmen 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

Zorunlu 

Eğitim  

Süresi (yıl) 

Eğitime Ulusal 

Gelirden Ayrılan 

Pay (5) 

8.0 17.000 6.225 40.000 300.000 8 
(%7.8) 

5 Milyar 

 

Avusturya'da eğitim sistemi hiyerarşik bir yapı içersinde merkezi olarak yöne-

tilmektedir. Zorunlu temel eğitim 8 yıl olup bunun ilk 4 yılı ilkokul, ikinci dört yılı ise 

ortaokullarda gerçekleştirilmektedir. Orta dereceli okul öğrencilerinin % 40'ının evin-

de bilgisayar bulunmaktadır. 1992 yılında her 100 kişiden dokuzunun bilgisayar sahibi 

olduğu belirlenmiştir. Bilgisayarlaşma oranlarına bakıldığında Avusturya'nın bu alan-

da büyük bir ilerleme kaydettiğini söylemek mümkündür. Okullardaki bilgisayarlaş-

maya baktığımızda, 1970'lerin sonlarına doğru orta dereceli meslek okullarının yarısı-

nın bilgisayar alt yapısının tamamlandığını görmekteyiz. 1991 yılına gelindiğinde orta 

dereceli okullarda her öğretmene 22 öğrenci düşerken, 1 bilgisayarı 9 öğrenci paylaş-

maktaydı. Ülkede bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla 

öğretmenler temel bilgisayar eğitiminden geçirilmişlerdir. Bu eğitime 1976–1977 yıl-

larında bilgisayar dersi veren öğretmenlerle başlanmış, 1985–1986 yıllarından itibaren 

matematik, İngilizce, Almanca ve fen bilgisi öğretmenleriyle devam edilmiştir. Halen 

40.000 orta dereceli okul öğretmeninin % 40'ı bu eğitimden geçmiş bulunmaktadır. 

Ancak burada üzerinde durulması gereken en önemli konu eğitimin amacına ulaşıp 

ulaşmadığı olmaktadır. Çünkü 1991–1992 yıllarında yapılan proje çalışmalarına % 11 

oranında katılım olmuştur. Sorunun nedenleri araştırıldığında, isteklendirme eksikliği, 

bilgisayara yabacı olmak, farklı alan öğretmenlerinin birlikte çalışmak istememeleri 

gibi faktörlerin rol oynadığı gözlemlenmiştir. 

Orta dereceli okullarda bilgisayarların müfredat içersinde yer alması ulusal bir 

politika olarak belirlenmesine rağmen yakın bir gelecekte bu hedefe ulaşılmasının 

mümkün olmadığı görülmektedir. Müfredat konusundaki başarısızlığın temelinde ye-

terli sayıda eğitim yazılımının bulunmaması ve öğretmenlerdeki motivasyon ve eğitim 
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eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak, Avusturya, bilgisayarların eğitim alanında kullanımı amacıyla 

çok erken dönemlerde çalışmalar başlatmasına rağmen orta dereceli eğitim kurumla-

rında istediği hedeflere henüz ulaşamamıştır (Uludoğan,2005,s.414). 

50.4. Belçika 

Tablo 8: Belçika'da nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus Kişi Başına Düşen 
Ulusal Gelir (s)  

Öğrenci Sayısı Zorunlu Eğitim Süresi 

10.100.000 17.700 650.000 18 Yaşına kadar zorunlu 

 

Belçika'da 1993 yılı rakamlarına göre her 11 kişiden birinin bilgisayarı bulun-

maktadır. Orta dereceli eğitim kurumlarında bilgisayarlaşma 1980'li yıllarda başlamış-

tır. Günümüzde ilkokulların %50'dcn fazlasında ve orta dereceli okulların ise 

%90'ınında bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlaşmanın bu yüksek oranlara ulaşma-

sına rağmen orta dereceli okullarda her üç kişiden birisi ve ilkokullarda ise öğrencile-

rin % 10'u bilgisayar kullanmaktadır. 

Ülkede yaşanan bu başarısız deneyimin üç nedene bağlı olduğu belirtilmekte-

dir. Bunlar sırasıyla alt yapı, eğitimi veren öğretmenlerin ve sistemin çalışmasından 

sorumlu olan kişilerin yetersizliğidir. Ayrıca teknolojideki hızlı ilerleme ve eğitim 

yazılımlarının yetersizliği önemli bir rol oynamaktadır (Uludoğan,2005,s.415). 

Flamanca eğitim yapan bölgede Eğitim Bakanlığı'nca "Eğitim ve Bilişim Ko-

misyonu" 1984'te kurulmuş ve teknolojilerin eğitimde kullanımı ile ilgili beş yıllık bir 

plan hazırlamıştır. Bu plan bilgi teknolojisi konusunu mevcut olan teknoloji eğitimi 

dersinin içine yerleştirilmesini ve bütün ortaokullarda uygulanmasını içermekteydi. 

Daha önce, 1981 den beri, Flamanca eğitim yapan devlet liselerinin üst sınıflarına 

"Bilgisayar Bilimi ve Programlama" dersi seçmeli olarak konmuştur. Fakat üstün nite-

likli yazılım eksikliği sorun yaratmıştır (Uşun, 2004, s. 138). 

1984–1985 yılında seçilen pilot okullarda, toplantılar yapılmış, materyaller ge-

tirilmiş, geliştirilmiş, bu materyaller öğretmenlerle tartışılmış konu ile ilgili bülten ve 

makaleler yayınlanmıştır. 1989 yılında ise esas uygulamaya geçilmiştir. 1980'den beri 

okullara giren mikrobilgisayarlar dolayısıyla 1990'da 500 dolayında "kullanıcılar der-

neği" üyesi öğretmen bulunmaktaydı. 50'nin altında öğretmen eliyle üretilmiş 100 
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dolayında bilgisayar programı kataloglanmıştır. 1990'da flamanca öğretim yapan 4600 

okulun bir veri iletişim ağıyla birbirine bağlanması, böylece yazılım değişiminin ko-

laylaşması sağlanmak istenmiştir (Karakuş,1993,s.40). 

50.5. Bulgaristan  

Tablo 9: Bulgaristan'da nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus 
Kişi Başına  

Düşen Ulusal  

Gelir (s) 

Okul 
Sayısı 

Öğretmen 
Sayısı 

Öğrenci 
Sayısı 

Zorunlu  
Eğitim Süresi 

8.800.000 3.800 1.123 28.769 383.953 
16 Yaşına kadar  
zorunlu 

 

Ülkede eğitim sistemi merkezi değildir, dolayısıyla karar verme yetkisi mer-

kezden yerel eğitim merkezlerine ve okul yönetimlerine devredilmiştir. Bulgaristan'da 

bilgi teknolojileriyle ilgili derslerin verilmesine l960'lı yılların sonlarında başlanmıştır. 

1970 yılından başlayarak bilgi teknolojilerinin müfredat içersinde yer almasına çalı-

şılmaktadır. 1986 yılından başlayarak bilgi teknolojileri dersi orta öğretim kurumla-

rında zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Ancak eğitim sisteminin merkezi olarak 

yönlendirilmemesi okutulan derslerin programlarında oluşabilecek birliği engellemek-

tedir. Bulgaristan, öğretmenlerin temel bilgisayar eğitimini 1985–1990 yılları arasında 

tamamlamıştır. Bununla birlikte verilen eğitimde okulların durumları göz önüne alın-

madığından istenen hedeflere ulaşılamamıştır (Uludoğan,2005,s.415). 

50.6. Çin 

1983–84 yıllan arasında "Devlet Eğitim Komisyonu" bilgisayarların ortaokul-

larda kullanılması amacıyla 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştır. Komisyon bilgi-

sayar eğitiminin gerekleri, amaçlan ve politikasını belirlemiştir. Bu program içerisinde 

öğretmen eğitimi, donanım ve öğretmen eğitim merkezlerinin kurulması konularına 

öncelik verilmiştir. Ayrıca program içerisinde "Ulusal Eğitsel Yazılım Merkezleri"nin 

kurulması ele alınmıştır (Özdoğan,1993,s.11). 

Tablo 10: Çin’de nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus Kişi Başına Düşen Okul Öğretmen Öğrenci  
Eğitime Ulusal 

Gelirden  
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(Milyon) Ulusal Gelir ($) Sayısı Sayısı Sayısı Ayrılan Pay ($) 

1.190 2.200 813.000 9.000.000 177.000.000 % 12.7 

Çin'de zengin ve yoksul bölgeler arasındaki farklılığın çok büyük olması eği-

timi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkede bilgisayarların eğitim alanında ilk kulla-

nımına 1978 yılında başlanmıştır. Halen 20.000'den fazla bilgisayar öğretmeni ve 

20.000 okulda yerleşik 100.000'dcn fazla bilgisayar bulunmaktadır. Zengin ve yoksul 

kesime ait çocuklar arasında bilgisayar kullanımı konusunda çok büyük bir eşitsizlik 

bulunmaktadır. Öğretmenler yeterli eğitim yazılımı bulamamaktan yakınmaktadırlar. 

Ayrıca, öğretmenlerin çoğunluğu bilgisayar konusunda eğitilmemiş durumdadır 

(Uludoğan,2005,s.419). 

50.7. Danimarka 

Danimarka'da 1984'te ilkokulların son 3 sınıfında seçmeli ders olarak bilgisa-

yar eğitimine başlanmış, 1985'te ortaöğretim düzeyinde 30 saatlik zorunlu "bilgisayar 

okuryazarlığı" dersi benimsenmiştir. İlk ve ortaöğretim izlenceleriyle bütünleşme ise 

1990'lu yıllarda gerçekleştirilmiştir. Danimarka'da eğitsel yazılım geliştirmede "özel 

yazılım evlerine" de önem verilmiştir. Genellikle Danimarka programlama dili olarak 

COMAL kullanılmış ve özellikle ortaöğretimde yararlanılmıştır. Öğretim izlencesi 

geliştirme dili olarak SOFUS (ya da COMUS) , sprogmater (dil ustası) , Mikrotutor 

gibi sistemler kullanılmıştır. 

50.8. Fransa 

Tablo 11: Fransa’da nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus 
Kişi Başına 

Düşen Ulusal 
Gelir (s) 

Okul Sayısı 
Zorunlu Eğitim 

Süresi 

Eğitime Ulusal 
Gelirden Ayrılan 

Pay (5) 

57.0 18.200 55.000 
6–16 Yaşına kadar 

zorunlu 

(%7.8) 

5 Milyar 

 

Ülkede eğitim sistemi merkezi olmasına rağmen yerel otoriteler zaman içer-

sinde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Fransa'da okul öncesi eğitime özel bir önem 

verilmektedir. 1990 yılında 2 yaşındaki çocukların %35'i ve 3 yaşındaki çocukların 

%99'unun okul öncesi eğitim aldığı bilinmektedir. Eğitimde bilgisayar kullanımına 
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1970 yılından itibaren başlanmıştır. 1978 yılından başlayarak altı yıl içersinde okulla-

ra 10.000 bilgisayar yerleştirilirken aynı süre içersinde 100.000 öğretmen bilgisayar 

eğitiminden geçirilmiştir. 1993 yılına gelindiğinde okullardaki bilgisayar sayısı 

400.000'e ulaşmıştır. Okullarda bilgisayarlar değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Ön-

celikle, fizik, kimya, jeoloji ve biyoloji laboratuarlarında bilgisayarlar veri toplama, 

deney benzetişimi ve sonuçların analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Halen orta 

dereceli okulların yarısında ve yüksek öğrenim kurumlarının hepsinde bilgi işlem 

merkezleri bulunmaktadır. Öğrenciler bu merkezler aracılığıyla uzaktaki veri bankala-

rına ulaşabilmekte ve tarama yapabilmektedir. Yakın gelecekte, yerel bilgi ağları üze-

rinde ve taşınabilir bilgisayarlarda CD-ROM aracılığıyla eğitim yapılması planlan-

maktadır (Uludoğan,2005,s.416). 

50.9. Hollanda 

1984 yılında Hollanda hükümeti bilgi teknolojisinin eğitime girmesi ile ilgili 

bir program başlatmıştır. Bu program 1988 yılına kadar devam etmiş, başarılı bulun-

muş ve eğitim yazılımlarının geliştirilmesini başlatmıştır. 1989–1992 dönemini kap-

sayan "PRINT" projesinin amaçlan şunlardır (Uşun, 2004, s. 142): 

■ Eğitim yazılımlarım sağlamak, 

■ Okullardaki BDE uygulamalarının yürütülmesi için bilgi ve danışmanlık 

servislerini vermek, 

■ Eğitim yazılımlarının seçimi için bilgi ve danışmanlık hizmetleri vermek, 

■ Öğretmenlerin hizmet içi eğitimini sağlamak, 

■ Ulusal ve yerel düzeyde destek kurumlan sağlamak. 

Projenin aşağıda belirtilen üç aşamada gerçekleştirilmesi planlanmıştır (Aşkar, 

1991, s. 151) ; 

1. Bilgi teknolojisi girişi: 

■ Bilgi teknolojisi ile tanışma 

■ Temel becerileri öğrenme (Bir sınıfta veya okulda kullanma olanaklarını görme)  

2. Bilgi teknolojisini kabul etme: 

■ Bilgisayarı kabul etme 
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■ Yazılımları kabul etme (Kabul etme, önce bireysel sonra okul düzeyinde ele 

alınmaktadır). 

3. Okul düzeyinde gerçekleştirme: 

■ Bilgisayarın müfredatta yeri 

■ Donanımı,  yazılımı,  öğretmen eğitimi ve desteğin organizasyonu. 

50.10. İngiltere 

Tablo 12: İngiltere’de nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus 

(Milyon) 

Kişi Başına Düşen  
Ulusal Gelir (s) 

Okul  
Sayısı 

Öğretmen  
Sayısı 

Öğrenci  
Sayısı 

58.1 16.900 29.000 513.000 8.000.000 

 

1992 yılı rakamlarına göre, İngiltere'de her 18 kişiye bir bilgisayar düşmekte-

dir. 1980 yılından başlayarak bilgisayarların, 1985 yılından itibaren eğitim yazılımla-

rının ve bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanımına başlanmıştır. 1990 yılında mate-

matik müfredatı içersinde bilgisayarın kullanımı amacıyla eğitim yazılımları ve 1992 

yılından itibaren ise okullarda CD-ROM kullanımına başlanmıştır. Bu çalışmalara 

bugüne kadar 198 milyon dolar harcanmıştır. Bilgi teknolojilerinin müfredat içerisinde 

kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla beş standart belirlenmiştir; bilginin işlenmesi, 

modellenmesi, kullanımı, ölçülebilmesi-kontrol edilmesi ve uygulamaların değerlendi-

rilmesi. 

1990 yılında öğretmenlerin eğitilebilmesi amacıyla her yedi kişiye bir bilgisa-

yar düşecek şekilde 7000 bilgisayar kullanılmıştır. Halen okul kütüphanelerinden bil-

gisayar aracılığıyla faydalanabilmek amacıyla Internet'in kullanımı, 5–18 yaşlar ara-

sındaki nüfusun eğitiminde elektronik iletişimin sağlanması ve belli kaynaklardan 

okullara bilgi aktarımının sağlanması konularında çeşitli projeler yürütülmektedir. 

İngiltere'de okulların bilgisayarlardan daha fazla yararlanabilmeleri ve yeni teknolojileri 

kullanabilmeleri, okul yöneticilerinin eğitilmesi ve bu teknolojilerin sağlanmasındaki 

problemlerin çözümüyle mümkün olacağı düşünülmektedir (Uludoğan, 2005, s.  418). 
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50.11. İrlanda 

1970'lerden beri uygulanan "Öğretmen Yetiştirme Kursları" 15 yıllık bir dö-

nemde İrlanda Bilgisayar Eğitim Derneği'nin (CES) kurulmasına yol açmıştır. 

1979'da oluşturulan Bakanlıklar arası danışma kurulunun çalışmaları 1981'de 

liselerde matematik dersi içinde 35 saatlik bir bilgisayar programlama biriminin ta-

nımlanmasıyla sonuçlanmıştır. 1985-1986'da okulların %50'sinde öğrencilerin %20'si 

bu birimden yararlanmıştır (Uşun,2004,s.139). 

1984'de ise ortaokullar için 3 yıla yayılmış 75 saatlik genel bir bilgisayar ve 

programlama yazılımı tamamlanmıştır. Yazılımlarda BASIC, COBOL, PROLO dillen 

kullanılmıştır (Köksal, 1988; Karakuş, 1993). 

50.12. İspanya 

1986 sonunda 100'ü ilk, 200'ü ortaöğretim kuruluşu olmak üzere toplam 300 

okulda bilgisayar donanımı ile LOGO, PASCAL ve AUTHOR dilleri kullanılmış 56 

öğretmen de bir sonraki yıl için eğitilmiştir. 

BDE alanına özellikle öncelik tanınmış olup, benzetim teknikleri, oyunlar, 

strateji geliştirme, genel olarak eğitim teknolojisinin toplumsal etkileri gibi uyarıcı ve 

öğrencinin yaratıcılığını kamçılayan konulara yer verilmiştir (Uşun,2004,s.144)  

1987 yılında ise, "Atenea" projesi bağımsız bütçesi ile kurumsallaşmış ve eği-

tim reformu ile ilgili birime doğrudan bağlanarak 28 valiliğe yayılmıştır. 1990 yılında 

Atenea projesi deneme uygulaması sonuçlandırılmış ve 1990 Eylül ayında bu proje 

uygulamaya geçirilmiştir (Karakuş, 1993, s. 29). 

Tablo 13: İspanya'da nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus 

(Milyon) 

Kişi Başına Düşen 

Ulusal Gelir (s) 

Okul  

Sayısı 

Öğrenci  

Sayısı 

Zorunlu Eğitim 

Süresi 

39.3 16.9000 25.000 7.000.000 
6-16 Yaşına kadar 

zorunlu 

 

İspanya'da son yıllarda eğitim sistemi merkezi yapıdan yerel yönetimlerin daha 

aktif olduğu bir yapıya doğru dönüştürülmektedir. Temel hedef bütün okullarda her 

sekiz sınıf için bir bilgisayar laboratuarı ve ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuarla-
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rında en az bir bilgisayarın yerleştirilmesidir. Okullardaki bilgisayar donanımı konu-

sundaki eksiklerin tamamlanmasına paralel olarak eğitim yazılımları özel sektör tara-

fından hazırlanmaya çalışılmaktadır. İspanya'da karşılaşılan problemleri teknoloji dona-

nımlarının pahalı olması, öğretmenlerin yeterince eğitilmemiş olmamaları ve bu eğitimin 

çok uzun zaman alması şeklinde özetlemek mümkündür (Uludoğan, 2005, s. 418). 

50.13. İsveç 

İsveç uzun bir deneme dönemi geçiren ülkelerden biridir. İlk çalışmalar 

1971'de başlamış ve 1974'de okullarda bilgisayar kullanımı konusunda bir proje yü-

rürlüğe konulmuş ve bunun sonuçlan kullanılarak 1980 yılında bir uygulama programı 

kabul edilmiştir. 1988 yılında "Talim Terbiye Kurulu" bünyesinde bu komisyon ku-

rulmuştur. Bu komisyonun görevi; eğitini yazılımlarının geliştirme işine devam et-

mek, ayrıca donanımı değerlendirmek, müfredat çalışmalarını yürütmek ve diğer ku-

zey ülkeleri ile koordinasyonu sağlamaktır. Yazılımların dağıtımı isi "İsveç Öğretim 

Materyalleri Enstitüsü" tarafından gerçekleştirilmiştir. Her okulda derinlemesine eği-

tim görmüş en az bir öğretmen ve 2 haftalık kurslardan eğitim almış öğretmenler gö-

rev almıştır (Aşkar, 1991, s. 150; Karakuş, 1993, s. 34). 

50.14. İtalya 

Liselerde Bilgisayar öğretimine ilişkin Ulusal plan 1985-1986'da oluşturulmuş-

tur. Araştırma merkezleri, Üniversiteler, editörler ve öğretmenler ile donanım/yazılım 

üreten firmaların işbirliğini öngören Plan, Eğitim Bakanlığı ve Bilimsel Araştırma 

Bakanlığı'nın bütçeleriyle desteklenmiştir. Bu iki Bakanlık tanımadıkları özgü proje-

lerle ilgili yazılım üretimi için bütçe olanakları ayırmışlar, sözleşmeler yoluyla yazı-

lım üretiminin gerçekleştirilmesini sağlamışlardır. 

Uzun dönemli bir projenin ortaya konmamış olması, bu birikimin parça parça 

üretilmesine yol açtığı, elde edilen 400 kadar başlığın bütünleştirilmesinde önemli 

sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Yazılımlarda genellikle BASIC dili, bu arada PASCAL ve TUTOR ve yer yer 

LOGO dili kullanılmıştır (Uşun, 2004,s. 139). 
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50.15. Japonya 

Bilgisayar destekli öğretimde özel girişim-devlet işbirliği modeline giren Ja-

ponya'da (Karakuş, 1993, s. 43) okullardaki bilgisayarlaşma oranı 1984 yılından önce 

fazla olmamasına rağmen, 1985 yılından itibaren bu oranda önemli ölçüde artış ol-

muştur. Okullarda bilgisayar teknolojisinden aşağıda belirtilen üç farklı yönde yarar-

lanılması planlanmıştır (MEB, 1991, s. 8): 

1. Bilgi teknolojilerinin öğretimde kullanılması, 

2. Bilgi teknolojileri hakkında eğitim, 

3. Bilgi teknolojilerinin okul işlerinde öğretmene yardımcı olması. 

1999 yılında tüm okullara özel tasarlanmış bilgisayarlar kurularak, ilköğretim-

de iki öğrenciye bir bilgisayar, ortaöğretimde her öğrenciye bir bilgisayar hedefine 

ulaşılması planlanmıştır. "Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle çok kısa bir zamanda tüm 

okulların internet'e bağlanması planlanmıştır. 1996 yılı itibariyle öğretmenlerin % 40'ına 

eğitimde çoklu ortam uygulamalarını kullanma eğitimi verilmiştir (Yazar, 1998, s. 31). 

Japonya da henüz bilgisayar destekli eğitim konusunda istenen noktaya ulaşa-

mamıştır. Buradaki temel problem ise, öğretmenlerin yeterli zamanı bulamaması ve 

bilgisayar kullanma konusunda istekli olmamalarıdır (Uludoğan, 2005, s. 417). 

50.16. Kanada 

Kanada'da okullarda bilgisayar kullanımı 1983 yılından önce çok sınırlı bir dü-

zeyde bulunuyordu. Kanada Eğitim Bakanlığı 1983 yılında bir strateji plânı geliştirdi. 

Bu plân uygun donanım seçimi ve alımı, ders yazılımı geliştirme destekleme merkezi 

kurulması, ders yazılımı değerlendirme ve dağıtım, öğretmenlere yardımcı materyalle-

rin sağlanmasını içeriyordu. 1986 yılında okullardaki bilgisayar sayısı 62.000'dir. Ya-

pılan plâna göre 1990 yılında her 10 öğrenciye bir bilgisayar düşmesi plânlanmıştır 

(MEB, 1991, s. 9). 

50.17. Malezya 

Malezya'da bilgisayarın okullara girmesi başlangıçta kentlerdeki bazı okul -

aile birlikleri ve hevesli öğretmenlerin kurdukları "Bilgisayar Kulüpleri" yoluyladır. 

1980'lerde program dışı bir etkinlik gösteren kulüpler bilgisayar okur-yazarlığı, paket 
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programların kullanımı ve okul yönetimine yardımcı kayıt ve listeleme işlerinde etkin-

lik göstermiştir. 1986'da hükümetin başlattığı bir pilot proje ile kentlerden ve kırsal 

kesimden seçilen 20 okulda "Bilgisayar Çalışması" dersi programa eklenmiştir Bu-

nunla birlikte okul aile birliği ile özel sektörün, okullarda bilgisayar kullanımını des-

teklediği görülmektedir. Malezya'da BDE açısından "özel girişim-devlet işbirliği" 

modeli uygulanmaktadır (Karakuş, 1993, s. 44). 

50.18. Mısır 

1980 yılında Mısır hükümeti bilgisayarlı eğitime geçmek için gerekli çalışma-

lara başlamış ve 1984 yılında "Enformasyon Teknoloji Merkezleri" ile birlikte öğret-

men eğitimine başlamıştır. 

Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları İngiliz hükümetinin yardımıyla gelişti-

rilmiş ve seçilen pilot okullarda yürütülmüştür. 1988–89 akademik yılında seçilen 100 

okuldan 15–16 yaş grubunda 2000 öğrenci bu çalışma kapsamı içine alınmıştır. Öğ-

rencilerde bilgisayar farkındalığı ve okur-yazarlığının geliştirilmesine öncelik veril-

miştir (Uşun, 2004,s. 145). 

50.19. Norveç 

Norveç kapsamlı bir deneme dönemi geçiren ülkelerden biridir. 1984 yılında 

Eğitim Bakanlığı, bilgisayarların eğitimde kullanımı ile ilgili bir program yürürlüğe 

koymuştur. Amaç; değişik derslere teknolojiyi yerleştirerek öğretim sürecini iyileştir-

mek, öğrenmenin verimliliğini artırmak ve yeni öğretim yöntemlerinin oluşmasını 

sağlamaktır. 

Norveç, eğitim yazılımlarının dükkândan alınamayacağını ve firmaların kalite-

li yazılım üretemeyeceğini belirtmektedir. Çok yetenekli öğretmenlerin, yani kendi 

alanını çok iyi bilen öğretmenlerin yazılım geliştirme ve üretim sürecinde kullanılabi-

leceği düşünülmüştür. Yetenekli öğretmenler bu konuda eğitimden geçirilmiştir 

(Aşkar, 1991, s. 149). 

Norveç bilgisayar destekli eğitimi merkezi yapıdan kurtarmıştır. Çeşitli firma-

lardan hizmet satın almıştır Öğretmenlerin eğitimi de merkezlerde yapılmıştır. Ayrıca 

öğretmen yetiştiren okullara bilgisayar ve bilgisayarlı eğitini dersleri konmuştur 

(Aşkar, 1991, s. 150; Karakuş, 1993, s. 33). 
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50.20. Portekiz 

Portekiz, 1985 yılında tüm üniversite öncesi bilgisayarın girişini sağlamak a-

macı ile "MINERVA" adında bir proje başlatmıştır. Bu projenin altyapısı, "Eğitim 

Bakanlığı" dışında oluşturulan bir komite tarafından hazırlanmıştır. Bu çerçevede Por-

tekiz'i kapsayan bir düğümler (kutup) ağı oluşturulmuştur. Düğümleri birbirine bağla-

yan ağlar bölgedeki üniversitelerde kurulmuştur. Öğretmen eğitimi üniversitelere bı-

rakılmıştır. Bütün bir yıl süren hizmetiçi eğitime MINERVA projesinin bütçesinin % 

30'u gitmektedir. (Aşkar, 1991, s. 154). 

Her düğüm, bilgi teknolojisinin okullara sağlayan bilgi ve becerilerinin merke-

zi niteliğindedir. Her eğitim bölgesi okullar, kaynak merkezleri ve düğümlerden oluş-

maktadır (Aşkar, 1991. s. 154). 

Portekiz'de şu projelere öncelik verilmiştir; 

■ Portekiz dilinde eğitim yazılımlarının geliştirilmesi, 

■ Telematik adında eğitsel bir haberleşme sisteminin kurulması, 

■ Bilgisayarın Özel Eğitimde kullanılmasının araştırılması, 

■ Diğer ülkelerle işbirliği, 

■ Bilgisayar Teknolojisine dayalı derslerin geliştirilmesi. 

1992 yılı itibariyle MINERVA 900 okulu kapsamış ve aşağı yukarı her yıl 

15.000 öğretmenin hizmetiçi eğitimi sağlanmıştır Daha sonraki yıllarda okul sayısının 

2.000'e çıkarılması planlanmıştır (Aşkar, 1991, s. 154; Özdoğan, 1993, s. 11). 

50.21. Rusya 

Rusya'da bilgisayarın eğitimde kullanımı oldukça eski yılara dayanmaktadır. 

1950'lerde çalışmalara başlanmış, 1960'ların ortalarına doğru 50 saatlik yazılım geliş-

tirilmiş ve öğretmen eğitimi enstitülerinde kullanılmıştır. 1975–1980 yılan arasındaki 

çalışmalar okullarda bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılmasında yoğunlaşmıştır. 

1985'te "Informatics and Computing Machinery" müfredata alınmıştır. "School 

1" projesinde ise bilgisayar okur-yazarlığı. Eğitim sisteminin yeni bilgi teknolojilerine 

dayanarak geliştirilmesi, yaygın eğitimin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Orta dereceli 

okullarda 1985 yılından itibaren 5 yıl içerisinde 400.000 kişisel bilgisayarın alınması 
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plânlanmış her iki veya üç okuldan birisinde bir bilgisayar laboratuarı kurulmuştur 

(MEB, 1991, s. 9). 

50.22. Ürdün 

1984–85 yılında seçilen 2 pilot okulda bilgisayarlı eğitime başlanmıştır. Daha 

sonraki iki yıl içerisinde de pilot çalışma diğer 6 okulda yaygınlaştırılmıştır. 1988 yılında 

hazırlanan 5 yıllık plan dâhilinde ise 2000 bilgisayarın orta eğitim sistemine verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 5 yıllık planın hedefleri içerisinde ortaokul öğrencileri arasında; 

■ Bilgisayar okuryazarlığını yaygınlaştırmak, 

■ Yazılım geliştirerek okullara dağıtmak, 

■ Öğretmen eğitimini gerçekleştirmek, 

■ Müfredat programlarında gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek yer almıştır. 

50.23. Yeni Zellenda 

1970'lerde yalnızca yedinci sınıf öğrencilerine açık bilgisayarlar ve ilk bilgisa-

yar eğitim programlan ticari bankalar tarafından sağlanmıştır. 1970'lerin sonuna doğru 

benzer bir hizmet, üniversitelerce verilmiş ve varlıklı okullar kendi bilgisayarlarını 

satın alarak uygulamalı matematik dersleri ve kulüpler yoluyla etkinliklerini sürdür-

müşlerdir. Politika olarak devlet, bilgisayar donanımına ya da yazılımına para ayır-

makta, kaynak okullarca sağlanmaktadır. Yeni Zellenda'da bilgisayara sahip olmayan 

okul sayısı çok azdır. Yeni Zellenda'daki orta dereceli okullarda 1984'tc ise tahminen 

3000 kadar bilgisayar bulunmaktadır (Köksal, 1988, s. 57; Karakuş, 1993, s.  13)  

50.24. Yunanistan 

Tablo 14: Yunanistan'da nüfus ve eğitime yönelik veriler 

Nüfus 

(Milyon) 

Kişi Başına  

Düşen Ulusal 

Gelir (s) 

Okul  

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Zorunlu  

Eğitim Süresi 

10.6 8.900 12.000 90.000 1.500.000 

15 Yaşına kadar 

6 yıl ilkokul,  

3 yıl ortaokul zorunlu  
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Yunanistan'da bilgisayarların eğitim alanında kullanımına 1980'li yılların orta-

larında başlanmıştır. 1995 yılından itibaren hemen hemen bütün okullara bilgisayar 

girişi tamamlanmıştır. Okullarda genel olarak, bilgisayara giriş dersleriyle birlikte 

programlama dillerinden BASIC öğretilmektedir. Kelime işlemci programları, veri 

tabanı yazılımları, oyun programlan, hesap tablosu uygulamaları ve grafik çizim prog-

ramlan eğitsel amaçlar için kullanılmaktadır. Yunanistan'da da belirli bir alt yapının 

oluşturulmasına ve amaçlara uygun yeterli sayıda yazılım bulunmasına rağmen etkin 

çalışan bir bilgisayar destekli eğitim sistemi henüz kurulamamıştır. Bilgisayarların 

müfredat içersinde yer alabilmesine yönelik çalışmalar halen sürdürülmektedir 

(Uludoğan, 2005, s. 416). 

51. KONUYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Çakmak, “İlköğretim okullarında bilgisayar destekli öğretim” adı altında kay-

nak taraması metodu kullanarak yapmış olduğu araştırmasında, ilköğretim öğrencile-

rinin bilgisayar destekli öğretimden nasıl faydalanabileceklerini ortaya koymaya ça-

lışmıştır. İki bölümden oluşan araştırmasının birinci bölümünde bilgisayarın tarihi, 

bilgisayar destekli öğretim modelleri üzerinde durmuştur. İkinci bölümde ise; ilköğre-

tim okullarında bilgisayar destekli öğretim süreci ve bu süreç sırasında ortaya çıkabi-

lecek aksaklık ve çözümleri ortaya koymaya çalışmıştır.  

Sonuç olarak bilgisayarlı eğitimin, çocukların dünyayı algılamasında ve tekno-

lojik gelişmelere uyum sağlamalarında çok etkili olacağının anlaşıldığını yazmıştır. 

Bilgisayarlı eğitime geçişteki sorunlar ve bu sorunların çözümü ortaya konmaya çalı-

şılmıştır (Çakmak, 2001). 

Fakat yapılan araştırmada ilköğretimde bilgisayar uygulamalarına yer veril-

memiş, bilgisayarlı eğitim sadece bilgisayar destekli öğretim süreci olarak ele alınmış-

tır. Kaynak taraması sınırlı tutulmuş, bulgulara yer verilmemiştir. 

Alkan, “İlköğretimde çoklu ortam uygulamaları kullanarak öğretme metotları” 

adı altında literatür taraması yöntemiyle yapmış olduğu araştırmasında, çoklu ortam 

ürünlerinden ve bunların okullarda uygulanabilirliğinden bahsetmiştir. Klasik öğretme 

metotları ile modern metotlar karşılaştırılmış, çoklu ortam kullanarak yapılan eğitim-

lerin daha çok başarıya ulaşacağı ortaya konulmaya çalışılmıştır (Alkan, 2002). 
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Eğitimde çoklu ortam ve bilgisayarın kullanımından bahseden Alkan, internet 

ve okullardaki kullanılabilirliğinden de bahsetmiştir. Fakat bilgisayar, çoklu ortam ve 

internettin kullanılmasından teorik olarak bahseden Alkan, okullardaki uygulamalar-

dan bahsetmemiştir. 

Namlu, “Bilgisayar destekli işbirliğine dayalı öğrenme” adı altında yapmış ol-

duğu araştırmasında dünyadaki ve Türkiye’deki bilgisayar uygulamalarına dikkat 

çekmiştir. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemlerinden bahsetmiş, bu yöntemin bilgisa-

yarlı eğitime uygulanabilirliğini ispatlamaya çalışmıştır. Araştırmasında bilgisayar 

destekli işbirliğine dayalı öğrenme yöntemlerini inceleyen araştırmacı, sınırlı sayıdaki 

bilgisayarın tüm öğrencilere faydalı olması için işbirliğine dayalı öğrenme metotları-

nın kullanılması gerektiğini savunmuştur (Namlu, 1999). 

Akpınar, “Bilgisayar destekli öğretim ve uygulamalar” adı altında yapmış ol-

duğu araştırmasında, çoklu ortamdan bahsetmiş, eğitimde kullanılması gerektiğini 

vurgulamıştır. Eğitimde bilgilerin öğrenciye aktarımının görsel olması gerektiğini 

söyleyen araştırmacı, çoklu ortam uygulamalarının ve bilgisayarın eğitimde nasıl kul-

lanılması gerektiğini ispatlamaya çalışmıştır (Akpınar, 1999).  

Taşçı, “Eğitimde verimlilik sorunu ve teknoloji kullanımının gerekliliği” adı 

altında yapmış olduğu araştırmasında klasik öğretme yöntemlerinin verimliliğinin 

istenilenden az olduğunu ve eğitimde bilgisayar başta olmak üzere teknolojik araç ve 

gereçlerin mutlaka kullanılması gerektiğinden bahsetmiştir (Taşçı,1990). 

Biz de yapmış olduğumuz araştırmamızda bilgisayar ve çoklu ortam ürünleri-

nin ne olduğunu, ilköğretimde nasıl kullanıldığını ele almakla beraber, okullardaki 

kullanımını ve uygulamalarından da bahsettik. 
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III. BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde, “Araştırma modeli”, “Evren ve örneklem”, “Verilerin toplanma-

sı”, “Verilerin çözümü ve yorumlanması” ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. 

ARAŞTIRMA MODELİ 

Literatüre göre bilgisayar ve çoklu ortam, konu ilgili araştırmalar bölümleri Li-

teratür tarama yöntemiyle tamamlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve tarama modeli kulla-

nılmıştır. 

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 

bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak ta-

nımlamak mümkündür. Başka bir deyişle nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel 

alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve 

anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Bu tanımda “kuram oluşturma”, toplanan veri-

lerden yola çıkarak daha önceden bilinmeyen bir takım sonuçları birbiri ile ilişkisi içinde 

açıklayan bir modelleme çalışması anlamına gelmektedir (Glaser, 1978). Buda araştırma-

cının esnek olmasını, toplanan verilere göre araştırma sürecini yeniden biçimlendirmesini 

ve gerek araştırma deseninin oluşmasında gerekse toplanan verilerin analizinde tümeva-

rıma dayalı bir yaklaşım izlemesini gerektirir (Yıldırım ve Şimşek, 1999, s. 19).  

Taramalar kaçınılmaz bir bilgi kaynağıdır. Araştırmacılar önemli pek çok ön-

ceki araştırmayı tarayıp eleştirel bir değerlendirmeden geçirebilirler. Taramalara götü-

rücü kaynakları bilmek gerekir. İlgili araştırmaları, özetlenmiş olarak bulma imkânı 

vardır. Dolayısıyla bunlar tek bir araştırmanın incelenmesinden daha yararlı olabilir-

ler. Çünkü burada bir ele alış biçimi ve genelleme görebiliriz (Balcı, 2004, s. 59). 

EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araştırmanın çalışma evrenini, Konya ili Karatay, Meram, Selçuklu ilçele-

rinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilköğretim okullarında çalışan 

öğretmenler oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın örneklemini, sekiz görüşmenin yapıldığı ilköğretim öğretmenleri 

oluşturmaktadır. 

VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmanın konusu belirlendikten sonra konu ile ilgili yazılı kaynaklar ince-

lenmiş ve yapılacak araştırmaya zemin oluşturulmuştur.  

Araştırmada “görüşme” veri toplama tekniği kullanılmıştır. Örnekleme olarak 

amaçlı örnekleme yönteminden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Görüşmeler 

video kayıt cihazı ile kayda alınmıştır.  

İlköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının gerekliliğini be-

lirlemek amacıyla öğretmenlerle görüşme yapılmıştır. 

Görüşme yoluyla, tutumlar, deneyimler, düşünceler ve yorumlar gibi gözlene-

meyen zihni süreçler anlamaya çalışılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkan-

lığının 29.11.2005 tarihli ve B.08.0.APK.0.03.05.01–01/7592 sayılı ve Konya Valiliği 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 09.12.2005 tarihli ve B.08.4.MEM.4.42.00.09/59730 

sayılı araştırma izinleri ile örneklem olarak alınan ilköğretim okullarda görevli sekiz 

öğretmene uygulanmıştır.  

Öğretmenlere uygulanan görüşme formu EK-3’te verilmiştir. 

VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI 

Literatür taraması ile elde edilen bilgiler, araştırmanın diğer bölümlerinde kul-

lanılmış görüşme sonuçlarının yorumlanmasında dikkate alınmıştır. 

Araştırmamızda görüşmelerde elde edilen verilerin çözümü ve yorumu aşama-

sında betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.  

Elde edilen veriler belli bir konu bütünlüğü içerisinde özetlenmiş ve yorum-

lanmıştır. Görüşülen kişilerin düşüncelerini yansıtmak için doğrudan alıntılara ve yo-

rumlara yer verilmiştir. Neden sonuç ilişkisi içerisinde bir takın sonuçlara ulaşılmıştır. 
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IV. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

Konya ili merkez ilçeleri; Karatay 23 Nisan Egemenlik İlköğretim okulu İngi-

lizce öğretmeni Mehmet ÖZMAYA, Karma İlköğretim Okulu Matematik öğretmeni 

Havva ZAVINOĞLU, Meram İhsan Özkaşıkçı İlköğretim Okulu Resim İş öğretmeni 

Suat AYDIN, Bilgisayar öğretmeni Tuncer ULUŞEKER ve Mehmet Şükrüye Sert 

İlköğretim okulu Müdür Yardımcısı Mustafa HIŞIM, Bilgisayar öğretmeni Rahime 

HALTAŞ ile Selçuklu A.Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu Sınıf öğretmeni Mehmet 

ÜÇGÜL ile “İlköğretim Okullarında Bilgisayar ve Çoklu Ortam Kullanımının gerekli-

liği” konusunda bire bir görüşme yapılmıştır. Her bir öğretmene görüşme formunda 

yer alan on sekiz soru yönetilmiştir. 

Öğretmenlerle Mart ayının 7–8–ve 9’unda bulundukları okulların bilgisayar 

laboratuarlarında 12.00 ve 12.30 saatleri arasında görüşmeler yapılmıştır. 

Öğretmenlerin ilköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımı ko-

nusundaki görüşlerini almak amacıyla sorulan bazı görüşme soruları şunlardır. 

Öğretmenlere yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar şu şekilde olmuştur:  

1. Hangi okul ve hangi branştan mezunsunuz? 

Havva ZAVUNOĞLU, Konya Eğitim Enstitüsü Matematik bölümü mezunudur. 

Mehmet ÖZMAYA, 100. Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce bö-

lümü mezunudur. 

Mehmet ÜÇGÜL, Kayseri Eğitim Enstitüsü Sınıf öğretmenliği bölümü mezu-

nudur. 

Mustafa HIŞIM, Öğretmen okulu kökenli olup, Açık öğretim fakültesi İş ida-

resi mezunudur. 

Rahime ALTAŞ, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayarlı Öğretim 

teknolojileri bölümü mezunudur. 
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Suat AYDIN, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş öğretmenliği mezu-

nudur. 

Tuncer ULUŞEKER, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar öğretmen-

liği mezunudur. 

Görüşme yapılan öğretmenleri tanımak ve eğitim düzeylerini öğrenmek ama-

cıyla sorduğumuz bu soruda üç öğretmenimizin öğretmen okulu kökenli olduğunu, bun-

lardan Mustafa HIŞIM’ın daha sonra Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümü’nü de 

bitirdiğini diğer öğretmenlerin ise lisans düzeyinde eğitim almış olduklarını tespit ettik. 

2. Bilgisayar eğitimini nereden aldınız? 

ZAVUNOĞLU, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları sonunda 

almıştır. 

ÖZMAYA, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları sonunda almıştır. 

ÜÇGÜL, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları sonunda almıştır. 

HIŞIM, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları sonunda almıştır. 

ALTAŞ, mezun olduğu okuldan almıştır. 

AYDIN, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kursları sonunda almıştır. 

ULUŞEKER, mezun olduğu okuldan almıştır. 

Öğretmenlerden ALTAŞ mezun olduğu bölümün Bilgisayarlı Eğitim Teknolo-

jileri, ULUŞEKER ise Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü olması sebebiyle eğitimlerini 

mezun oldukları fakültelerden aldıklarını belirtmişlerdir. Diğer beş öğretmenimizde 

bilgisayar eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlı-

ğının planlamış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu hizmetiçi eğitim 

kurslarından aldıklarını belirtmişlerdir. 

3. Bilgisayarı en çok hangi derslerde kullanıyorsunuz? 

ZAVUNOĞLU, branşı olan Matematik derslerinde kullanmaktadır. 

ÖZMAYA, branşı olan İngilizce derslerinde kullanmaktadır. 

ÜÇGÜL, Bilgisayar derslerinde kullanıyor. 
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HIŞIM, idareci olduğu için idari ve öğrenci işlerinde ve resim dersine girdiği 

için resim derslerinde de kullanmaktadır.  

ALTAŞ, Bilgisayar derslerinde kullanıyor. 

AYDIN, Bilgisayar derslerinde kullanıyor. 

ULUŞEKER, Bilgisayar derslerinde kullanıyor. 

Öğretmenlerimizden biri matematik, bir diğeri İngilizce derslerinde kullandık-

larını, HIŞIM idareci olmasından dolayı idari ve öğrenci işlerinde, resim dersine gir-

mesinden dolayı resim derslerinde kullandığını, diğer dört öğretmenimizde bilgisayar 

derslerinde kullandıklarını söylemişlerdir. 

4. Bilgisayarda hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? 

ZAVUNOĞLU, Windows Xp işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

ÖZMAYA, Windows 98 işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

ÜÇGÜL, Windows Xp işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

HIŞIM, Windows 98 işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

ALTAŞ, Windows 98 işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

AYDIN, Windows Xp işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

ULUŞEKER, Windows Xp işletim sistemini kullandığını belirtmiştir. 

Tüm öğretmenlerimiz Windows işletim sistemi kullanmakta olduklarını söyle-

diler. Bunun yanında kapasitesi düşük bilgisayarlarda Windows 98, daha yüksek ka-

pasiteli bilgisayar kullanan öğretmenler ise Windows’un en son sürümü olan 

Windows Xp işletim sistemini kullandıklarını söylemişlerdir. 

5. Bilgisayarda en çok hangi programları kullanıyorsunuz? 

ZAVUNOĞLU, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 

ÖZMAYA, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 

ÜÇGÜL, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 

HIŞIM, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 

ALTAŞ, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 
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AYDIN, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 

ULUŞEKER, Office ve Windows bileşenlerini kullandığını belirtmiştir. 

Öğretmenlerimizin tümü Microsoft firmasına ait olan ve içerisinde Word keli-

me işlemcisi, Excel hesap tablosu, Powerpoint sunu programı ve Access veri tabanı 

bulunan Office programını ve Windows işletim sisteminin bileşenlerini (Paint, Movie 

Maker, Windows Media Player, Notepad, İnternet Explorer vb.) kullandıklarını belirttiler. 

6. Kullandığınız bilgisayarın donanım özellikleri nelerdir? 

ZAVUNOĞLU, donanımla ilgili bilgisi olmadığını söylemiştir. 

ÖZMAYA, okulun bilgisayar laboratuarında Celeron ve MMX bilgisayarları, 

sınıf içerisinde ise kendisine ait P4 Notebook kullandığını söylemiştir. 

ÜÇGÜL, Pentium 4 bilgisayar kullandığını söylemiştir. 

HIŞIM, Pentium II ve Celeron bilgisayarlar kullandığını söylemiştir. 

ALTAŞ, Pentium II ve Celeron bilgisayarlar kullandığını söylemiştir. 

AYDIN, Pentium 4 bilgisayarlar kullandığını söylemiştir. 

ULUŞEKER, Pentium 4 bilgisayarlar kullandığını söylemiştir. 

Öğretmenlerimiz hepsi İntel firmasının piyasaya sürdüğü Pentium, Celeron ve 

MMX işlemcili bilgisayarlar kullandıklarını söylemişlerdir. İşlemci dışında kalan do-

nanım parçalarından net olarak söz edememişlerdir.  

7. Kullandığınız bilgisayar yazılımları ve özellikleri nelerdir? 

ZAVUNOĞLU, Office bileşenleri kullandığını özellikle matematik derslerine 

girdiği için Excel hesap tablosunu kullandığını söylemiştir. 

ÖZMAYA, sunum için Powerpoint, Macromedia Flash ve Authorware, resim 

işleme için Adobe Photoshop ve çizim için Corel Draw programlarını kullandığını 

belirtmiştir. 

ÜÇGÜL, müfredat paralelinde Windows bileşenlerini kullandığını söylemiştir. 

HIŞIM, idare ve öğrenci işlerinde Netup School ve derslerde ise Powerpoint 

programlarını kullandığını belirtmiştir. 

ALTAŞ, müfredat paralelinde Windows bileşenlerini kullandığını söylemiştir. 
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AYDIN, internet sitesi yapmaya yönelik Macromedia Dreamweaver progra-

mını kullandığını söylemiştir. 

ULUŞEKER, ise ağırlıklı olarak bir sunum programı olan Powerpoint progra-

mını kullandığın söylemiştir. 

Öğretmenlerimiz müfredat paralelinde ders işlediklerini, programın çok yoğun 

olmasından ise bilgisayar programlarını yeteri kadar kullanamadıklarını, en yaygın 

olarak Microsoft Office içerisinde yer alan Powerpoint programını kullandıklarını 

belirtmişlerdir.  

8. Ders anlatmaya yönelik hangi yazılım kaynaklarından yararlanıyorsunuz? 

ZAVUNOĞLU, çeşitli interaktif CD ‘lerden yararlanmakla beraber en çok Ex-

cel hesap tablosunu kullandığını söylemiştir. 

ÖZMAYA, çeşitli interaktif CD ‘lerden yararlandığını söylemiştir. 

ÜÇGÜL, sadece bilgisayarda kurulu olan işletim sistemi ve Office programla-

rından yararlandığını söylemiştir. 

HIŞIM, sadece bilgisayarda kurulu olan işletim sistemi ve Office programla-

rından yararlandığını söylemiştir. 

ALTAŞ, çeşitli interaktif CD ‘lerden yararlandığını söylemiştir. 

AYDIN, çeşitli interaktif CD ‘lerden yararlandığını söylemiştir. 

ULUŞEKER, çeşitli interaktif CD ‘lerden yararlandığını söylemiştir. 

Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders program CD 

‘leri ve piyasada satılan interaktif CD ‘lerden yararlandıklarını söylemişlerdir. 

9. Çoklu ortamda kullandığınız yazılım ve programlar nelerdir? 

ZAVUNOĞLU, Projeksiyon cihazında Powerpoint programını kullanıyorum. 

ÖZMAYA, Projeksiyon cihazında Powerpoint, Macromedia Authorware, 

Macromedia Flash programlarını kullanıyorum. 

ÜÇGÜL, bilgisayar derslerine girdiği için ders içeri ile ilgili CD ‘leri kullanı-

yorum. 
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HIŞIM, Projeksiyon cihazında Powerpoint sunum programını, televizyon ve 

DVD ile beraber interaktif CD ‘leri kullanıyorum. 

ALTAŞ, Projeksiyon cihazında Powerpoint sunum programını kullanıyorum. 

AYDIN, Projeksiyon cihazında Powerpoint sunum programını kullanıyorum. 

Televizyon, VCD ve DVD kullanmıyorum. 

ULUŞEKER, Projeksiyon cihazında Powerpoint sunum programını kullanıyorum. 

Öğretmenlerimizin hepsi projeksiyon cihazı kullandığını belirtmiştir. Bunun 

yanında interaktif CD ‘ler kullanılmaktadır. 

10-11. Çoklu ortamla ders anlatmaya yönelik kendinizin oluşturduğu yazılım 

ve sunumlar var mı? Varsa bunlar nelerdir? 

ZAVUNOĞLU, Hali hazırdaki ders kaynaklarını ve interaktif CD ‘ler kullanı-

yorum. 

ÖZMAYA, Hali hazırdaki ders kaynaklarını ve interaktif CD ‘ler kullanıyorum. 

ÜÇGÜL, Powerpoint sunularımız var. 

HIŞIM, Powerpoint sunularımız var. 

ALTAŞ, Powerpoint sunularımız var. 

AYDIN, Powerpoint sunularımız var. Ayrıca okula ait Web sayfası hazırlıyoruz. 

ULUŞEKER, Powerpoint sunularımız var. 

Öğretmenlerin hepsi çoklu ortamla ders anlatmaya yönelik yazılım ve sunum-

lar kullandıkların söylemişlerdir. Kendilerine ait derse yardımcı olabilecek program 

geliştirmediklerini belirtmişledir. 

ZAVUNOĞLU, Hali hazırdaki ders kaynaklarını ve interaktif CD ‘ler kullanı-

yorum. 

ÖZMAYA, Hali hazırdaki ders kaynaklarını ve interaktif CD ‘ler kullanıyorum. 

ÜÇGÜL, Powerpoint sunularımız var. 

HIŞIM, Powerpoint sunularımız var. 

ALTAŞ, Powerpoint sunularımız var. 
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AYDIN, Powerpoint sunularımız var. Ayrıca okula ait Web sayfası hazırlıyoruz. 

ULUŞEKER, Powerpoint sunularımız var. 

12. Kullandığınız çoklu ortam ürünleri hangileridir? 

ZAVUNOĞLU, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon, tepegöz, televizyon, VCD 

kullanıyorum. 

ÖZMAYA, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon kullanıyorum. 

ÜÇGÜL, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon ve tepegöz kullanıyorum. 

HIŞIM, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon kullanıyorum. 

ALTAŞ, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon kullanıyorum. 

AYDIN, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon kullanıyorum. 

ULUŞEKER, bilgisayarın yanı sıra projeksiyon kullanıyorum. 

Öğretmenlerimizin hepsi projeksiyon cihazını kullandıklarını söylemişlerdir. 

Bunun yanı sıra televizyon, tepegöz, VCD ve DVD kullanılmakla beraber az kulla-

nılmaktadır. Projeksiyon bilgisayarla beraber diğer çoklu ortam ürünlerinin yerini çok-

tan almış durumdadır. Bilgisayar ve projeksiyon dışında kalan diğer çoklu ortam ürün-

lerinin kullanımı gittikçe azalmaktadır. 

13. Ders içeriği ile ilgili internetteki kaynak sitelerden yararlanıyor musunuz? 

ZAVUNOĞLU, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra il-

gili siteye ulaşıyorum. 

ÖZMAYA, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra ilgili si-

teye ulaşıyorum. 

ÜÇGÜL, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra ilgili site-

ye ulaşıyorum. 

HIŞIM, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra ilgili siteye 

ulaşıyorum. 

ALTAŞ, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra ilgili site-

ye ulaşıyorum. 
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AYDIN, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra ilgili site-

ye ulaşıyorum. 

ULUŞEKER, internette Google arama motoru ile aratma yaptıktan sonra ilgili 

siteye ulaşıyorum. 

Öğretmenlerin tümü Google arama motoru ile bulmak istedikleri kaynak siteye 

ulaşmaktadır. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Öğretmenler arama yapmak için sadece 

Google arama motorunu kullanıyorlar bunun dışında kalan arama motorları kullanıl-

mamaktadır ve öğretmenler direk site ismi ezberlemektense Google ile ilgili siteye 

ulaşmayı daha kolay bulmaktadırlar. 

14. Öğrencilerdeki bilgisayar kullanım düzeyi nedir? 

ZAVUNOĞLU, çocuklar müfredata uygun bilgisayar kullanabiliyorlar.  

ÖZMAYA, günümüzde medyanın ve çevrenin etkisiyle bilgisayar kullanması-

nı zaten biliyorlar. 

ÜÇGÜL, evinde bilgisayar olan öğrenciler gayet iyi biliyor. Evinde bilgisayar 

olmayan öğrenciler ise daha az biliyorlar. Hatta ilgisi de az olanlarda bir tuşa dahi 

basmasını bilmeyenler var. 

HIŞIM, öğrenciler bilgisayar kullanmasını biliyorlar. Fakat kendi istekleri doğ-

rultusunda ders işlemeye çalıştıklarından boş bir kullanım görüyorum. 

ALTAŞ, yaşlarına ve ders programlarına bakacak olursak gayet uygun. 

AYDIN, 2000 yılından sonra bilgisayar çok yaygınlaştı ve çocukların %80 ‘i-

nin evinde de bilgisayar bulunduğu için kullanım düzeyi gayet iyi bir durumdadır. 

ULUŞEKER, bilgisayar dersi saati az olduğu için ve müfredatın yoğunluğun-

dan dolayı yetersiz görüyorum. Ama bilgisayarla tanışma açısından iyi olduğunu dü-

şünüyorum. 

Öğretmenlerde oluşan genel kanı şu şekilde oluşmuştur; çağımız bilgi ve tek-

noloji çağı olduğu için öğrenciler ister istemez gerek evlerinde gerek internet 

kafelerde gerekse okulda bilgisayar kullanmaktadırlar. Öğrenciler bilgisayar oyunları 

ve internet vasıtasıyla bilgisayarla çoktan tanışmış durumdadırlar. Bilgisayara olan ilgi 

üst düzeydedir. Fakat bunun yanı sıra öğrencilerin bilgisayarı bir oyun aracı olarak 
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görmeleri olumsuz yönde bir etki yaratmaktadır. Öğretmenler müfredat paralelinde 

işledikleri dersin öğrenci seviyesine uygun olduğunu gözlemlediklerini belirtmişlerdir. 

Bazı öğrencilerin ise gerek evlerinde bilgisayar olmadığı için gerekse ilgisiz oldukları 

için bilgisayarı kullanmakta çok acemi olduklarını belirtmişlerdir. Fakat genel geçer 

kanı öğrencilerin bilgisayar kullanım düzeyinin istenilen düzeyde olması şeklindedir. 

15–16. Bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının derslerinizin başarısını artırma-

da katkısı var mı? Varsa bu katkı ne düzeydedir? 

ZAVUNOĞLU, olumsuz yönde de katkıları var. Öğrencilere rehber olmak ge-

rekiyor. Bilim ve teknolojinin paralelinde kullanıldığında ise bilgi artırıcı bir unsur 

oluyor. 

ÖZMAYA, bilgisayar destekli ders işleme ile sınıf içi başarıyı %25 artırdık. 

ÜÇGÜL, bilgisayarlar çocukların ilgisini o kadar çok çekiyor ki teneffüs zili 

çalar çalmaz sınıfa girmek için sıraya geçiyorlar. Öğrenci severek ve isteyerek girdiği 

derslerde elbette ki başarılı oluyor. 

HIŞIM, muhakkak katkısı vardır. Öğrencilerin bilgisayarlı ders işlerken daha 

dikkatli oluyorlar, bunu değerlendirmek lazım. 

ALTAŞ, bilgisayarın derste kullanılmasıyla ezbercilikten uzaklaşıldığına ina-

nıyorum. Bilgi aktarımı daha kolay ve hızlı oluyor. Bilgi daha kalıcı oluyor. 

AYDIN, öğrenciler bilgisayar öğrenmenin yanı sıra duyulara hitap eden bu öğ-

renme biçimi ile dersleri daha kolay öğreniyorlar. 

ULUŞEKER, tabiî ki katkısı var. Öğrenciler severek, isteyerek ve görerek ders 

işlendiği için başarı artıyor. 

17. Sizce ilköğretim sınıflarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanmak gerekli 

midir? 

ZAVUNOĞLU, şu anki kullanım düzeyinin yeterli olmamakla beraber mutla-

ka kullanılmasın gerekli olduğunu söylemiştir. 

ÖZMAYA, öğretmenlerin son zamanlarda kendi çabalarıyla bilgisayar edin-

diklerini böylece sınıf içerisinde interaktif CD’lerle beraber kullanımının oldukça art-

tığını belirtmiştir.  
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ÜÇGÜL, mutlaka kullanılması gerektiğini, içinde bulunduğumuz bilgi ve tek-

noloji çağının bunu gerektirdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin de bilgisayar ve çoklu 

ortam ürünlerine karşı ilgisi hat safhada olduğu için bu ilgiyi pozitif yönde değerlen-

dirmek gerektiğini vurgulamıştır. 

HIŞIM, mutlaka kullanılması gerektiğini, bunun yanında öğrencinin aktif katı-

lımı sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. 

ALTAŞ, öğretimin her aşamasında teknolojinin kullanılması gerektiğini özel-

likle bilgisayar ve çoklu ortamın mutlaka kullanılmasını tavsiye etmişlerdir. 

AYDIN, %100 kullanması gerektiğini, ders anlatırken öğrencinin beş duyu or-

ganına hitap edilmesi gerektiğini, bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının duyu organ-

larına hitap ettiği için mutlaka kullanılması gerektiğini söylemiştir. 

ULUŞEKER, bilgisayar ve çoklu ortamla beraber ders işleyişinin görselleşti-

ğini ve böylece bilginin daha anlaşılır ve daha kalıcı olduğunu belirtmiş, ayrıca dersin 

belgeseller, animasyonlar ve sunularla zenginleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

18. İlköğretim sınıflarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımı ile ilgili mes-

lektaşlarınıza önerileriniz var mı? 

ZAVUNOĞLU, bilgisayar ve çoklu ortam kullanmak isteyen çocukların önü-

nün açılması gerektiğini, internetin en geniş kaynak olduğunu ve mutlaka kullanılma-

sını gerektiğini söylemiştir. Bilgisayarların bozulacak denilip bir kenara atılmaması 

gerektiğini, sınıf içinde etkin bir araç olarak kullanılması gerektiğini söylemektedir. 

ÖZMAYA, bilgisayar artık zorunlu hale geldiğini, tüm dünyada artık öğretmen 

merkezli ders işleme metotlarının bırakılmakta olduğunu, öğretmenlerin de kendilerini 

yenilemesi gerektiğini vurgulamıştır. Bakanlığın yapmış olduğu internetle uzaktan 

eğitime öğretmenlerin katılması gerektiğini, öğretmenlerin denedikçe ve kullandıkça 

bilgisayar ve çoklu ortam ürünlerini daha çok benimseyeceğini söylemiştir. 

ÜÇGÜL, her öğretmenin mutlaka bilgisayar edinmesi gerektiğini, interneti 

kaynak olarak kullanmalarını, dersleri mutlaka bilgisayar ve çoklu ortamla işlemeleri-

ni, öğretmenlerin toplumu geriden takip eden bireyler değil toplumun lideri konumun-

da olmaları gerektiğini belirtmiştir. 
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HIŞIM, bütün öğretmenlerin ilgili oldukları branşlarla ilgili internetten kay-

naklara ulaşması gerektiğini ve dersleri görselliğe ve işitselliğe önem vererek çoklu 

ortam ve bilgisayarla işlemelerini tavsiye etmiştir.  

ALTAŞ, tüm derslerde mutlaka destekleyici araç olara kullanılmasını, 

interaktif uygulamalar kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Sadece laboratuarlarda 

değil her derste bilgisayar ve çoklu ortamın kullanılması gerektiğini söylemiştir. 

AYDIN, tüm öğretmenlerimiz temel bir bilgisayar eğitimi aldığını, okuldu bu-

lunan öğretmenlere takıldıkları noktada yardımcı olduğunu söylemiştir. Teknolojiyi 

yakalayabilmek için mutlaka bilgisayar ve çoklu ortam kullanılması gerektiğini be-

lirtmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da artık müfredatlarını bilgisayar ve çoklu ortam 

kullanımına dayalı ayarladığına göre, uzmanların da bilgisayar ve çoklu ortam kulla-

nımında görüş birliğine vardıklarını söylemiştir. Öğretmenlerin mutlaka ciddi anlamda 

bilgisayar eğitimi almaları ve bu eğitimi sınıfta ve evde tekrar etmelerini tavsiye et-

miştir. Beden eğitiminden matematiğe kadar her derse yönelik kaynak olduğunu, öğ-

retmenlerin mutlaka faydalanmaları gerektiğini vurgulamıştır. Bilgisayar ve çoklu 

ortamla ders işlemenin daha zevkli ve heyecanlı hale geldiğini söylemiştir. Sınıf içeri-

sinde tüm öğrencilerde bilgisayar olmasa dahi en azından projeksiyon cihazından, 

televizyon ve VCD’den yararlanmalarını tavsiye etmiştir. 

ULUŞEKER ise derslerin öğretmen merkezli değil, bilgisayar ve çoklu ortam 

kullanılmasıyla öğrenci merkezli işlenmesi gerektiğini söylemiştir. Kimi öğretmenle-

rin ise bilgisayar ve çoklu ortam kullanımında tereddüt ettiğini, hizmetiçi eğitimle bu 

pürüzlerin ortadan kaldırılması gerektiğini, öğretmenlerin bilgisayarı ve çoklu ortamı 

kullandıkça başarıyı artıracaklarına inandığını belirtmiştir. 
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V. BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde ise araştırmamızda vardığımız sonuçları ve önerileri ele alacağız. 

SONUÇLAR 

İlköğretimde bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının gerekliliğini belirlemek 

amacıyla yaptığımız literatür taraması ve görüşmelerde ulaştığımız sonuç şunlardır: 

1. Öğretmenler bilgisayar eğitimlerini mezun oldukları okuldan veya gönüllü 

olarak gittikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu hizmetiçi eğitim kurs-

ları sonucunda almışlardır. 

2. Öğretmenler bilgisayarda Microsoft firmasının piyasaya sürmüş olduğu Of-

fice paketini ve Windows işletim sistemi ve bileşenlerini kullanmaktadırlar. 

3. Öğretmenler bilgisayarla birlikte projeksiyonu kullanmanın yanı sıra tepe-

göz, televizyon, VCD ve DVD kullanmaktadırlar. 

4. Öğretmenlerde oluşan ortak kanı tepegöz, televizyon, VCD ve DVD vb. 

çoklu ortam ürünlerinin yerini bilgisayar ve projeksiyon cihazının aldığı yönündedir. 

5. Öğretmenler dersle ilgili internetten yararlanmaktadırlar. Gitmek istedikleri 

site veya kaynağa en çok Google arama motorunu kullanarak ulaşmaktadırlar. 

6. Öğretmenler sunum yapmak için ağırlıklı olarak Powerpoint programını 

kullanmaktadırlar. 

7. Öğretmenler öğrencilerin bilgisayar kullanım düzeyini yeterli görmektedirler. 

8. Öğretmenlerin tümü bilgisayar ve çoklu ortam ürünlerinin girdikleri ders-

lerdeki başarıyı kesinlikle artırdığını söylemişlerdir. 

9. Öğretmenlerin tümü derslerde bilgisayar kullanım saatinin artırılması gerek-

tiğine değinmişlerdir. 

10. Öğretmenlere göre bilgisayar ve çoklu ortam ürünleri, duyu organlarına 

hitap ettiğinden bilginin daha hızlı ve kolay aktarıldığını, bilgi kalıcılığının ise daha 

uzun süreli olduğu ve bu yüzden bilgisayar ve çoklu ortam ürünlerinin mutlaka kulla-

nılması gerektiğini söylemişlerdir. 
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ÖNERİLER 

1. Dersle ilgili bilgisayarda kullanılacak daha fazla kaynak olması kullanılma-

sını önermişlerdir. 

2. Öğrencilerin bilgisayar kullanma isteklerinin olumlu yönde değerlendiril-

mesi gerektiğini önermişlerdir. 

3. Tüm öğretmenlerin gerçekçi bir bilgisayar kullanma eğitimi almasını öner-

mişlerdir. 

4. Öğretmenlere sadece bilgisayar derslerinde değil, her derste yaptıkları eği-

timi bilgisayar ve çoklu ortam desteğiyle yapmasını önermişlerdir. 

5. Öğretmenlere, teknolojiyi başkalarından takip etmemelerini, öğretmenlerin 

bu hususta lider olmalarını önermişlerdir. 

6. Derslerin beş duyuya en fazla hitap edebilecek şekilde işlenmesini önermiş-

lerdir. Bu doğrultuda görselliğe ve işitselliğe daha fazla önem vermelerini önermişlerdir. 

7. Derslerin öğretmen merkezli değil, bilgisayar ve çoklu ortam ürünleri para-

lelinde öğrenci merkezli işlenmesini önermişlerdir. 

8. Bilgisayar ve çoklu ortam kullanılan derslerdeki başarıların arttığına dikkat 

çekerek bütün öğretmenlere bilgisayar ve çoklu ortam kullanmalarını önermişlerdir. 
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EK–3 

GÖRÜŞME FORMU 

Değerli meslektaşım,  

İlköğretim okullarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının gerekliliğini belirlemek 

amacıyla aşağıda verdiğimiz sorular çerçevesinde sizinle görüşme yapmak istiyorum. Verece-

ğiniz bilgiler sadece araştırmamızda kullanılacak ve bu sayede araştırmamıza büyük ölçüde 

katkıda bulunmuş olacaksınız. İlginize şimdiden teşekkür ederim. 

• Hangi okul ve hangi branştan mezunsunuz? 

• Bilgisayar eğitimini nereden aldınız? 

• Bilgisayarı en çok hangi derslerde kullanıyorsunuz? 

• Bilgisayarda hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? 

• Bilgisayarda en çok hangi programları kullanıyorsunuz? 

• Kullandığınız bilgisayarın donanım özellikleri nelerdir? 

• Kullandığınız bilgisayar yazılımları ve özellikleri nelerdir? 

• Ders anlatmaya yönelik hangi yazılım kaynaklarından yararlanıyorsunuz? 

• Çoklu ortamda kullandığınız yazılım ve programlar nelerdir? 

• Çoklu ortamla ders anlatmaya yönelik kendinizin oluşturduğu yazılım ve sunumlar 

var mı?  

• Varsa bunlar nelerdir? 

• Kullandığınız çoklu ortam ürünleri hangileridir? 

• Ders içeriği ile ilgili internetteki kaynak sitelerden yararlanıyor musunuz? 

• Öğrencilerdeki bilgisayar kullanım düzeyi nedir? 

• Bilgisayar ve çoklu ortam kullanımının derslerinizin başarısını artırmada katkısı var mı? 

• Varsa bu katkı ne düzeydedir? 

• Sizce ilköğretim sınıflarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanmak gerekli midir? 

• İlköğretim sınıflarında bilgisayar ve çoklu ortam kullanımı ile ilgili meslektaşları-

nıza önerileriniz var mı? 

 


