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ÖZET
1980’li yılların sonundan itibaren bilişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler günümüz toplumlarındaki tüm sistemleri etkilemiş ve teknoloji
yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu gelişmelerden etkilenen sistemlerden birisi de hiç kuşkusuz eğitim sistemidir. Eğitim sistemi
bu değişim ayak uydurabilmek için yeni yaklaşımlar geliştirmek zorundadır. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlediği
günümüzde gerçek başarı teknolojiyi en iyi şekilde yönetip, onu etkili kullananların olacaktır. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için de en başta
teknolojik planlamanın doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bu çalışmada KKEF’nin teknolojik hazır bulunuşluk düzeyi tespit edilip, sınırlılıkları
belirlenerek, alternatif çözüm yolları tartışılmış; yüksek öğretimde teknolojinin etkin kullanılabilmesini etkileyen faktörler açığa çıkarılmaya
çalışılmıştır. Veriler Atatürk Üniversitesi KKEF’de görev yapmakta olan öğretim elemanlarından anketler ve görüşmeler yoluyla elde edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre öğretim elemanları arasında öğretim teknolojilerinin kullanımının yaygın olduğunu ancak etkin kullanımda pek çok
eksikliğin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında öğretim elamanlarının derslerde zamandan kazanmak için ağırlıklı olarak projeksiyon
cihazını kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Öğretim Teknolojisi, Teknoloji Planlaması, Etkin Teknoloji Kullanımı, Yüksek Öğretim

GİRİŞ
1980’li yılların sonundan itibaren bilişim teknolojilerinde
görülen hızlı gelişmeler günümüz toplumlarındaki tüm
sistemleri etkilemiş ve teknoloji yaşamın kaçınılmaz bir
parçası haline gelmiştir (Göktaş, 2004). Bu gelişmelerden
etkilenen sistemlerden birisi de hiç kuşkusuz eğitim
sistemidir. Eğitimde, teknoloji amaç olarak değil, amaca
hizmet eden yardımcı bir araç olarak görülmektedir. Bu
nedenle teknolojideki gelişmelere paralel olarak eğitimöğretim sürecinin yeniden yapılandırılması, bu sürecin
öğrenme, öğretim, eğitim programı, öğretim ortamları ve

değerlendirme gibi boyutlarında değişimi gerektirmektedir
(Knapp & Glenn, 1996).
YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) 2006 taslak raporunda
üniversitelerden
beklentilerin
giderek
artmakta
ve
değişmekte olduğunu belirtmektedir. Aynı raporda yüksek
öğretimin önündeki stratejik problemlerin çözülmesi için
“eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bu kalite düzeyine
uluslararası geçerliliği olan bir güvence oluşturacak,
değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesinin” gerekli olduğu
vurgulanmıştır. Langenberg & Spicer (2001) de “artık
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üniversiteler kapalı kapılar altında belli bir zümre için bilgi
üreten kurumlar olmaktan çıkmış, bilgiyi üreten, koruyan,
yaygınlaştıran ve bu bilgiden uygulamada faydalanan
kurumlar
olarak
toplumda
çok
önemli
roller
üstlenmektedirler” ifadesiyle eğitim kalitesinin yükseltilmesi
gerektiğinin altını çizmiştir. Üniversitelerde de eğitim
kalitesinin artırılmasında gelişen teknolojinin verimli şekilde
kullanılması büyük öneme sahiptir. 21. yüzyılda eğitimde
çok büyük değişimler yaşanmıştır. Eğitim sistemleri bu
değişimlere ayak uydurabilmek için yeni yaklaşımlar
geliştirmek zorundadır. Bu değişim ihtiyacını karşılamada
teknoloji çok önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimin kalitesinin
nasıl artırılacağı bu yüzyılda cevaplanması gereken çok
önemli bir soru olarak bütün insanlığı ilgilendirmiştir
(Gülbahar, 2005).
21. yüzyılla birlikte değişen ihtiyaçlara cevap vermek için
eğitim sisteminde de göze çarpan değişiklikler ve yenilikler
meydana geldi. En önemli yenilik ise “teknoloji” kavramı
altında birleşen insan hayatını kolaylaştıran araçların
geliştirilmesi oldu. Özellikle eğitim alanında bilgi aktarımını
hızlı bir şekilde yaymak için teknoloji kritik bir rol
üstlenmektedir (Göktaş, 2004). Saban’a (2007) göre etkili
teknoloji kullanımı günümüz okullarının taşıması gereken
önemli
işlevlerinden
birisidir.
Teknoloji
sayesinde
öğrencilere, birçok yeni öğrenme ve öğretme fırsatları
sunulmaktadır (Saban, 2007). Günümüzde etkili teknoloji
kullanımını artırmak için teknoloji planlamasının önemi
büyüktür. Bu nedenle teknolojinin okullara entegrasyonu
gerekli midir sorusu geçerliliğini yitirmiş, “teknolojinin
okullara entegrasyonu nasıl sağlanabilir?”, “teknolojinin
okullara entegrasyonunu etkileyen faktörler nelerdir?”
soruları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalar
çerçevesinde teknoloji planlaması kavramı ortaya çıkmıştır.
Saban aynı çalışmasında etkili bir teknoloji planlama
sürecinde göz önünde bulundurulması gereken hususları
şöyle belirtmiştir: 1) Bütün öğrenciler için teknoloji okuryazarlığı becerileri tanımlanmalı, 2)Teknoloji, okuldaki
öğretim programının geliştirilmesine yönelik olarak
tasarlanmalıdır,
3)Teknoloji,
öğrenci
öğrenmesini
geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmalıdır, 4) Teknoloji,
velilerin ve eğitimle ilgilenen diğer paydaşların eğitime daha
fazla aktif katılımını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır, 5)
Teknoloji planlama süreci, bütün okul üyelerinin işbirlikçi
çabalarıyla oluşturduğu bir okul vizyonu etrafında
benimsenmiş
öğrenme
amaçlarının
karşılanmasına
rehberlik etmelidir.
Larry Anderson (1996) göre ise teknoloji planı yöneticilere
ve kullanıcılarına nerede olduklarını ve nerede olmak
istediklerini
ortaya
koyan
bir
plandır.
Teknoloji
Planlamasının amacı, sadece iyi bir teknoloji ortamı
oluşturmak değil, oluşturulan zengin teknoloji içerikli eğitim
ortamını sürekli geliştirmek ve yeniliklere ayak uydurarak
uygun şekilde değiştirmektir.
Okul teknoloji planlamasını yaparken hangi boyutlarının ele
alınacağını ise Saban (2007) çalışmasında şöyle
açıklamıştır: 1)Teknoloji Planlama Komitesi Oluşturmak, 2)
Vizyon Geliştirmek, 3) Amaç Belirlemek, 4) Teknolojik
İhtiyaç Analizi Gerçekleştirmek, 5) Eylem Planı Geliştirmek,
6) Bütçeyi Organize Etmek, 7) Okulun Teknolojik Altyapısını
İnşa Etmek, 8) Profesyonel Gelişimi Planlamak, 9) Bakım ve
Teknik Desteği Organize Etmek, 10) Velilerin ve
Paydaşların Katılımını Sağlamak ve 11) Süreci ve Sonuçları
Değerlendirmek (s. 26).
Okullarda teknoloji planlaması sorunu sadece Türkiye de
olmamakla birlikte yurtdışında da benzer sorunlar
yaşanmaktadır. Barnet (2001) K-12 okullarının en son
teknoloji ile donatılması için milyonlarca dolar harcandığını
fakat bu teknolojinin kullanımlarının öğretme-öğrenme
üzerinde nasıl etkili olacağı üzerinde derin bir şekilde
düşünülmediğini belirtmiştir. Yazar teknoloji planlamasının,

teknolojinin okullara ve gerekli yerlere etkili şekilde
kullanımına yardım edeceğine işaret ederek teknoloji
planlaması için izlenecek 10 adımı şöyle belirtmiştir: 1)
Vizyon oluşturma, 2) Bütün ilgili kişileri (öğretmen, idari
personel vs) içerme, 3) Bilgi toplama, 4) Araştırmaları
gözden geçirme, 5) Teknolojiyi programın (müfredat)
içerisine yerleştirme, 6) Profesyonel gelişimi üstlenme, 7)
Yeterli altyapı sağlama, 8) Uygun finansman ve bütçeyi
sağlama, 9) İzleme ve değerlendirmeyi sürdürmek için
planlama, 10) Yarın için hazırlık.
Bu araştırmanın kapsamındaki Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesindeki (KKEF) teknoloji kullanımı kişiye bağlı olarak,
herhangi bir plan ve programdan bağımsız olarak
işletilmektedir. Bu durum sorunlara neden olduğu gibi
mevcut durumun da daha ilerlere götürülmesine engel
olmaktadır.
Oysa teknolojinin öğretme-öğrenme süreçlerine anlamlı bir
katkısının olması için etkili bir şekilde kullanılması
gerekmektedir. Bu çalışmayla, KKEF’de teknolojinin eğitim
sistemine en verimli şekilde bütünleştirilebilmesi için,
fakültenin konuyla ilgili durumunun ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır. Bunun için, fakültede görev yapan
öğretim elemanlarının teknolojiden nasıl yararlandıklarını,
teknolojiye karşı bakış açılarını, ve uygulama aşamasında
yaşanan sıkıntıları ve önerileri araştırılmıştır. Çalışmaya yön
veren araştırma soruları şunlardır:

1.

KKEF’ de bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili
mevcut kaynaklar nelerdir?

2.

KKEF’de
mevcut
teknolojilerinden
öğretim/öğrenme
süreçlerinde
nasıl
yararlanılmaktadır?

3.

Teknolojinin
KKEF’de
öğretim/öğrenim
amaçlı
kullanılmasına
yönelik
öğretim
elemanlarının bakış açıları ve beklentileri
nelerdir?

4.

Teknolojinin KKEF’ deki öğretim/öğrenme
süreçleri ile bütünleştirilmesinde karşılaşılan
zorluklar ve bu zorluklara ilişkin muhtemel çözüm
önerileri nelerdir?

YÖNTEM
Örneklem
Çalışmanın örneklemini Atatürk Üniversitesi KKEF’de görev
yapmakta olan 67 öğretim elemanı oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının 58’i (%86,6) erkek
9’u (%3,4) kadındır.
Tablo 1. Cinsiyete Göre Öğretim Elemanlarının Dağılımı
Cinsiyet

Sıklık

Yüzde (%)

Erkek

58

86,6

Kadın

9

13,4

Toplam

67

100

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu Yardımcı Doçent
(%40,3 ), unvanına sahiptir. Bunu Araştırma görevlileri (
%25,4 ), Doçent ( %13,4), Profesör ( %9 ), Öğretim
Görevlisi (%6), Uzman (%3), Okutman (%1,5). Takip
etmektedir.
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Tablo 2. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Dağılımı
Öğretim
Elemanlarının
Profesör
Unvanları

6

Yüzdeler
(%)
9

9

13,4

, 27

40,3

Sıklık

Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi

4

6

Araştırma Görevlisi

17

25,4

Okutman

1

1,5

Uzman

2

3

Fakültemizde yaygın olarak kullanılan teknolojik kaynaklara
yönelik soruya katılımcıların önemli bir kısmı (%35,5)
internet ve bilgisayarı sürekli olarak kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Bunu (%33) ile basılı materyal (dergi, kitap,
çalışma yaprağı), (%22,6) ile projektör, (%10,8) ile tepegözsaydam ve (%2) ile akıllı tahta takip etmektedir.

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu 40-50 yaş
aralığında bulunmaktadır.( %35,8 ). Bunu (%29,8) ile 30-40
yaş aralığındaki öğretim elemanları, (%17,9) 20-30 yaş
aralığındaki öğretim elemanları, (%16,4), 50 üstü yaş
aralığındaki öğretim elemanları takip etmektedir.

2. KKEF’de Öğretim Sürecinde Teknolojilerin Nasıl
Kullanıldığına Yönelik Görüşler

Tablo 3. Öğretim Elemanlarının Yaş Aralıklarına Göre
Dağılımı
Yaş aralığı

Sıklık

Yüzde (%)

20-30

12

17,9

30-40

20

29,8

40-50

24

35,8

50- üzeri

11

16,4

Şekil1. Öğretim Elemanlarının Derste En Çok Kullanmayı
Tercih Ettiği Teknolojiler

İnternet destekli iletişim
kullanıyorum/kullanmıyorum;

araçlarını

derslerimde

Bu soruya öğretim görevlilerin büyük çoğunluğu internet
destekli iletişim araçlarını derslerinde kullandıklarını ifade
etmişlerdir. İnternet destekli iletişim araçlarını derslerinde
kullanmalarını ise güncel bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma
imkânı
sağlamasına
ve
görsellik
kazandırmasına
bağlamışlardır. Kullanmayanlar ise yeterli alt yapının
olmadığını ve kendilerinin de teknoloji kullanımına dair
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmektedirler.

Çalışmaya katılan öğretim elemanları seçilirken KKEF’nin
mevcut bütün bölümlerinde görev yapmakta olan akademik
personelin yaklaşık %10’una ulaşılmaya çalışılmıştır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Veri toplama aracı cinsiyet, bölüm, unvan, yaş, KKEF’de
bulundukları görev süreleri ve haftada ortalama kaç saat
bilgisayar kullandıklarını içeren 6 demografik soru ve
öğretim elemanlarının öğretim amaçlı olarak kullandıkları
teknolojiler,
derslerde
kullanılmasını
bekledikleri
teknolojilerle, bu teknolojilerin kullanımında gördükleri
eksiklikler ve çağdaş bir üniversite ortamında bulunmasını
istedikleri teknolojik imkânlar ile ilgili soruları içeren 12
soruluk ankettir. Son 5 sorunun her birinde ayrıca öğretim
elemanlarının kendi fikirlerini yazabilecekleri açık uçlu kısım
bulunmaktadır. Anket (Çağıltay, Yıldırım, Arslan, Gök,
Gürel, Karakuş, Saltan, Uzun, Ülgen & Yıldız, 2007)
tarafından geliştirilmiş olup, veriler Aralık 2007-Ocak 2008
döneminde araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Nicel
veriler SPSS 14 programı yardımı ile nitel veriler ise
betimsel içerik yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Ayrıca çalışmaya katılan 6 öğretim elemanıyla (Çağıltay, vd,
2007) tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış rehber
kullanılarak görüşme yapılmıştır. Görüşme verilerinin analizi
yapılırken görüşme sonrası elde edilen verilerden çıkarılan
kavramlara göre kodlama yapılmış; daha sonra kodlardan
benzerlik ve farklılıklara göre kategoriler oluşturulmuştur.
Kategoriler arasından da taşıdıkları anlama göre de temalar
elde edilmiştir.
BULGULAR
1. KKEF’deki Mevcut Kaynaklar
Öğretim elemanlarının derslerinde teknolojik araç
gereçleri kullanma sıklıkları ve bu teknolojinin eğitimde
kullanılmasının önemi konusundaki düşünceleri:

Görüşmeler yoluyla elde edilen verilere göre teknolojiyi
öğretim elemanlarının kendi derslerinde kullanmalarının
sebepleri; Karmaşık konuları daha da basitleştirmesinden,
zor şekilleri ve soyut kavramlarının anlaşılmasını
kolaylaştırmasına bağlamışlardır.Çoğunlukla da görsellik
sağlandığını belirtmişlerdir.
3.
Teknolojinin
Kullanımına
Yönelik
Elemanlarının Görüş Ve Beklentileri

Öğretim

Öğretim
elemanlarının
teknolojinin
eğitimde
kullanılmasının önemi konusundaki soruya ise:
Katılımcıların (%77,8) bilgisayarı, projektörü (%71), interneti
(%68,3), basılı materyali (%60,7), akıllı tahtayı (%33.3),
tepegöz–saydamı (%30) eğitimde kullanılması gerektiğini
ifade etmiştir.
Görüşmeler yoluyla elde edilen verilere göre bilgisayar
ve internet kullanımın KKEF’deki eğitim üzerinde olumlu
etkisi olup olmadığı; Şeklindeki soruya öğretim
elemanlarının hemen hemen hepsi bilgisayar ve internet
kullanımının KKEF’ deki eğitim üzerinde etkisi olduğunu
ifade etmişler. Bunun nedenini ise teknolojinin en kısa
zamanda en güncel bilgiye ulaşılmayı sağlamasına
bağlamaktadırlar. Öğrencinin derse olan dikkatinin artırdığını
düşünmektedirler.
Görüşmeler yoluyla elde edilen verilere göre teknolojiyi
derslerde kullanma açısından fakültenizi ülkemizdeki ve
dünyadaki çağdaşlarına göre şu anda nerede
görüyorsunuz sorusuna; Öğretim elemanlarının büyük
çoğunluğu KKEF’ni orta düzeyde gördüklerini ancak gerekli
alt yapı hizmetlerinin sağlanması ve hizmet içi eğitimlerle
daha iyi olabileceği şeklinde görüş ifade etmişlerdir.
4. Teknoloji Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar Ve
Getirilmesi Gereken Çözüm Önerilerine Yönelik
Görüşler
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Derslerinizde teknolojiyi etkili bir şekilde kullandığınızı
düşünüyor musunuz ve bunun nedenleri:
Bu sorunun cevabı olarak öğretim elemanlarının (%52,3)
derslerinde teknolojiyi etkili bir şekilde kullandığını
düşünürken (%47,7) derslerinde teknolojiyi etkili bir şekilde
kullanmadığını düşünmektedir.

etkili bir şekilde kullanmadığı

Şekil 2. Teknoloji Etkili Bir Şekilde Kullanma/Kullanmama
Yüzdeleri
Yapılan araştırmada öğretim elemanlarının derslerinde
teknolojiyi etkin şekilde kullanamama nedenleri tablo 4 de
verilmiştir (Bkzn.tablo 4).
Tablo 4. Öğretim elemanlarının Derslerde Teknolojiyi Etkili
Şekilde Kullanamama Nedenleri
Sıklı
k
17

Zaman sıkıntısı
Donanım yetersizliği

12

Uygun olmayan sınıf ortamları

12

Öğrenci sayısının fazla olması

11

Teknoloji kullanımına yönelik eksik bilgi

10

Derslerimle ilgili teknolojik kaynak ve diğer öğretim
materyallerinin
Yetersizliği
Teknik destek yetersizliği

10
9

17Yazılım
öğretim
yetersizliği
elemanı zaman sıkıntısından dolayı teknolojiyi
6
derslerinde kullanamadığını belirtmiştir
İçeriğe uygun olmaması

5

Teknolojiye yönelik kişisel endişeler

1

Şöyle olsaydı teknolojiyi derslerimde
kullanırdım
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Sorusuna öğretim elemanlarının yarıdan fazlası (n=37)’si
teknolojiyle ilgili yeterli uygun alt yapı olsaydı teknolojiyi
derslerimde daha fazla kullanırdım diye ifade etmişlerdir.
Bunun yanı sıra 25 öğretim elemanı teknoloji kullanımında
yardım edecek personel ve birimler olsaydı, 24 öğretim
görevlisi teknolojiyi derslerime entegre etmek için yeterince
vaktim olsaydı,21 öğretim elemanı teknolojiyi daha iyi
öğrenebileceğim hizmet içi eğitim imkanı olsaydı, 6 öğretim
elemanı teknoloji kullanımı için teşvikler ve ödüller olsaydı
ve 5 öğretim elemanı ise teknoloji kullanımın derslerime
faydası olduğunu düşünseydim teknolojiyi derslerimde daha
fazla kullanırdım diye cevaplamışlardır.
Derslerinde kullanmayı istedikleri
imkânları olmadığı teknoloji:

fakat

Fakültede teknolojinin derslerde kullanımı ile ilgili
sunulan imkânlarda gördüğünüz eksiklikler; Bu soruya
öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu teknolojik aletlerin
çok sık olarak bozulduğunu ve bunu yapacak yeterli teknik
personelinin bulunmayışını eksiklik olarak görmektedirler.
Öğrencilere ait bilgisayar laboratuarı eksikliği olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca öğretim elemanlarının teknolojiyi
kullanmada öğretimi desteklemek için değil de öğretimi
kolaylaştırmanın amaç alındığını, teknolojik imkânlar,
istekleri de göz ününde bulundurulması gerektiğini
belirtmişler ve Yönetim - öğretim elemanları arasında
iletişim eksikliği vurgu yapmışlardır.
Çağdaş üniversitede bulunması gerekenler;
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Teknolojinin derse entegre edilmesi konusundaki bilgi
eksikliği

Böyle bir sorunla karşılaşan 45 öğretim görevlisi bu sorunu
kendinin çözdüğünü, 41 i teknoloji konusunda yetkin bir
arkadaşından yardım aldığını, 17 si bilgisayar ve öğretim
teknolojileri eğitimi bölümünden yardım aldığını ve 16
öğretim görevlisi ise teknoloji konusunda yetkin bir
asistan’dan yardım aldığını ifade etmiştir.
Derslerinizde kullanma imkânınızın olmadığı teknoloji
ve kullanamama nedeniniz; Öğretim elemanlarının büyük
bir çoğunluğu Akıllı tahta, bütün sınıflarda internet erişimi,
holografik görüntüler paket programları ve paket sunumları
gibi imkânlarının olmadığından dolayı bu teknolojiyi
derslerinde kullanamadıklarını ifade etmişlerdir.

etkili bir şekilde kullandığı

Nedenler

Derslerinde teknolojik araç gereçlerin kullanılmasında
karşılaştığınız sorunların üstesinden nasıl geliyorsunuz
sorusuna:

kullanma

Bu soruya öğretim elemanlarının 21 ‘i (% 40,9’u) mevcut
teknolojinin
eğitimde
kullanılmasını
yetersiz
olduğunu,kullanma imkanlarının olmadığını belirtirken, 31de
(% 59,6) mevcut teknolojilerinin eğitimde kullanımının yeterli
olduğunu ifade etmiştir

İnternet alt yapısı çağdaş bir üniversite için vazgeçilmez bir
unsurdur. Çünkü internet özellikle iletişim konusunda
eğitimde önemli bir yere sahiptir. KKEF de görevli Öğretim
elemanlarını derslerde teknolojiyi kullanmaya teşvik etmek
için; Yeterli alt yapı hazırlığı yapılmalı ve öğretim
elemanlarına teknolojiyi kullanmaları konusunda hizmet içi
eğitime tabi tutulmaları gerektiği kanısındalar. Gelecek 5
yılda teknolojinin eğitimde kullanımı için fakültenizden
destek ve sunulan imkânlar bakımından en önemli
beklentileri ise bütün sınıflarda teknolojik alt yapının
sağlanması ve yeterli teknik personelin bulundurulmasını
istemektedirler. Ayrıca öğretim elemanlarının gelecekte akıllı
tahtayı derslerinde kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Elde edilen bulgulara göre öğretim elemanları arasında
öğretim teknolojilerinin kullanımının yaygın olduğunu ancak
etkin kullanımda pek çok eksikliğin olduğu tespit edilmiştir.
Bu bulgular ışığında yaygın olarak öğretim elamanlarının
derslerde zamandan kazanmak için ağırlıklı olarak
projeksiyon cihazını kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür.
Bu tür teknolojileri öğretim elemanlarının öğretmen merkezli
ders anlatım yöntemi ile kullanmalarının eğitim ve öğretimin
kalitesini pek de artıracağı düşünülmemektedir. Bu da
öğretim elemanlarının derslerde teknolojiyi etkin kullanımı
konusundaki bilgi ve tecrübe eksikliklerini ortaya
koymaktadır.
Odabaşı’nın (2000) de yaptığı çalışmada belirttiği gibi
öğretim elemanları eski teknolojilere daha yakın olmalarına
rağmen yeni teknolojilere uzak kalmaktadırlar Profesyonel
kullanımları için zamana ve eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.
Bunun içinde teknolojiye sahip olmanın yanı sıra onların
güncellenebilir olmasını, öğretim elamanlarına verilecek
hizmet içi eğitimlerle teknoloji kullanım becerisinin gelişimi
eğitimdeki kaliteyi artıracağını, ihtiyaç durumuna göre
yazılım programlarının derslerde aktif halde kullanılmasının
zamandan
ve
maliyetten
tasarruf
sağlayacağını
düşünmektedirler.
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Ayrıca çağdaş bir üniversitede öğretim görevlileri mutlaka
online erişimin gerekliliğine vurgu yapmaktalar. Bütün alt
yapı eksiklerinin giderilmesi ve teknik personel eksiklerinin
tamamlanmasıyla çağdaş bir eğitim ve öğretimin
sağlanabileceğini ifade etmektedirler. Langerberg ve
Spicer’e (2001) göre çağdaş bir üniversitede ilgili kural ve
destekler çerçevesinde ağ alt yapısı, kuramsal bilgi,
kuramsal uygulamalar, kuruma özel yazılımlar, ders yönetim
sistemi, ortak çalışmaya yönelik iletişim araçları, döner
sermaye yazılımları, paylaşılan sunucular, iletişim araçları,
özelleşmiş araştırma destek servisleri, portal teknolojisi ve
ağ erişim aracının bulunması gerekir. Çalışmada ortaya
çıkan çağdaş bir üniversitede bulunması gereken unsurlar
görüldüğü gibi Langerber ve Spicer’in (2001) ortaya
koyduğu unsurlarla örtüşmektedir.
Sonuç olarak öğretim elemanları teknolojinin üniversitelerde
kullanılmasının eğitim ve öğretimin kalitesini artıracağına
inanmaktadırlar. Bunun içinde Teknolojinin üniversitelere
nasıl entegre edilmesi gerektiği ve teknolojinin üniversitelere
entegre
edilmesinde
nelerin
gerekliliği
üzerine
yoğunlaşılması gerekir.
KAYNAKLAR
Barnett, H. (2001). Successful K-12 technology planning:
Ten essential elements. ERIC Digest ED457858.
Çağıltay, K., Yıldırım,S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G.,
Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., &
Yıldız,
İ.
(2007).Öğretim
Teknolojilerinin
Üniversitede Kullanımına Yönelik Alışkanlıklar Ve
Beklentiler: Betimleyici Bir Çalışma,ODTÜ.

Gülbahar, Y. (2005). Web-Destekli Öğretim Ortamında
Bireysel Tercihler. The Turkish Online Journal of
Educational Technology, 4(2), Article 9.
Göktaş, Y. (2004). The current status of information and
communication Technologies integration into
schools of teacher education and K-12 in Turkey
Unpublished Ph. D. Thesis, METU, Ankara.
Knapp, L. R., & Glenn, A. D. (1996). Restructuring schools
with technology. Massachusetts: Allyn and Bacon.
Langenberg, D.N., & Spicer, D.Z. (2001). The modern
campus, new direction for higher education. No.
115.
Larry, Anderson. (1996). Graduate Students at Mississippi
State University. Seminar in Planning for
Instructional Technology. TKT 8763.
Odabaşı, F, H. (2000). Faculty Use of Technological
Resources in Turkey. Anadolu University, Turkey
Innovations
in
Education
and
Training
International. 1469-8420
Saban, A. (2007). Seçmeci Okul Teknoloji Planlama Modeli
ve Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulu
Teknoloji Profili. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 22(1), s. 23-43.

1030

