
İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DURUMU 

Özlem BAYDAŞ, Nuray GEDİK, Yüksel GÖKTAŞ 

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi, ozlembaydas@atauni.edu.tr 

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi, yuksel.goktas@atauni.edu.tr 

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, 
ngedik@akdeniz.edu.tr 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde BT’yi kullanma şekillerini belirlemektir. Çalışmada 
nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi; evren 
içerisinden tabakalı örnekleme yöntemiyle İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Seviye 1’e göre 39 ilde 
bulunan 52 ilköğretim okulunda görev yapan 1373 öğretmendir. Göktaş (2006) tarafından hazırlanan anket veri 
toplama aracı olarak kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistikî yöntemler ile analiz edilmiştir. 
Çalışmada katılımcıların derslerinde BT’yi kullanma şekilleri; meslekleriyle ilgili kullandıkları İnternet adresleri, 
derslerine hazırlık ve destek amacıyla İnternetten yararlanmaları, sıklıkla kullandıkları yazılım ve donanımlar 
açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların meslekleriyle ilgili kullandıkları İnternet adreslerinin 
başında sırasıyla “www.egitimhane.com” “www.meb.gov.tr” gelmektedir. Katılımcıların derslerine hazırlık 
amacıyla, “diğer ilgili web sitelerinin içeriklerini” ve “MEB’in web sitesindeki içeriklerini” inceledikleri öne 
çıkmıştır. Derslere destek amacıyla İnternetten yararlanma şekillerinde ise “derslerime destek amaçlı web 
sayfası” ve “MEB’in web sitesindeki içerikleri” inceledikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların sıklıkla 
kullandıkları donanımların başında bilgisayar (X=3.90), projeksiyon cihazı (X=3.60) ve yazıcı (X=3.52) 
gelmektedir. Katılımcıların derslerinde sıklıkla kullandıkları yazılımların başında ise kelime işlemci (X=4.01), 
İnternet göz gezdirici (X=3.75) ve sunu araçları (X=3.53) gelmektedir.  
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HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS USE ICT? 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the way they use ICT teachers in elementary school. In this study, 
descriptive research of quantitative methods was used. The study sample, stratified sampling method from within 
the universe Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS) Level 1, working in 52 primary schools in 
the province by the 1373 teacher 39. Goktas (2006) used a questionnaire to collect data. The collected data were 
analyzed with descriptive statistical methods. In this study, participants’ usage modalities of ICTs were 
investigated in terms of Url addresses they used for their profession, utilizing from Internet for the aims of 
preparation and support to their courses and used hardware and software. Internet address used frequently by 
participants related professions are "www.egitimhane.com" www.meb.gov.tr. On the other hand, the study has 
emerged that "the contents of other relevant web sites" and "Ministry of National Education web site content" 
participant for her/his course support Internet. Similarly, It has emerged that "web page to support my lessons," 
and "Ministry of National Education web site's contents"  participant for her/his course preparation  Internet. 
Hardware used frequently by participants in the classes are computer (M=3.90), projection device (M=3.60) and 
printer (M=3.52) comes from. Software that are used frequently by participants in the classes are word processor 
(M=4.01), eye traversing the Internet (M=3.75), and presentation tools (M=3.53) 

Keyword: ICT usage, Internet, hardware, software 
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1. GİRİŞ 

Son yıllarda teknoloji hızla gelişerek hayatın her alanını olduğu gibi eğitim ve öğretimi de 
önemli ölçüde etkilemektedir (La Velle & Nichol, 2000).  Bu doğrultuda bilgi toplumunun gerektirdiği 
yeni özelliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için eğitim sistemlerinde yeni yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların odağında bulunan Bilişim Teknolojileri (BT), öğrencilerin etkili 
öğrenmesine ve öğretmenlere yardımcı olması nedeniyle eğitim sistemlerinde önemli bir yer 
edinmiştir (Lever-Duffy, McDonald & Mizell, 2003). Ayrıca BT’nin, problem çözme, yansıtıcı 
(reflective) ve kritik düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılması noktasında etkili sonuçlar 
verdiği de birçok çalışmada belirtilmektedir (Hew & Brush, 2007; Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 
2007; Rakes, Fields & Cox, 2006; Yıldırım, 2007). BT’nin eğitimdeki bu önemli rolü doğrultusunda 
birçok ülke, BT’nin eğitimle bütünleştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütmüştür (Tondeur, 
Braak & Valcke, 2007). Türkiye’de ise bu yöndeki ilk çalışmalar 1984 yılında MEB tarafından 
başlatılmıştır (Uşun, 2000; Göktaş, Yıldırım & Yıldırım, 2008). Bu bağlamda  “Bilgisayar” dersi ilk 
kez 1998 yılında öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olmasını sağlamak amacıyla “Temel Eğitim 
Programı” kapsamında yer almıştır (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü [EĞİTEK], 2001). Bu 
bağlamda uzun yıllar eğitim alanında BT’nin kullanımı genellikle donanım boyutunda 
değerlendirilmiş ve bu anlayış nedeniyle eğitimle bütünleştirilmesi ikinci planda kalmıştır 
(Akkoyunlu, 2004; Kazu & Yavuzalp, 2008). Ancak son yıllarda eğitimde BT’nin rolü değişmiş ve 
BT öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici bir araç olarak ele alınmaya başlanmıştır (Göktaş, Yıldırım 
& Yıldırım, 2008a).  

BT’nin yaygınlaşmasının yanında İnternetin de gelişmesiyle web üzerinde bilgi kaynaklarına 
ulaşım kolaylaşmakta, böylelikle eğitimde bu kaynakların kullanımı aktif hale gelmektedir (Yıldırım, 
2007; İşman & Dabaj, 2004; Tiemo, Bribena & Nwosu, 2011). Bu doğrultuda İnternetin kullanıcılara 
sunduğu pek çok hizmet, BT’nin eğitimde etkili kullanılmasına katkı sağlamaktadır (Akkoyunlu, 
2002; Rogers & Finlayson, 2004). Aynı zamanda İnternet üzerinde araştırma yapmanın öğretmenlerin 
ve öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olma seviyelerini ve BT hakkındaki bilgi düzeylerini 
geliştirmelerine yardımcı olduğu bilinmektedir. Dahası İnternetin aktif olarak kullanımının, bireylere 
toplum içerisinde bireysel farkındalık sağlayarak kendi öğrenmelerinden sorumlu olmalarını 
sağlamaktadır (Tutkun, 2011). Tüm bunlar göz önüne alındığında BT sınıflarında donanımların, 
öğretimsel yazılımların ve İnternetin kullanımının önemli bir rolü olduğu söylenebilir. 

BT’nin yazılım, donanım ve İnternet bileşenlerinin okullarda yer almasını kapsayan birçok 
proje yürütülmüştür. Projelerdeki temel hedefler, bilgisayarların ve İnternet bağlantısının devlet 
okullarına getirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır (Çağıltay, Çakıroğlu, Çağıltay & Çakıroğlu, 2001). Bu 
doğrultuda 2002-2007 yılları arası Temel Eğitim Projesi 2. Fazı kapsamında 3000 ilköğretim okulunun 
4002 sınıfına bilgisayar laboratuvarı kurulmuş, kırsal ve gecekondu bölgelerindeki 4000 ilköğretim 
okuluna eğitim materyalleri alınmıştır (MEB, 2007). Ayrıca son dönemlerde FATİH (Fırsatları 
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesiyle okulların donanım ve yazılım sorunları 
giderilerek tüm okullara çok fonksiyonlu yazıcı ve doküman kamera ile tüm sınıflara etkileşimli tahta 
ve kablolu İnternet bağlantısı sağlanacak, her öğretmene de dizüstü bilgisayar verilecektir. Çalışmanın 
var olan bu projeye destek sağlaması açısından öğretmenlerin BT’yi kullanma şekillerinin ortaya 
konması önemli bir noktadadır. Bu projenin etkili sonuçlar verebilmesi, öğretmenlerin BT kullanım 
şekilleriyle ilişkilidir. Bu nedenle çalışmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde BT’yi 
kullanma şekillerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap 
aranmaktadır: 

1. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde hazırlık amacıyla İnterneti nasıl kullanmaktadır? 
2. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde destek amacıyla İnterneti nasıl kullanmaktadır? 



3. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde sıklıkla kullandıkları İnternet adresleri nelerdir? 
4. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde sıklıkla kullandıkları donanımlar nelerdir? 
5. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde sıklıkla kullandıkları yazılımlar nelerdir? 

 

2. Yöntem 

Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. 
Çalışmada da ilköğretim okullarında öğretmenlerin BT’yi kullanma durumlarının betimlenmesi 
nedeniyle betimsel araştırma modeli kullanılmıştır 

2.1.Evren ve örneklem 

Türkiye’de ilköğretim okullarında görev yapan 503.328 ilköğretim öğretmeni çalışmanın 
evrenini oluşturmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2011). Evren içerisinden tabakalı örnekleme 
yöntemiyle İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Seviye 1’e göre 39 ilde bulunan 52 
ilköğretim okulundan, 1373 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. İBBS seviye 1’e göre 
öğretmen sayıları ‰3 orantısı ile maksimum çeşitlilikle oluşturulmuştur. Çalışmada İBBS’ye göre 
oluşturulan bölgelerde yer alan evren ve örneklem sayısı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İBBS Seviye 1’e göre evren ve örneklemi oluşturan ilköğretim öğretmen sayıları  
Bölgeler Evren Örneklem 
İstanbul 64.266 155 
Batı Marmara 18.871 88 
Ege Bölgesi 63.713 178 
Doğu Marmara 42.988 106 
Batı Anadolu 47.018 126 
Akdeniz 67.655 186 
Orta Anadolu 30.856 73 
Batı Karadeniz 33.579 85 
Doğu Karadeniz 19.335 64 
Kuzeydoğu Anadolu 21.026 79 
Ortadoğu Anadolu 31.827 74 
Güneydoğu Anadolu 62.194 159 
Toplam    503.328 1.373 

2.2. Veri toplama araçları 

Veri toplama aracı olarak, Göktaş (2006) tarafından hazırlanan, 15 adet çoktan seçmeli, 4 adet 
Likert tipi ve 12 adet açık uçlu maddeden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin 2005 yılında pilot 
çalışması yapılmış ve Cronbach alpha değeri 0.97 olarak elde edilmiştir. Ankette yer alan Likert tipi 
ölçekler “sürekli(5)”,  “sıklıkla(4)”, “bazen(3)”,  “hiç(2)”, “ fikrim yok(1)” beşli dereceleme ile 
cevaplanmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı, belirlenen okullara T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde yer alan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkalığı (EARGED) kanalıyla 
ulaştırılmıştır.  

2.3. Verilerin analizi 

Anket vasıtasıyla toplanan nicel veriler, SPSS istatistik programına aktarılmıştır. Veriler 
betimsel istatistiki yöntemleriyle analiz edilmiştir. Betimsel istatistiki yöntemler doğrultusunda 
ilköğretim okullarında öğretmenlerin BT’yi kullanma durumları ilgili maddelerin frekans, ortalama, 
standart sapma ve yüzde değerleri belirlenmiştir.  

 



3. Bulgular 

Çalışmada, öncelikle araştırmaya temel olabilecek demografik bilgilere yer verilmiş, 
sonrasında elde edilen veriler araştırma soruları dikkate alınarak sırayla sunulmuştur. Bu doğrultuda 
katılımcıların % 56’sının bayan, %43’ünün erkek olduğu görülürken, %58’inin hizmet içi eğitim 
aldığı, %95’inin okulunda bilgisayar bulunduğu, %94’ünnde İnternet’e ulaşım sağladığı ve , %91’inin 
ise kişisel bilgisayarının bulunduğu ortaya çıkmıştır.  Katılımcıların demografik bilgileri ayrıntılı bir 
şekilde Tablo 2’de ayrıca sunulmuştur. 

Tablo 2. İlköğretim öğretmenlerinin demografik bilgileri 

 
f % 

 
f % 

Cinsiyet 
  

Okul Bilgisayarı 
  Bayan 776 56.50 Var 1298 95.2 

Erkek 597 43.50 Yok 66 4.8 
Hizmet içi eğitim 

  
İnternete ulaşım 

  Evet 759 58.1 Var 1189 94.5 
Hayır 547 41.9 Yok 69 5.5 

Hizmet öncesi eğitim 
  

Kişisel Bilgisayar  
 Bilgisayar dersi alan 764 

 
Var 1248 91.4 

Öğretim teknolojileri dersi alan 776 
 

Yok 118 8.6 
Üniversiteye giriş yılı  İnternete ulaşım 

 
 1961-1980 89 6.63 Var 1150 88.9 

1981-1985 126 9.38 Yok 138 10.8 
1986-1990 203 15.12 İnternet karşısında harcanan zaman 

  1991-1995 243 18.09 Hiç 62 4.6 
1996-2000 289 21.52 1 saatten az 524 38.6 
2001-2006 388 28.89 1_4 saat arası 692 50.9 

Öğretmen olarak çalışma süresi   5_8 saat arası 70 5.2 
0-4 yıl 337 24.85 9 saat üzeri 11 0.8 
5-8 yıl 269 19.84 Facebook 708  
9-12 yıl 216 15.93 Twiter 85  
13-20 yıl 324 23.82    
20 yıl üstü 210 15.49    

 
3.1. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde hazırlık amacıyla İnternet kullanımları 

 
Çalışmada katılımcıların derslerinde BT’yi kullanma şekilleri katılımcıların hazırlık ve destek 

amacıyla İnternetten yararlanmaları, sıklıkla kullandıkları donanım yazılım ve İnternet adresleri 
açısından incelenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların hazırlık amacıyla İnternetten yararlanma 

şekillerini belirlemek için katılımcılara birden çok seçenek sunulmuş ve sonuçlar ayrıntılı bir 
şekilde Tablo 3’te verilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre katılımcıların en fazla “diğer ilgili web 
sitelerinin içeriklerini inceleme” amacıyla İnternet’te arama yaptıkları belirlenmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların derslerine hazırlık amacıyla İnternet’ten yararlanma şekilleri 

Hazırlık amacıyla İnternet kullanımı f 

Diğer ilgili web sitelerinin içeriklerini inceleme 1045 

MEB’in web sitesindeki içerikleri inceleme  880 

Sosyal ağlardaki paylaşımlardan yararlanma 434 

İlgili tartışma gruplarını (forumları) inceleme 351 

3.2. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde destek amacıyla İnternet kullanımları 



Çalışmada katılımcılara birden çok seçenek sunularak derslerine destek amacıyla İnternetten 
nasıl yararlandıkları sorulmuştur. Bu doğrultuda ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde destek 
amacıyla İnternet’i kullanım şekilleri ayrıntılı bir şekilde Tablo 4’te sunulmuştur. Bu bağlamda 
katılımcılar en fazla “derslerime destek amaçlı web sayfası kullanma” noktasında İnternetten 
yararlandıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 4. Katılımcıların derslerine destek amacıyla İnternet’ten yararlanma şekilleri 

Destek amacıyla İnternet kullanımı f 

Derslerime destek amaçlı web sayfası kullanma 543 

MEB’in web sitesindeki içerikleri kullanma 495 

E.posta kullanma 216 

Tartışma grubu (Forum) kullanma 117 

Sohbet odası (Chat) kullanma 27 

3.3. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde sıklıkla kullandıkları İnternet adresleri  

Çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin meslekleriyle ilgili en sık kullandıkları İnternet 
adreslerine verdikleri cevapların analizi sonucunda 93 İnternet adresi belirlenmiştir. Ancak çalışmada 
en sık tercih edilen 10 İnternet adresine yer verilmiştir. Bu doğrultuda ilköğretim öğretmenlerinin 
meslekleriyle ilgili en sık kullandıkları İnternet adresleri sırasıyla “www.egitimhane.com” 
“www.meb.gov.tr”, “www.fenokulu.net” ve e-okul.meb.gov.tr olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
ayrıntılı bilgi Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. İlköğretim öğretmenlerinin meslekleriyle ilgili en sık kullanmış oldukları İnternet adresleri 

 
f  f 

www.egitimhane.com 238 www.morpakampus.com 36 

www.meb.gov.tr 190 www.mebvitamin.com.tr 28 

www.fenokulu.net 57 www.turkcedersi.gen.tr 23 

e-okul.meb.gov.tr 55 www.sinifogretmeniyiz.biz 20 

www.memurlar.net 44 www.dindersi.com 20 

 

3.4.İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde sıklıkla kullandıkları donanımlar 

Çalışmada yer alan ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları donanımlar beşli 
derecelendirme ölçeği (“sürekli” 5, “sıklıkla” 4, “bazen” 3, “hiç” 2, “fikrim yok” 1) ile 
cevaplandırılmıştır. İlköğretim öğretmenlerinin sıklıkla kullandıkları donanımların başında bilgisayar (

X =3.90), projeksiyon cihazı ( X =3.60) ve yazıcı ( X =3.52)  gelmektedir. Televizyon, kamera ve 
etkileşimli tahtanın ise derslerde çok az kullanıldığı anlaşılmaktadır. İlköğretim öğretmenlerinin 
derslerinde kullandıkları donanımlarla ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları donanımlar 
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Bilgisayar 1113 3.90 0.82 27.58 35.58 35.94 0.63 0.27 

Projeksiyon cihazı 1011 3.60 0.89 17.61 34.72 38.08 9.40 0.20 

Yazıcı 928 3.52 0.93 17.03 31.68 38.04 12.93 0.32 

Tarayıcı 772 2.63 0.78 3.50 7.90 36.92 51.42 0.26 

Televizyon 750 2.36 0.71 2.27 5.60 19.87 70.80 1.47 

Kamera 715 2.29 0.60 1.12 2.80 21.68 72.73 1.68 

Etkileşimli tahta 721 2.24 0.76 4.72 2.36 8.60 80.86 3.47 

3.5. İlköğretim öğretmenlerinin derslerinde sıklıkla kullandıkları donanımlar 

Çalışmada yer alan ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları donanımlar beşli 
derecelendirme ölçeği (“sürekli” 5, “sıklıkla” 4, “bazen” 3, “hiç” 2, “fikrim yok” 1) ile 
cevaplandırılmıştır. Çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları yazılımlar Tablo 
7’de sunulmuştur. Tabloda da görüldüğü gibi ilköğretim öğretmenlerin derslerinde kelime işlemci ( X

=4.01),  İnternet göz gezdirici ( X =3.75) ve sunu araçlarını ( X =3.53), sıklıkla kullanmaktadırlar.  

Tablo 6. İlköğretim Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yazılımlar 
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Kelime İşlemci  1053 4.01 0.97 37.70 34.95 19.28 7.03 1.04 

İnternet Göz Gezdirici  925 3.75 1.11 32.22 29.51 21.62 14.81 1.84 

Sunum Yazılımı 1032 3.53 0.91 16.38 31.98 40.70 10.08 0.87 

Elektronik Posta  922 3.40 1.11 21.91 22.67 29.93 24.40 1.08 

Elektronik Tablolama 955 3.34 0.97 15.08 23.77 41.99 18.22 0.94 

İşletim Sistemleri 839 3.13 1.20 17.52 22.05 21.45 33.85 5.13 

Eğitsel Oyunlar  957 3.11 0.87 6.90 20.90 50.89 19.23 2.09 

Animasyon Programları  883 2.75 0.91 4.30 14.72 37.37 39.18 4.42 

Çizim ve Grafik Programları  844 2.54 0.83 2.96 7.23 36.73 47.27 5.81 

Referans Yazılımları 800 2.45 0.87 2.75 8.75 27.88 52.00 8.63 

Benzetim Programları 821 2.42 0.78 1.83 6.33 29.72 55.79 6.33 

Tartışma Grubu 830 2.41 0.74 1.81 6.14 26.99 61.20 3.86 

İnternet Programcılığı 803 2.41 0.85 3.36 6.97 23.91 58.41 7.35 

İnternet Yayıncılığı 813 2.29 0.81 2.21 6.77 17.59 64.58 8.86 

Veritabanı 781 2.24 0.76 2.18 4.35 17.67 67.22 8.58 

Öğretim Yazılımları  800 2.24 0.80 2.25 4.88 18.50 63.25 11.13 

Sohbet Odası 823 2.23 0.63 1.46 3.04 16.28 75.70 3.52 

Masaüstü Yayıncılık 799 2.22 0.80 1.88 5.63 16.90 63.70 11.89 

Video Konferans  812 2.16 0.56 0.74 1.60 15.64 76.85 5.17 

Öğretim Yönetim Sistemi  793 2.11 0.73 1.77 3.03 13.24 68.85 13.11 



Programlama Dilleri  780 2.07 0.64 0.90 2.05 12.69 71.79 12.56 

Yazarlık Dilleri  785 1.99 0.55 0.13 1.40 9.55 74.78 14.14 

4. Tartışma ve Sonuç 

Çalışmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin derslerinde BT’yi kullanma 
şekilleri;  hazırlık ve destek amacıyla İnternetten yararlanmaları, sıklıkla kullandıkları donanım 
yazılım ve İnternet adresleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu yönde katılımcılar derslerinde İnterneti 
hazırlık ve destek amacıyla diğer ilgili web sitelerinin ve MEB’in web sitesindeki içerikleri 
inceledikleri ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak öğretmenlerin dersleriyle ilgili sıklıkla kullandıkları 
internet adreslerinde de www.egitimhane.com ve www.meb.gov.tr öne çıkmaktadır. Diğer adresler ise 
branşlara göre değiştiği için alt sıralarda yer almıştır. Ayrıca sosyal ağlardaki paylaşımlarda 
yadsınamayacak düzeyde katılımcı tarafından ifade edilmiştir. Tiemo, Bribena ve Nwosu (2011) 
İnternetin deneyimlerin paylaşılması ve tartışılması yönünde önemli bilgi kaynakları sunduğunu ifade 
etmişlerdir. Buna bağlı olarak sosyal ağlar ise deneyimlerin tartışılması ve paylaşılması noktasında 
önemli bir işleve sahiptir.   

Katılımcılar derslerinde, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve yazıcıyı sıklıkla, tarayıcıyı ise bazen 
kullanmakta, televizyon, kamera ve etkileşimli tahtayı da nerdeyse hiç kullanmamaktadırlar. 
Bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının sıklıkla kullanılması, biri olmadan diğerinin işlevinin etkili 
kullanılamamasından kaynaklanabilir. Birçok çalışmada da bilgisayarın ve projeksiyon cihazının 
derslerde kullanılan donanımların başında geldiği görülmektedir (Adıgüzel, 2010; MEB, 2007). 
Ayrıca yazıcı ve tarayıcının kullanılması dijital ortamdaki dokümanların basılı hale getirilmesini veya 
basılı dokümanların dijital ortama aktarılmasında önemli bir işleve sahiptir. Ancak etkileşimli tahtanın 
kullanımına bakıldığında sınırlı olduğu görülmektedir. Oysa FATİH projesi ile dersliklerde etkileşimli 
tahtanın yerleştirileceği  (MEB, 2011) düşünülürse bu donanımların kullanımı hakkında eğitim 
vermeden bunları sınıflara dağıtmanın ülkenin ekonomik kaynaklarının yanlış kullanılmasına sebep 
olabilir.  

Katılımcılar derslerinde kelime işlemci programları, İnternet tarayıcıları, sunu programları ve 
elektronik postaları sıklıkla kullanılmaktadır. Derslerde kelime işlemci programları, İnternet 
tarayıcıları, sunu programları ve elektronik postaların sıklıkla kullanılması bu programların, bilgisayar 
kullanımının temel fonksiyonlarını içermesinden kaynaklanabilir. Aynı zamanda eğitim fakültelerinin 
de yeniden yapılandırılması ile 1998 yılında tüm öğretmen yetiştirme programlarına “Bilgisayar” ve 
“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersi zorunlu olarak konulmuştur (Göktaş, Yıldırım & 
Yıldırım, 2008b). Özellikle bilgisayar derslerinde “office” programlarının anlatıldığı düşünülürse bu 
sonuç hiçte şaşırtıcı değildir. Diğer yandan elektronik tablolama programı, işletim sistemleri, eğitsel 
oyunlar ve animasyon programlarını bazen kullanmakta, diğer yazılımları ise neredeyse hiç 
kullanmamaktadırlar. Çalışmada eğitsel oyun ve yazılımların kullanılmasına rağmen Kazu ve 
Yavuzalp (2008) MEB tarafından BT sınıflarına birçok öğretim yazılımının gönderildiğini belirtmiş 
ancak bu yazılımların gerekli şekilde kullanılmadığını vurgulamıştır. 
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