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ÖZET
Fatih Projesi kapsamında Bilişim Teknolojilerinin, öğrenme ortamlarında daha etkin kullanımı amaçlanmaktadır.
Ayrıca tüm okullarda teknolojik altyapı iyileştirmelerinin yapılması hedeflenmektedir. Söz konusu sürecin
işletilebilmesi için Bilişim teknolojileri öğretmenleri kilit rol oynayacaktır. Bu nedenle, araştırmada Fatih
projesini sürdürecek olan Bilişim teknolojileri öğretmenliği adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları tarama
modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışma grubunu iki farklı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi bölümünde (BÖTE) öğrenim gören 200 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Akkoyunlu ve Orhan (2003)
tarafından geliştirilen “Bilgisayar öz yeterlik ölçeği” kullanılarak, öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algıları ile
cinsiyet, mezun olunan ortaöğretim türü, bölüm tercih sırası, devam edilen sınıf ve okuduğu üniversite
değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre,
meslek lisesi mezunu öğrencilerin, genel lise mezunu öğrencilere göre, 3 ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerin 1.
sınıf öğrencilerine göre daha yüksek bilgisayar öz yeterlik algısına sahip olduğu görülmüştür. Bölüm tercih
sırasının bilgisayar öz yeterlik algısını etkilemediği bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: BÖTE öğrencileri, bilgisayar öz yeterliği, FATİH projesi

Computer Self-efficiency of Pre-service IT Teachers
ABSTRACT
Within FATİH Project, it’s aimed to use information technology more effectively in learning environments and
targeted to make technological infrastructure improvements in schools. For this process information technology
teachers play a key role. Thus, Information Technologies (IT) pre-service teachers’ computer self-efficiency
perceptions were examined. In the study, a survey model was used and the sample included 200 Computer
Education and Instructional Technologies (CEIT) students in two different universities. Relationships between
the perceptions of computer self-efficacy of CEIT students and variables such as gender, graduated high school
type, place of department preference, grade level and university type were examined by using computer selfefficacy scale that was developed by Orhan ve Akkoyunlu (2003). As a result, it’s indicated that; Male preservice teachers have higher computer self-efficacy perceptions than female pre-service teachers, Pre-service
teachers that were graduated from vocational high school have higher computer self-efficacy perceptions than
pre-service teachers that were graduated from general high school, Junior and senior pre-service teachers have
higher computer self-efficacy than freshmen. Finally, the research indicated that place of department preference
have no effect on the computer self-efficacy perceptions, also there isn’t a significant difference in computer
self-efficacy perceptions among pre-service teachers from different universities.
Keywords: Pre-service IT teachers, computer self-efficacy, FATİH Project
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EXTENDED SUMMARY
Fatih Project aims to ensure more effective use of information technologies in instructional
environments along with the aim of ameliorating the technological infrastructure in all schools.
Teachers of information technologies will play a key role in this process hence the current study
investigates the computer self efficacy perceptions of information technology teacher candidates who
will sustain the Fatih Project by using the survey method. The study investigates whether there are
significant and statistically meaningful differences between CEIT (Computer Education and
Instructional Technology) students’ computer self efficacy perceptions and their genders, type of high
school they graduated from, department preferences, class levels students are attending and university
that the students are registered.
The working group of the study was composed Kahramanmaraş Sütçü İmam University (KSU)
Faculty of Education CEIT Department and İnönü University Faculty of Education CEIT Department
students. Working groups were determined through random sampling. The total number of students
reached in the study was 107 students (59 males/48 females) for KSU Faculty of Education CEIT
Department and 93 students (43 males/50 females) for İnönü University University Faculty of
Education CEIT Department. Out of 200 students participating in the study, 51% was male /N=102)
and 49% was female (N=98). According to high school graduation, 27.5% (N= 55) graduated from
Science/Anatolian High Schools, 33% (N=66) from vocational schools, 39.5% (N=79) from high
schools providing general education. In terms of class the students attending, it was found that 28%
(N=56) of the students were in their first year, 28% (N=56) in the second year, 24% (N=48) in their
third year and 20% (N=40) were in their fourth year. 53% (N=106) of the students participating in the
study selected this department in their first five preferences, 21.5% (N=43) as their 6-10th options,
12% (N=24) as their 11-16th options and 13.5% (N=27) preferred the departments as their 16th option
nor above. Data was collected through “Computer Use Self Efficacy Scale”, composed of two
sections, developed by Orhan and Akkoyunlu (2003). Data for demographical characteristics were
collected through “Personal Information Form” and data in terms of computer self efficacy was
obtained through “Computer Use Self Efficacy Scale”. The 5-point Likert type scale consists of 32
items. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the original scale was found to be 0.95 and the
Cronbach Alpha reliability coefficient for the study was found to be 0.94.
Frequencies and percentage values were utilized in analyzing the data related to student demographics.
SPSS package program was used in statistical data analysis. Independent samples t-test was utilized to
determine the relationship between students’ computer self efficacy perceptions and variables of
gender and different universities while One way variance analysis (ANOVA) was used to determine
the relationship between students’ computer self efficacy perceptions and variables of type of high
school students graduated from, preference for the department and class level in the BA degree.
The computer self efficacy average of 200 students participating in the study from KSU and İnönü
University Faculty of Education CEIT Departments was found to be X=4,11. This value suggests that
computer self efficacy perceptions of the students in the study are high. It can be said that this result is
expected since the CEIT students follow a curriculum mainly focusing on vocational computer classes.
The study showed that computer self efficacy perceptions in terms of gender point to a significant
difference in the favor of male students. Computer self efficacy average for the male and female
students were found to be X=4,22 and X=3,99 respectively. The results for computer self efficacy
perceptions in terms of high school the students are graduated from provided the averages of X =4,28,
X=4,16 and X=3,93 for students graduated from vocational schools, Science/Anatolian high schools
and general program high schools respectively. A significant difference was identified between
vocational high school graduates and general program high school graduates. The averages point to a
difference in the favor of vocational high school graduates which means that the vocational high
school graduates have higher computer self efficacy perceptions compared to the graduates of general
program high schools. The study showed no significant differences between computer self efficacy
perceptions and order of department preference. 53% (N=106) of the students in the framework of the
study preferred the department in their first five options and this results shows that the order of
preference in department selection does not directly affect computer self efficacy perceptions. The
study pointed to significant differences in students’ computer self efficacy perceptions in BA classes
in the favor of third year students between first and third year students and in the favor of fourth year
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students between first and fourth year students. The fact that third and fourth year students have higher
computer self efficacy perceptions may be related to the curriculum mainly consisting of vocational
computer classes.
In line with the results of the current study, it is suggested that providing CEIT students with tablet
PCs may increase their computer self efficacy perceptions. Classrooms containing technological tools
and devices similar to those of Fatih Project may be established in universities. All students in the
Faculty of Education may benefit from these classes under the supervision and guidance of CEIT
students so that computer self efficacy perceptions of teacher candidates and CEIT students can be
increased. Industrial Internship programs during summer months can be developed to increase
vocational skills and computer self efficacy perceptions. Vocational high school students may provide
mentoring to students graduated from general program high school to increase their computer self
efficacy perceptions. The study shows that female students have lower computer self efficacy
perception averages and some activities or programs can be created for female students to encourage
and develop positive attitudes towards computer use. Supplementary classes can be provided.
Supposing there will be changes in the type of high schools that the CEIT students will graduate from
in the future due to the new changes the university entrance exam, it may be necessary to reorganize
the content and class hours of Information Technologies in Education which is currently included in
the first year program to contribute to the increase in computer self efficacy perceptions of students.
The study may be replicated by including variables such as attending information technologies classes
in primary and secondary school, owning a PC, owning a tablet computer, owning a smart phone and
duration of computer use in daily life. The study may be replicated with the inclusion of teacher
candidates in the other departments of the Faculty of Education and the teacher candidates who will do
their internships in schools where Fatih Project will be implemented as well as including the students
that will attend CEIT departments after the new changes in the university entrance exam according to
the type of high school graduation. . Also, new studies can be undertaken in order to investigate the
current situation in computer self efficacy perceptions after the changes in the content and teaching
hours of Information Technology in Education classes and the Industrial Internship implementations.
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GİRİŞ
Öz yeterlik, son dönemlerde öğrenmenin duyuşsal boyutunu tanımlamada önemli değişkenlerden biri
olarak gösterilmektedir. Öğrenme açısından önemli bir durum olan öz yeterlik inancı günümüzde
öğrenciyi merkeze alan öğrenme yaklaşımları ile birlikte önem kazanmıştır (Tuncer ve Tanaş, 2011).
Öz yeterlik, Sosyal Bilişsel Kuramın önemli değişkenlerinden biri olarak, Bandura’ya göre (1997)
bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde
gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısıdır. Aşkar ve Umay'a (2001) göre, öz
yeterlik inancı gelişmiş bir birey karşılaştığı zorluklardan kaçmak yerine bu zorlukların üstesinden
gelmeye çalışır. Ayrıca Schunk'a (1991) göre öz yeterlik inancı bireyin deneyimlerinden edindiği ve
karşılaştığı sorunlarda kullanacağı duygusal performansını kontrol edebilme kabiliyetidir. Orhan ve
Akkoyunlu'ya (2003) göre öz yeterlik inancı, doğru ya da yanlış yapma davranışlarını etkileyen ve
sorunlarla başa çıkmadaki ısrar düzeyi ile ilişkilidir. Bu açılardan bakıldığında öz yeterlik algısının
öğrenme sürecindeki önemi görülmektedir.
Öz yeterlik kavramı öğretmenlik mesleği açısından ele alınırsa, öz yeterlik algısının performans ve
isteklendirme üzerinde önemli bir role sahip olduğu söylenebilir (Tschannen-Moran ve Hoy, 2001).
Öğretmenlerin öz yeterlik algıları, öğretimde sarf ettikleri çaba, hedef oluşturmada ve yapılması
gerekenlerin düzgün olarak yapılmadığında ısrarcı olma, ayrıca engellerle karşılaştıklarında dirençli
olmalarıyla ilişkilidir (Tschannen-Moran, Hoy, ve Hoy, 1998). Diğer bir ifade ile; öz yeterlik algısı,
öğretmenlerin problemli ve hazır bulunuşluk düzeyi düşük olan öğrenciler de dâhil olmak üzere,
öğrencilerini derse motive edebileceklerine inanmalarına ilişkin yargılarıdır (Tschannen-Moran ve
Hoy, 2001). Çalışmalar; bireylerin kendilerini yeterli ve güvende hissettikleri işleri yapmaya,
kendilerini yeterli ve güvende hissetmedikleri işlerden ise uzaklaşma davranışı gösterdiklerini ortaya
koymaktadır. Sonucun istedikleri gibi olmayacağını düşündükleri çalışmalarda ise isteksiz
davrandıklarını ve sonucu tahmin etme eğilimine göre performans sergiledikleri görülmektedir
(Bandura, 1986).
Öz yeterlik inancı yüksek olan öğretmenlerin, öğretim sürecinde farklı yöntemler kullanarak araştırma
yaptıkları, öğrenciyi merkeze alan yaklaşımları kullanırken uygulamalarında araç-gereçlerden
yararlanma eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Öz yeterlik algısı düşük olan öğretmenlerin ise,
öğrenci merkezli yaklaşımlar yerine klasik yöntemlerden yararlandığı ve ders kitaplarına bağlı kalarak
öğretim sürecini devam ettirdikleri görülmektedir (Küçükyılmaz ve Duban, 2006). Öğretmenlerin öz
yeterlik inançlarını bir bütün olarak ele aldığımızda; okul, öğrenci, aile, çevre faktörü ve idari işleri
yöneten en önemli etkenin öğretmenler olduğu görülür (Yenilmez ve Kakmacı, 2008). Bu süreçte
öğretmenlerin etkin bir şekilde öğretimi gerçekleştirmeleri ayrıca süreç içerisinde gerekli görevleri
etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için öz yeterlik inançlarının önemi ortaya çıkmaktadır.
Bilgisayar öz yeterlik inancı ise, “bireyin bilgisayar kullanma konusunda kendine ilişkin yargısı”
şeklinde tanımlanmaktadır (Delcourt&Kinzie, 1993; Compeau&Higgins, 1995; Khorrami, 2001).
Yapılan araştırmalar, bilgisayar öz yeterlik inancı yüksek olan bireylerin bilgisayar kullanmada ve
bilgisayar kullanılarak yapılan uygulamalara katılmada daha istekli olduklarını ve bilgisayar ile
yapılan çalışmalarda beklenti düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu
bireylerin bilgisayar öz yeterlik inançları yüksek olduğu için karşılaştıkları sorunlara çözüm bulma
açısından daha üretken oldukları görülmektedir (Karsten ve Roth, 1998). Bilgisayara ilişkin öz yeterlik
inancının yüksek olması, kişilerin bilgisayara karşı tutumunu, yaklaşımını ve bilgisayar kullanma
becerisini olumlu yönde etkilemektedir. Bilgisayarın günlük hayatta ve eğitim öğretim sürecinde
kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bilişim toplumu olma sürecinde ülkenin genelini etkileyen
bilişim teknolojileri bu doğrultuda öğretim açısından vazgeçilmezler arasına girmiştir (Seferoğlu ve
Koçak, 2003). Ayrıca son yıllarda bilgi teknolojilerini temele alan öğretim programlarında önemli
ölçüde artış gözlenmektedir. Öğretim teknolojileri alanındaki yetişmiş insan gücüne duyulan
gereksinimin bir sonucu olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümleri
açılmıştır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim öğretim ortamında etkili kullanımı BÖTE
öğrencilerinin çalışma alanını oluşturmaktadır. Eğitim kurumlarında bilişim teknolojilerinin etkin
kullanımı ve öğretimi için BÖTE bölümü mezunları bilişim teknolojileri öğretmenliği adayları olarak
anahtar konumda bulunmaktadırlar.
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Diğer taraftan bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Fatih Projesi olarak anılan "Eğitimde Fırsatları
Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi" yürütmektedir. Bu kapsamda 620.000'e yakın dersliğe
dizüstü bilgisayar, LCD panel etkileşimli tahta ve internet altyapısı sağlama hedefi vardır. Nihai amaç
öğrenme-öğretme ortamında daha fazla duyu organına hitap ederek kalıcı öğrenmelerin sağlanmasıdır.
Bu proje ile aşağıdakiler hedeflenmektedir (MEB, 2010);
Donanım altyapısının iyileştirilmesi: Öğrenci ve öğretmenlere tablet bilgisayar alımı ve LCD panel
etkileşimli akıllı tahta alımı,
E-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi: Milli Eğitim Bakanlığının okullarda kullandığı kitapların
zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) haline çevrilmesi, e-içerik adı altında etkileşimli video ve ders
materyallerinin tasarımı ve kurulacak internet sayfasından paylaşımı,
Öğretim programlarında etkin bilişim teknolojilerinin kullanımı: Ders tekrarını kolaylaştırma,
zamandan ve mekândan bağımsız öğrenmenin gerçekleştirilmesi, değişik materyallerin kullanımı ile
öğrenmede kalıcılığın sağlanması, fırsat eşitliği sağlayabilmek, okul dışı etkinliklerin kolaylaşması,
Derslerde bilişim teknolojilerinin kullanımı adına öğretmenlere hizmet içi eğitim: 680.000 öğretmenin
proje kapsamında okullara sağlanacak olan teknolojik donanımları kullanabilmeleri için hizmet içi
eğitim kurslarının verilmesi.
Ağ altyapısı ve geniş bant internet kullanımı ile bilinçli ve güvenli bilişim teknolojileri kullanımının
sağlanması,
Projenin hayata geçeceği tarihten itibaren (2011–2014, 3+2 yıl) ilk yıl ortaöğretim kurumlarının, ikinci
yıl il ve ilçe merkezlerinde yer alan ilköğretim okullarının I ve II. kademelerinin üçüncü yıl ise II.
kademesi olmayan ilköğretim okulları ile okul öncesi eğitim kurumlarının araç gereçlerle donatılması
amaçlanmaktadır. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra e-içeriğin sağlanması, önemli bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. e-içerik, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adı altında internet üzerinden
ve okullarda yer alacak sistem odaları sayesinde kurum içi ağdan kullanıma sunulacaktır.
Eğitimde bilişim teknolojileri kullanma sürecini ele alacak olursak, idari hizmetlerde kullanmak üzere
her okula bilgisayar, her okula bir bilgisayar laboratuarı, sınıf içinde bilişim teknolojilerin kullanımı
ve son olarak hazırlık aşamasında olan her öğrenciye e-kitap (tablet bilgisayar) dağıtılması şeklinde
özetlenebilir. Buradan Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin uygulamaya konulmak istenen Fatih
projesi kapsamında daha etkin olarak görev alacağı görülmektedir. Dolayısıyla bilişim teknolojileri
aday öğretmenleri olan BÖTE bölümü öğrencilerini de bu süreç yakından ilgilendirmektedir. Bu
açıdan ele alınacak olursa BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algısını araştırmak önem
arz etmektedir.
Bilgisayar öz yeterlik algısı konusunda, BÖTE bölümü bilişim teknolojileri öğretmen adayları ve diğer
öğretmen adayları üzerinde; Tuncer ve Tanaş (2011), İpek ve Acuner (2011), Topkaya (2010), Çetin
(2008), Ekici, Gülay ve Taşkın, 2008), Yılmaz, Köseoğlu, Gerçek ve Soran (2006), Seferoğlu (2005),
Akkoyunlu ve Orhan (2003), Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2003), Durndell ve Haag (2002), Torkzadeh
ve Koufteros (1994), Murphy, Coover ve Owen (1989) benzer çalışmalar yapmışlardır.
Araştırmada Fatih projesi kapsamında okullarda daha önemli bir rol üstlenecek olan Bilişim
Teknolojileri Öğretmeni olmaya aday BÖTE öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algılarını belirlemek
amaçlanmaktadır. Araştırmanın problem cümleleri şu şekildedir:
BÖTE öğrencilerinin, bilgisayar öz yeterlik algısı ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık var mıdır?
BÖTE öğrencilerinin, bilgisayar öz yeterlik algısı ile mezun oldukları ortaöğretim türü arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
BÖTE öğrencilerinin, bilgisayar öz yeterlik algısı ile bölüm tercih sıraları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık var mıdır?
BÖTE öğrencilerinin, bilgisayar öz yeterlik algısı ile devam ettiği sınıf düzeyi arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık var mıdır?
BÖTE öğrencilerinin, bilgisayar öz yeterlik algısı ile okuduğu üniversite arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Araştırmada BÖTE öğrencilerinin bilgisayar öz yeterliklerinin belirlenebilmesi amacıyla genel tarama
modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan
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bir durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu
olan birey, nesne, olay kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 1994).
Veriler Orhan ve Akkoyunlu (2003) tarafından geliştirilen, “Bilgisayar Kullanma Öz Yeterlik Ölçeği”
ile elde edilmiştir. Ölçek iki bölümden oluşmaktadır. Demografik özelliklere ilişkin veriler, "Kişisel
Bilgi Formu" ile bilgisayar öz yeterliklerine ilişkin veriler ise "Bilgisayar Kullanma Öz yeterlik
Ölçeği" ile elde edilmiştir. Ölçek, 5'li likert tipinde olup 32 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin orijinal
formunun Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,95’dir. Bu çalışmada ise Cronbach Alpha güvenirlik
katsayısı 0,94 olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Öğrencilerin demografik özelliklerine ait verilerin analizinde sıklık ve yüzde değeri kullanılmıştır.
Ölçekten elde edilen verilerin istatistiksel çözümleri için SPSS programından yararlanılmıştır.
Aritmetik ortalamaların değerlendirilmesinde; “Aralık Genişliği = Dizi Genişliği (Ranj)/Grup Sayısı”
formülünden faydalanarak, 4/5=0,80 olarak puan aralıkları belirlenmiştir (Tekin, 1996). Buna göre
belirlenen puan aralıkları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. LikertTipi Ölçek İçin Puan Aralıkları
(5) Kesinlikle Katılıyorum
4,21-5,00
(4) Katılıyorum
3,41-4,20
(3) Kararsızım
2,61-3,40
(2) Katılmıyorum
1,81-2,60
(1) Kesinlikle Katılmıyorum
1,00-1,80

Öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algıları ile cinsiyet ve farklı üniversiteler arasındaki ilişki bağımsız
örneklem t-testi ile mezun olunan Ortaöğretim türü, bölüm tercih sırası ve lisans eğitiminde devam
edilen sınıf düzeyi değişkenlerine göre tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık
düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE
bölümü ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma
grupları tesadüfî örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırmada KSÜ Eğitim Fakültesi BÖTE
Bölümü'nde toplam 107 öğrenciye ulaşılmış ve bunların 59’u erkek, 48’i kız, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü'nde ise toplam 93 kişiye ulaşılırken bunların 43’ü erkek, 50’si kız
öğrencidir. Sınıf bazında ulaşılan öğrenci sayıları ise; KSÜ Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü'nde; 1.
sınıfta 34, 2. sınıfta 32, 3. sınıfta 28 ve 4. sınıfta 13 kişidir. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE
Bölümü'nde ise 1. sınıfta 22, 2. sınıfta 24, 3. sınıfta 20 ve 4. sınıfta 27 kişidir.
Öğrencilerin cinsiyet, okuduğu üniversite, mezun olduğu Ortaöğretim türü, devam ettiği sınıf ve
bölüme giriş tercih sırasına ilişkin veriler Tablo 2'de sunulmuştur.
Tablo 2. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Üniversite
Mezun Olunan Ortaöğretim Türü

Devam Edilen Sınıf

Bölüm Tercih Sırası

Özellik
Erkek
Kız
KSÜ
İnönü
Fen\Anadolu Lisesi
Genel Lise
Meslek Lisesi
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
1–5
6 – 10
11 – 16
16 ve Üzeri

N
102
98
107
93
55
79
66
56
56
48
40
106
43
24
27

%
51
49
53.5
46.5
27.5
39.5
33
28
28
24
20
53
21.5
12
13.5
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Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 200 öğrenciden % 51’i erkek (N=102), % 49’u (N=98)
kızdır. Öğrencilerin % 27,5’i (N=55) Fen/Anadolu lisesi mezunu, % 33’ü (N=66) meslek lisesi
mezunu, % 39,5’i (N=79) ise genel lise mezunudur. Öğrencilerin % 28’i (N=56) 1. sınıfta, % 28’i
(N=56) 2. sınıfta, %24’ü (N=48) 3. sınıfta, % 20’si (N=40) ise 4. sınıfta öğrenimine devam etmektedir.
Araştırmada ulaşılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun ilk beş tercihi arasında BÖTE bölümü olduğu
görülmektedir. Araştırmaya dâhil olan öğrencilerin % 53’ü (N=106) bu bölümü ilk beş tercihleri
arasında, % 21,5’i (N=43) bu bölümü 6 ila 10. tercihleri arasında, %12’si (N=24) 11 ila 16. tercihleri
arasında ve % 13,5’i (N=27) ise bu bölümü 16 veya daha üzeri tercihlerinde yazmışlardır.
BULGULAR
Öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterliklerine ilişkin algılarının aritmetik ortalaması Tablo 3'de
verilmiştir.
Tablo 3. Öğrencilerin Öz Yeterlik Algıları
N
Bilgisayar Öz Yeterlik Algısı

200

SS
4,11

0,57

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, bilgisayar öz yeterliklerine ilişkin
algılarının aritmetik ortalaması, =4,11 olarak bulunmuştur. Buradan öğretmen adaylarının bilgisayar
öz yeterlik algılarının yüksek olduğu ifade edilebilir.
Tablo 4. Cinsiyete Göre, Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının Bağımsız Örneklem T-Testi
Cinsiyet
N
ss
sd
t
p
Erkek
102
4,22
0,55
198
2,871
0,005
Kız
98
3,99
0,57

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin bilgisayar öz yeterlik ortalamaları
incelenmiş ve kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin bilgisayar öz yeterlikleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t(198)=2,871; p<0,05). Erkek öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik
algılarının aritmetik ortalaması =4,22 bulunurken, kız öğrencilere ait öz yeterlik algılarının aritmetik
ortalaması ise =3,99 bulunmuştur. Başka bir ifade ile erkek öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik
algılarının, kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Öğrenim görülen üniversiteye göre öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterliklerine ilişkin elde edilen
bulgular Tablo 5'de sunulmuştur.
Tablo 5. Öğrenim Görülen Üniversiteye Göre Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları
Üniversite
N
ss
sd
t
p
KSÜ
107
4,06
0,57
198
1,456
0,147
İnönü Üniversitesi
93
4,17
0,57

Tablo 5’de görüldüğü gibi KSÜ ve İnönü üniversitesinde okuyan öğrencilerin bilgisayar öz yeterliği
algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (t(198)=1,456; p>0,05).
Mezun olunan ortaöğretim türüne göre öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterliklerine ilişkin elde
edilen bulgular Tablo 6'da sunulmuştur.
Tablo 6. Mezun olunan Orta Öğretim Türüne Göre Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları
Varyansın
Karelerin
Okul Türü
N
ss
sd
Kaynağı
Toplamı
Fen\Anadolu
55
4,16
0,55 Gruplar arası
4,537
2
Lisesi
Meslek Lisesi
66
4,28
0,45
Genel
79
3,93
0,63 Grup içi
61,384
197
Lise

F

7,281

p

0,001

Anlamlı
Farklılık

2-3
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Tablo 6’da görüldüğü gibi bilgisayar öz yeterliği ile mezun olunan Ortaöğretim türü değişkeni
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (F(2,197)=7,281; p<0,05). Meslek
lisesi mezunu öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik ortalamaları =4,28, genel lise mezunu öğrencilerin
bilgisayar öz yeterlik ortalamaları =3,93 ve Fen\Anadolu lisesi mezunu öğrencilerin bilgisayar öz
yeterlik ortalamaları ise =4,16 çıkmıştır. Buradan elde edilen bulgulardan farklılığın hani gruplar
arasında olduğunu belirleyebilmek için Tukey analizi yapılmış ve meslek lisesi ile genel lise mezunları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu ilişki meslek lisesi mezunu
öğrencilerin lehinedir.
Bölüm tercih sıralaması ile bilgisayar öz yeterlik algılarının ilişkisi Tablo 7'de verilmiştir.
Tablo 7. Bölüme Giriş Tercih Sırasına Göre, Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları
Varyansın
Karelerin
Tercih Sırası
N
Ss
Kaynağı
Toplamı
1–5
106
4,14
0,58
Gruplar Arası
0,274
6 – 10
43
4,09
0,51
11 – 15
24
4,04
0,70
Grup İçi
65,647
16 ve Üzeri
27
4,08
0,50

sd

F

p

0,273

0,845

3
196

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğrencilerin bilgisayar öz yeterlikleri ile bölüme giriş tercih sırası değişkeni
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (F(3,196)=0,273; p>0,05).
Öğrencilerin devam ettikleri sınıf düzeyi ile bilgisayar öz yeterlikleri arasındaki ilişki Tablo 8'de
görülmektedir.
Tablo 8. Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Bilgisayar Öz Yeterlik Algıları
Varyansın
Karelerin
Sınıf
N
ss
sd
Kaynağı
Toplamı
1. Sınıf
56
3,84
0,54
Gruplar Arası
6,956
3
2. Sınıf
56
4,10
0,60
Grup İçi
58,966
196
3. Sınıf
48
4,30
0,56
4. Sınıf

40

4,28

0,43

F

P

Anlamlı
Farklılık
4-1

7,707

0,000
3-1

Tablo 8’den öğrencilerin bilgisayar öz yeterlikleri ile öğrenim gördükleri sınıf düzeyi arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F(3,196)=7,707; p<0,05). Tablo 8
incelendiğinde 1. sınıf öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik ortalaması =3,84, 2. sınıf öğrencilerinin
ortalaması =4,10, 3. sınıf öğrencilerinin ortalaması =4,30 ve 4. sınıf öğrencilerinin ortalaması ise
=4,28 çıkmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır ve bu farklılığın hangi gruplar arasında
olduğunu anlamak için Tukey analizi yapılmıştır. Tukey analizi sonucunda 1. sınıflar ile 3. sınıflar
kıyaslandığında 3. sınıflar lehine ve 1. sınıflar ile 4. sınıflar kıyaslandığında ise 4. sınıflar lehine bir
sonuç ortaya çıkmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Araştırmada, KSÜ ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültelerinden katılan 200 BÖTE öğrencisinin
bilgisayar öz yeterlik ortalaması =4,11 olarak bulunmuştur. Buna göre araştırmaya katılan
öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algıları yüksektir denilebilir. BÖTE öğrencilerinin ağırlıklı mesleki
bilgisayar ders içerikleri göz önünde bulundurularak bilgisayar öz yeterlik algılarının yüksek
olmasının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Nitekim literatürde BÖTE öğrencileriyle yapılan
diğer bilgisayar öz yeterlik araştırmalarında da benzer sonuçlara ulaşılmış, öğrencilerin bilgisayar öz
yeterlik algıları ortalaması yüksek bulunmuştur (Tuncer ve Tanaş, 2011; Seferoğlu, 2005, Akkoyunlu
ve Orhan, 2003, Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). İpek ve Acuner (2011) tarafından sınıf
öğretmenlerine yönelik yapılan bir araştırmada bilgisayar öz yeterlik algılarının orta seviyede olduğu
( = 3.26) belirlenmiştir. Ekici, Gülay ve Taşkın (2008) tarafından Eğitim Fakültesi öğrencileri
üzerinde yapılan bir araştırmada öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algılarının yine orta düzeyde
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olduğu görülmüştür. Biyoloji öğretmen adayları üzerinde yapılan bir araştırmada ise bilgisayar öz
yeterlik algılarının düşük olduğu ( =2.36) bulunmuştur (Yılmaz vd., 2006).
Araştırmada, cinsiyet değişkenine göre bilgisayar öz yeterlik algıları ortalaması incelendiğinde; erkek
öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Erkek öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik
ortalamaları =4,22, kız öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik ortalamaları =3,99 bulunmuştur. Ayrıca
Seferoğlu (2005) BÖTE öğrencileri ile yaptığı araştırmada benzer bir sonuca ulaşarak, erkek
öğrencilerin, kız öğrencilere göre daha yüksek bilgisayar öz yeterlik algısına sahip olduğu sonucuna
varmıştır. İpek ve Acuner (2011), sınıf öğretmeni adayları ile; Çetin (2008), Durndell ve Haag (2002),
Gülten vd., (2010) lisans öğrencileri ile; Topkaya (2010) İngilizce öğretmen adaylarının bilgisayar öz
yeterlik algıları ile ilgili yaptıkları araştırmada, erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık
bulmuşlardır. Fakat Akkoyunlu ve Orhan(2003), Torkzadeh ve Koufteros (1994), Murphy, Coover ve
Owen (1989), Yılmaz vd. (2006), Korkut ve Akkoyunlu (2008), Tuncer ve Tanaş (2011) yaptıkları
çalışmalarda bilgisayar öz yeterlik algısı ile ilgili kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık
bulamamışlardır. Farklı araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılmasında, öz yeterlik algısına kişisel bir
bilgisayara sahip olma, bilgisayar kullanma sıklığı, bilgisayar kullanmaya başlama tarihi,
ortaöğretimde bilişim teknolojileri dersi görme, cinsiyete göre mezun olunan ortaöğretim
değişkenlerinin etkisi olduğu görülmektedir.
Araştırmada öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim türüne göre bilgisayar öz yeterlik algıları
incelendiğinde, meslek lisesi mezunu öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algısı ortalaması =4,28,
Fen\Anadolu lisesi mezunu öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik ortalaması =4,16 ve genel lise mezunu
öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik ortalaması ise =3,93 olarak bulunmuştur. Meslek lisesi mezunu
öğrenciler ile genel lise mezunu öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ortalamalar
incelendiğinde bu farkın meslek lisesi mezunu öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. Yani meslek
lisesi mezunu öğrencilerin, genel lise mezunu öğrencilere göre bilgisayar öz yeterlik algıları daha
yüksektir. Seferoğlu (2005), Akkoyunlu ve Orhan (2003) yaptığı benzer bir çalışmada da mezun
olunan ortaöğretim türüne göre, bilgisayar öz yeterlik algısının meslek lisesi mezunlarının lehine
anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuçtan hareketle meslek liselerinde ağırlıklı
olarak verilen bilgisayar derslerinin, öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algısına katkısı olduğu
söylenebilir. Fakat Çetin (2008), Tuncer ve Tanaş (2011) yaptığı benzer bir araştırmada, mezun olunan
ortaöğretim kurumlarına göre öğrenciler arasında bilgisayar öz yeterliğine ilişkin anlamlı bir farklılık
bulamamıştır. Ayrıca; Yılmaz vd., (2006) tarafından lisans öğrencilerine yönelik yapılan bir araştırma
sonucunda, mezun olunan ortaöğretim türüne göre bilgisayar öz yeterlik algısının değişmediği
sonucuna varılmıştır.
Araştırmada, bölümü tercih sırasına göre öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algıları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmaya dâhil olan öğrencilerin % 53’ünün (N=106) bölümü ilk beş
tercihi arasında seçmiştir. Yani bu çalışma kapsamında bölümü öncelikli olarak tercih etmenin
bilgisayar öz yeterlik algısına doğrudan bir etkisi olmadığı söylenebilir. Ancak Akkoyunlu ve Orhan
(2003) BÖTE bölümü öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada bölümü ilk 10 tercihi arasında seçen
öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algılarının diğer öğrencilere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
sonucunu bulmuşlardır.
Araştırma sonucunda öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algısı ortalamalarında, lisans eğitimine devam
ettikleri sınıf düzeyine göre 1 ve 3. sınıflar arasında 3. sınıf öğrencileri lehine, 1 ve 4. sınıflar arasında
4. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bilgisayar öz
yeterlik algılarının daha yüksek olmasında mesleki bilgisayar derslerin ağırlık kazanmasının etkisi
olduğu düşünülebilir. Ayrıca Akkoyunlu ve Kurbanoğlu (2003) yaptıkları çalışmada BÖTE
öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algısı ortalamalarının sınıf seviyesi yükseldikçe arttığı sonucuna
ulaşmışlardır (1.Sınıf: =2,05, 2.Sınıf: =2,35, 3.Sınıf: =3,67, 4.Sınıf: =4,09). Fakat aralarında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını konusunda herhangi bir istatistiksel analiz yaptıkları ile ilgili bir
veriye ulaşılamamıştır. Bu çalışmada ise 1. sınıftan 3. sınıfa kadar bilgisayar öz yeterlik
ortalamalarında artış gözlenirken, 4. sınıfta çok az bir düşüş söz konusudur (1.Sınıf: =3,84, 2.Sınıf:
=4,10, 3.Sınıf: =4,30, 4.Sınıf: =4,28).
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Çetin (2008) tarafından sınıf öğretmeni adayları ile yapılan araştırmada da benzer şekilde araştırmaya
katılan lisans öğrencilerinden 3 ve 4. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yine
Topkaya (2010) İngilizce öğretmen adaylarıyla yaptığı bir araştırma da 1 ve 4. sınıf öğrencileri
arasında 4. sınıf öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık bulmuştur. Fakat Yılmaz vd., (2006) biyoloji
öğretmen adayları, İpek ve Acuner, (2011) sınıf öğretmeni adayları, Tuncer ve Tanaş (2011) Eğitim
fakültesi öğrencileri ile yaptıkları araştırmalarda sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulamamışlardır.
Bu araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda;
Eğitim fakültesi öğrencilerine ve özellikle BÖTE öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtılarak lisans
eğitimi süresince Fatih projesine hazırlanmaları ve bilgisayar öz yeterlik algılarının 1. sınıftan itibaren
yükseltilmesi sağlanabilir.
Üniversiteler Fatih projesi benzeri teknolojik araç ve gereçleri içeren sınıflar kurulabilir. Tüm Eğitim
Fakültesi öğrencilerinin bu sınıflardan BÖTE öğrencileri rehberliğinde faydalanması sağlanarak
öğretmen adayları ve BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algısı yükseltilebilir.
YÖK (2012, WEB) endüstri stajını "öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve
deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini
geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim
sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır." şeklinde tanımlamaktadır. Bu doğrultuda
BÖTE bölümü öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algılarının yükseltilmesi ve mesleki becerilerinin
artırılması amacıyla Endüstri stajı uygulaması getirilebilir.
Ayrıca Okul Deneyimi uygulamasına ek olarak yaz dönemlerinde Bilişim Teknolojileri Formatör
öğretmen (BİTEFO) görevlendirmeleri ile birlikte BİTEFO deneyimi uygulaması konulabilir.
Bilgisayar öz yeterlik algısını Düz lise mezunu öğrencilerin aleyhinde farklılaştığı için, Meslek lisesi
mezunu öğrenciler ile Düz lise mezunu öğrenciler arasında gönüllü rehberlik sistemi oluşturularak düz
lise mezunu öğrencilerinin bilgisayar öz yeterlik algı düzeyi artırılmaya çalışılabilir.
Araştırmada kız öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik ortalamaları erkek öğrencilere oranla daha düşük
çıkmıştır. Bu yüzden kız öğrencileri bilgisayar kullanma konusunda teşvik edici ve bilgisayara karşı
olumlu tutum geliştirici çalışmalar yapılabilir. Ek çalışma saatleri konulabilir.
2011 yılının 19. toplantısını yapmak üzere 30.11.2011- 01.12.2011 tarihleri arasında toplanan YÖK
Genel Kurulu, aldığı kararla birlikte Üniversiteye giriş sınavı puanlarının hesaplanmasında
ortaöğretim türüne göre farklı Katsayı uygulaması kaldırılmıştır (YÖK, WEB). Sonuç itibariyle
Meslek Lisesi öğrencilerinin alan dışı bölüm tercih etmelerinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır.
BÖTE bölümü öğrencilerinin ortaöğretim türü mezuniyet dağılımı göz önünde bulundurularak, ileriye
yönelik Meslek lisesi mezunu öğrencilerin azalacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda oluşacak mevcut
öğrenci profili ile birlikte bilgisayar öz yeterlik algısı ortalamasının azalacağı düşünülmektedir. Bu
durumun önüne geçebilmek için 1. sınıf müfredatında bulunan Eğitimde Bilişim Teknolojileri dersi
içeriği ve ders saat sayısı yeniden düzenlenerek bilgisayar öz yeterlik algısı yükseltilmeye çalışılabilir.
Araştırma, ortaöğretimde ve ilköğretimde bilgisayar öğrenimi, kişisel bir bilgisayara sahip olma,
günlük bilgisayar kullanım süresi gibi değişkenler eklenerek tekrar yapılabilir.
Fatih projesi eğitim sistemimizin teknolojik altyapısı ve geleceği açısından büyük önem arz ettiği için
eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinde de buna benzer bilgisayar öz yeterlik algısı araştırmaları
yapılabilir.
Okul deneyimi uygulama dersi için fatih projesi kapsamında teknolojik altyapısı yenilenen okullara
staja giden öğrencilerin bilgisayar öz yeterlik algılarında ne tür bir değişiklik olacağını anlamaya
yönelik benzer bir araştırma yapılabilir.
Fatih projesi benzeri teknolojik altyapıyı içeren sınıfların eğitim fakültelerinde kurulması ve böte
öğrencilerinin bu sınıfları kullanması ihtimali sonucu bilgisayar öz yeterlik algılarındaki değişikliği
inceleme amaçlı bir araştırma yapılabilir.
Üniversite giriş sınavı puan hesaplamasında gerçekleştirilen katsayı değişikliği sonucu böte
bölümlerinde oluşacak yeni ortaöğretim mezuniyet türü dağılımına göre benzer bir araştırma
yapılabilir.
Eğitimde bilişim teknolojileri dersi içeriği ve ders saatinin değişmesi ihtimali sonucu oluşacak mevcut
durumu analiz etmek için benzer bir araştırma yapılabilir.
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Endüstri stajı uygulamasının gerçekleşmesi ihtimali sonucu oluşacak mevcut durumun bilgisayar öz
yeterlik algısı üzerinde oluşturacağı değişikliği inceleme amaçlı bir araştırma yapılabilir.
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