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 İlk üretildiği yıllarda yalnızca uzmanlar tarafından kullanılan ve sınırlı sayıda üretilebilen 

bilgisayarların günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir. Bu nedenle bilgisayarların ve bu bilgisayarlar üzerinde çalışan programların bir 

diğer deyişle ara yüzlerin herkes tarafında etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve 

bu yönde geliştirilmesi git gide önem kazanmaktadır (http://ibe.bidb.odtu.edu.tr/anasayfa).

 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

özellikle de internet alanındaki hızlı değişim toplumun günlük yaşamının neredeyse her 

alanında etkisini göstermiştir. Teknoloji kullanımındaki bu yaygınlaşma eğitime de yansımış 

ve sonucunda eğitimin her alanında teknolojiden yararlanılmaya başlanmıştır. Çünkü 

teknolojiden faydalanmanın öğrenci ve öğretmen açısından faydaları bulunmaktadır ve 

günümüzde teknoloji kullanımı eğitimde de bir zorunluluk haline dönüşmeye başlamıştır.

 Eğitim ile ilgili içeriklerin yer aldığı EBA’ nın (Eğitim Bilişim Ağı) öğrencilerin ihtiyaçlarına 

yanıt vermesi, geliştirilmesi oldukça önemlidir. EBA Portalı’ nın kullanım oranının artırılması 

için mevcut sorun ve aksaklıkların belirlenmesi ve çözülmesi gerekmektedir. EBA’ yı aktif 

kullanan öğrenciler ile araştırma yapılması mevcut sorunların ve aksaklıkların belirlenmesi 

için oldukça önemlidir.

 Araştırma verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı il millî eğitim müdürlüklerine, 

görüş bildiren öğrencilere, araştırmayı yapan Esra KAYIŞ ve Bilhan CUYA’ya Eğitim 

Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK’e teşekkür ederim.

                                                                                                              

                                                                                                               Bilal TIRNAKÇI

                                                                                                                
Genel Müdür
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 Eğitimde teknolojik gelişmelerden yararlanmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

tarafından planlanan yeniliklerden ve bu güne kadar planlananlar içinde en kapsamlılarından 

biri FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)  Projesi’dir. Milli Eğitim 

Bakanlığı, okullarda teknoloji kullanımını artırmayı hedefleyen Bilgisayar Teknolojisi (BT) 

kullanımlı FATİH Projesi’ni hazırlamıştır. Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) ve ürünlerinin 

hayatımıza getirdiği kolaylıklar yadsınamaz bir gerçektir. Bu kolaylıkların bir kısmı da BİT’ 

in öğrenme ve öğretmen faaliyetlerine entegrasyonudur. Özellikle son otuz yıl içerisinde 

dünyada bir çok çalışma ile BİT’ in eğitim-öğretim amaçlı kullanılması araştırılmıştır. 

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bir çok ülke büyük çapta projeler ile BİT’i eğitim 

sistemlerine entegre etmek istemiştir. Türkiye de FATİH Projesi ile bu çabalar içerisinde 

yerini almıştır. Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan 

çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla 

etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. 

EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, 

eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir (eba.gov.tr.)

 
Bu araştırmanının genel amacı, öğrencilere göre Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 

Portalı’nın Kullanılabilirlik Düzeyini tespit etmektir. Tarama modeline göre yapılan bu 

araştırmanın evrenini 2017-2018 yılında Türkiye’deki resmî liselerde öğrenim gören 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından hazırlanan veri toplama araçları anket 

ve görüşme formundan oluşmaktadır. Veri toplama araçlarından birisi olan anket çoktan 

seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Görüşme soruları ise açık uçlu soruları 

kapsamaktadır. Örneklemi oluşturan öğrenciler, Survey Monkey web sayfası üzerinden 

veri toplama araçlarına görüş bildirmiştir. Elde edilen veriler SPSS.23 programı aracılığıyla 

çözümlenmiştir. 

ÖZET

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı
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 Eğitim; bireyi toplum hayatına hazırlamak, bu süreçte ihtiyacı olan bilgi, beceri, 

anlayış gibi deneyimleri edinmesini sağlamak ve kişiliklerinin gelişmesine yardımcı olmak 

amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin tamamıdır (Yılmaz, 2014).

 Eğitim, insan hayatıyla başlayıp ölümle sonuçlanan bir süreç olup insan var olduğu 

günden bugüne süregelmektedir. Eğitim gün geçtikçe daha önemli hale gelmiş ve farklı 

tanımları ortaya çıkmaya başlamıştır. Farklı görüşlerdeki eğitimcilerce ortaya konmuş çok 

çeşitli eğitim tanımları olmakla beraber, bu tanımların üç ortak noktası vardır. Bu ortak 

noktalardan birincisi, eğitimin bir süreç olduğu, ikincisi eğitimin bireyde davranış değişikliği 

meydana getirmeyi amaçladığı, üçüncüsü ise bireyde davranış değişikliğinin kendi yaşantısı 

yolu ile meydana geleceği şeklindedir (Konakçı, 2010).

 Eğitimin temel amacı kişilerin davranışlarında istenilen yönde davranış değişikliği 

oluşturmak ve onları topluma faydalı hale getirmektir. Amaç eğitim sürecine giren kişilerin 

davranışlarında olumlu değişmeler elde etmek ve aynı zamanda onlara yeni davranışlar 

kazandırmaktır (Çakıl, 2006).

 Eğitimin insan hayatındaki önemi eğitimde farklı yöntemlerin araştırılmasına yol açmış 

ve eğitimin kapsamının geliştirilmesine çalışılmıştır ve eğitimin kapsamın genişletilmiştir.

 Teknolojide meydana gelen büyük ilerlemeler insanların hayatlarında önemli yer 

tutmaktadır. İnsanlar hayatlarını daha kolay kılmak veya daha verimli sonuçlar elde etmek 

amacıyla teknolojiyi yaşamlarının bir parçası haline getirmişlerdir. Bu bakımdan gelişmiş

1.1. Problem

I. GİRİŞ
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ülkelere baktığımızda teknoloji hem ileri düzeyde kullanılmakta hem de daha iyisini elde 

etme adına sürekli geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu ülkelerin teknolojiyi en etkin kullandıkları 

alanlardan birisi de şüphesiz eğitim alanıdır. Çünkü eğitim sistemlerinde teknoloji etkili bir 

şekilde kullanıldığında, teknolojinin hem öğretmenler hem de öğrenciler için faydalı ve verimli 

sonuçlar doğurduğu kabul edilmektedir.

 Eğitim sistemleri son yıllarda yeni teknolojilerden etkilenerek programlarını yenilemek 

ve yeni materyaller kullanmak durumunda kalmaktadırlar (Karasar, 2004). Böylece eğitim 

alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımının her geçen gün arttığı görülmektedir. 

Türkiye’de de bu gelişmelerin eğitime yansıması çeşitli şekillerde görülmektedir. Bu 

gelişmelere paralel olarak okullarda sırayla tepegöz, projeksiyon ve son olarak da etkileşimli 

tahta kullanılmaya başlanmıştır.  “Bu teknolojik cihazlar çoğunlukla okullardaki öğretmen, 

yönetici ve veli gibi paydaşların çabalarıyla temin edilmektedir. Buradaki temel sorun her 

sınıfın bu teknolojilere eşit oranda ulaşamaması ve çoğu zaman benzer standartlarda 

teknolojilerin kullanılmaması olarak görünmektedir. 

 Ayrıca; sınıflardaki cihazların derslerde etkin kullanımında öğretmen eğitimlerinin 

yetersizliği, öğretim programlarının doğrudan BT destekli olarak yapılandırılmamış olması 

ve tüm derslerin kazanımlarını destekleyici kaliteli içeriklere ulaşamama gibi sorunlar da 

karşımıza çıkmaktadır. Sınıflarımıza bir şekilde giren bu teknolojiler derslerde amacına 

uygun olarak kullanılmamakta ve bu teknolojilere erişemeyen diğer öğrenciler için de ciddi 

bir fırsat eşitsizliği oluşturmaktadır” (Alkan, Düz, Orman, Çiçek, Koldanca ve Günday, 2011: 

1472). 
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 Ülkemizde eğitim teknolojisinde yaşanan gelişmeler eğitim alanına da her geçen 

gün bağımlı hale geldiğimiz yeni teknolojilerin girmesini sağlamıştır. Özellikle bilgiye ulaşma 

aşamasında vazgeçilmez gereksinimlerden biri olan bilgi iletişim teknolojileri, Fatih Projesiyle 

okullarımıza girerek geleneksel öğrenme yöntemleri ile birlikte internete dayalı teknolojilerin 

de kullanılmasını mümkün hale getirmiştir. Bu süreçte okullarımız eğitim portallarıyla tanışmış 

ve eğitimden evrensel boyutta faydalanmaya başlamıştır. Böylece dünya ülkelerince de 

yaygın olarak kullanılan eğitim portalları ile teknolojinin eğitimde kullanılması hız kazanmıştır.

 Öğretmenlerin, FATİH projesiyle gelen eğitim teknolojilerini derslerinde verimli bir 

şekilde kullanabilmeleri ve öğretmenlere dijital eğitim materyalleri sunmak için EBA (Eğitim 

Bilişim Ağı) sitesi hazırlanmıştır. EBA, farklı uygulamaları bir araya getirerek öğretmenlerin 

ve öğrencilerin kullanımına sunan bir platformdur. EBA’nın kullanıcılarını eğitim sisteminde 

kayıtlı olan öğretmen ve öğrenciler oluşturmaktadır. Öğretmen ve öğrenciler TC kimlik 

numaralarıyla sisteme giriş yaparak sitenin sunmuş olduğu tüm hizmetlerden yararlanabilirler. 

EBA, dijital ortamda eğitime katkıda bulunacak tüm öğeleri bir arada toplayan bir dijital çatı 

görevini üslenmiştir.  (Güvendi,2014)

 Eğitimde FATİH Projesi kapsamında üretilen bu e-içeriklere; öğretmenler ve 

öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı şekilde kolaylıkla 

ulaşabilmektedir. Bu amaçla bir e-içerik yönetim sistemi olarak EBA; FATİH Projesinin 

“e-Dönüşüm Türkiye” kapsamında bilgi toplumuna dönüşümü sağlamak eğitimde 

bilişim kültürünü sistemli ve planlı bir politika ile yaygınlaştırmak ve eğitimin bilişim 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla arama motoru, sosyal ağ, e-ansiklopedi gibi çağın 

dinamik sistemlerinden harmanlanarak oluşturulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm 

eğitsel enformatik sistemini taşıyabilecek, genişleyebilir bir web uygulamaları projesidir. 
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 EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç 

duyulan her yerde ve her zaman kullanabilmektedir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da 

gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili 

materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, 

sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim 

ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.(www.eba.gov.tr)

 İnternet ortamında hizmet veren ve rekabet içerisinde olan web sitelerinin başarılı 

olabilmeleri için kullanıcılarını tatmin edebilmeleri gerekmektedir. İnternet sitelerinin 

kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin 

ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. 

 Türk Standartları Enstitüsü’nün tanımladığı, ISO 9241 numaralı standardın bir bölümü 

olan Kullanılabilirlik Kılavuzu’nda kullanılabilirlik; “bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından 

belirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanabilme 

derecesi” olarak tanımlanmaktadır. (ODTÜ, 2012). 

 Nielsen’e (1993) göre kullanılabilirlik, kullanıcıların etkileşim içinde olduğu site ara 

yüzlerinin öğrenilebilir, etkin, hatırlanabilir, az sayıda hatadan oluşan tatmin, beğeni hissi 

veren özeliklerde olmasını kapsar. 

 Alan yazın incelendiğinde, kullanılabilirliğin birden fazla alt boyutunun olduğu 

görülmektedir. Kullanılabilirliğin boyutları yapılan araştırmalara göre farklılık göstermektedir. 

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu’na göre kullanılabilirlik; etkililik, etkinlik ve kullanıcı 

memnuniyeti birleşiminden oluşur. 
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Etkililik, bir sistemin kullanımı ile belirlenen amaçlara ulaşması, kullanıcıların aradıkları içeriklere 

erişebilmelerinin ya da işlemlerini doğru bir şekilde tamamlayabilmelerinin göstergesidir. 

Etkinlik ise, bu amaçlara ulaşmak için harcanması gereken kaynakların ölçüsüdür. Kullanıcı 

memnuniyeti de sistemi kullanıcının kabullenmesi şeklinde tanımlanabilir. (Bevan, 1995). 

Etkinlik; verilen görev ya da işi kullanıcının eksiksiz ve zamanında yapabilmesidir. Etkililik; 

kullanıcının, amacını kolaylıkla ve istekli olarak gerçekleştirmesidir. 

 Nielsen’e (1993) göre kullanılabilirliği oluşturan faktörler; kolay öğrenilebilirlik, 

verimlilik, hatırlanabilirlik, düşük hata oranı ve kullanım memnuniyetidir. Kolay öğrenilebilirlik, 

kullanıcının iş ya da görevi belirli süre içerisinde ve belirli yeterlilik ölçütlerinde 

gerçekleştirebilmesidir.

 Verimlilik, kullanıcıların en kolay ve en hızlı şekilde erişmek istedikleri içeriklere ulaşarak 

işlemlerini gerçekleştirebilmelerini anlatır. Hatırlanabilirlik, belirli bir süre kullanılamasa bile 

daha sonra tekrar kullanıldığında sistem kullanımının kolaylıkla hatırlanabilmesini anlatır. 

Hatalar, kullanıcının hata yapma oranının düşük olmasını ve hata yapıldığında kolaylıkla 

düzeltilebilmesini ifade ederken Memnuniyet, kullanıcıların sistemi kullanırken oluşan 

fikirlerinin (beğenilenler, beğenilmeyenler vs.) ölçüsünü ifade eder. Web kullanılabilirliğinin 

temelinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla site arayüzlerinin etkinliğinin ve 

kullanıcı memnuniyetinin artırılması yer almaktadır. Son yıllarda, web ortamında sunulan 

elektronik bilginin büyük oranda artmasıyla birlikte içeriğin etkin sunumu önemli bir konu 

haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre internetin kullanım sıklığı ve niteliği ile kullanıcı 

memnuniyeti arasında doğru bir orantı söz konusudur. Kullanım sıklığının artması becerilerin 

artmasına, becerilerin artması ise kullanıcı memnuniyetinin artmasına neden olmaktadır. 

Aynı şekilde kullanıcı memnuniyeti arttıkça kullanım oranı da artmaktadır. (Bruce, 1998).

Dumas ve Redish’e (1993) göre kullanılabilirlik testlerinin karakteristikleri şunlardır;
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1.	 Temel amaç ürünün kullanılabilirliğini geliştirmektir.

2.	 Test katılımcıları gerçek kullanıcıları temsil eden kişilerden oluşmaktadır.

3.	 Test sırasında arayüzle ilgili gerçek görevler kullanılmaktadır.

4.	 Test sırasında katılımcıların davranışları gözlenmekte ve yorumları 

kaydedilmektedir.

5.	 Test aracılığı ile gerçek problemler tespit edilebilmektedir.

Kullanılabilirliğin pek çok faydası vardır. Bu faydalar aşağıda verilmiştir;

• Doğrudan hedef kitleden geri bildirim alınır.

• Fark edilmesi zor sorunları ortaya çıkarır.

• Ürünün kullanım olasılığının artırılması için ürün geliştiricilere ipucu sağlar.

• Ürün geliştirme sürecindeki harcamaların azaltılmasını sağlar.

• Daha eksiksiz bir ürünün oluşturulabilmesine olanak verir.

• Ürüne yönelik olumsuz gelişmelerin oluşma riskinin azaltılmasını sağlar.

• Kullanıcı memnuniyetinin artırılmasının yanı sıra, ürüne ve organizasyona yönelik olumlu 

algılamaların oluşmasını sağlar.
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•	 Geliştirme sürecinin ilk aşamalarında, kavramların, tasarımın, akış ve içeriğin geçerliğinin 

test edilebilmesine olanak verir.

•	 Uygulamadaki olası değişikliklerin ve problemlerin sayısının azaltılmasını sağlar.

 Günümüzde yeni araç-gereçler, uygulamalar hatta web siteleri geliştirilirken web 

sitesindeki kullanım güçlüklerinin bulunabilmesi amacıyla kullanılabilirlik testi çalışmaları 

yürütülmektedir. Kullanılabilirlik testleri ürün sahiplerinin hedef kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve 

beklentilerini karşılamak, onlara başarılı bir ürün geliştirmek için kullanılan en etkili yollardan 

biridir.

Kullanılabilirlik testinin temel öğeleri şunlardır (Rubin, 1994):

•	 Hipotezler yerine test hedeflerinin veya problem durumlarının geliştirilmesi, Potansiyel 

kullanıcıları temsil eden bir örneklem seçilmesi,

•	 Otantik bir çalışma ortamının oluşturulması,

•	 Olası kullanıcıların etkileşimli sistemi kullanırken gözlemlenmesi,

•	 Performans ve tercihlere ait nitel ve nicel verilerin toplanması,

•	 Ürün tasarımının geliştirilmesi için önerilerde bulunulması.
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 Kullanılabilirlik testleri her türlü bilgisayar programının değerlendirilmesinde 

kullanılabilir. Bu programlardan birisi de web temelli uygulamalardır. Web temelli öğretimin 

ders malzemesinin dağıtımını, eğitimin yönetimini, öğrencinin değerlendirilmesini ve öğrenci 

ile iletişimi, internet hizmetlerini kullanarak gerçekleştirmektir (Mutlu ve Öztürk 1999). Başka 

bir deyişle, web temelli öğretimin, artan yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, öğrencilerin 

öğrenme alışkanlıklarının ve deneyimlerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek yeni bir 

öğretim modeli olduğu söylenebilir (Şahan 2005). Diğer bir ifadeyle, kullanıcıların işlemlerini 

gerçekleştirirken deneyimledikleri etkililik, verimlilik ve memnuniyetleri internet sitesinin 

kullanılabilirlik derecesini belirlemektedir.
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Araştırmanın Amacı 

 Araştırma EBA Portalı’ nın hedef kitle olan öğrenciler tarafından kullanılabilirlik 

düzeyinin belirlenmesi ile buna yönelik görüş ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Alt Amaçlar:

1.	 Öğrencilerin, EBA Portalı’nın sunduğu imkanlar ve unsurlar hakkındaki görüşleri;

a. Cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte midir?

b. Bulundukları sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın Önemi 

 Eğitimin insan hayatındaki öneminden dolayı eğitimde farklı yöntemlerin 

araştırmasına çalışılmış teknoloji kullanılarak eğitimin kapsamı genişletilmiştir. Bu hedefle 

oluşturulan EBA portalı okulda, evde kısacası zamandan ve mekandan bağımsız olarak ihtiyaç 

duyulan her yerde ve her zaman kullanılabilir. EBA portalı ile bilgi teknolojileri aracılığıyla 

etkili materyal kullanımı desteklenip teknolojinin eğitime entegrasyonu sağlanmaktadır. 

EBA portalı ile ilgili yapılan araştırmalardan biri de EBA’nın kullanılabilirliğidir. EBA portalının 

öğrenciler için kullanılabilirlik düzeyi henüz ölçülmemiştir. Alanyazında EBA’ya yönelik farklı 

kullanılabilirlik testleri ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Fakat EBA 4. Versiyonu ile bu tür 

betimsel yaklaşımı içeren bir kullanılabilirlik testi bulunmamaktadır. 

 

EBA portalının öğrenciler için kullanılabilirlik düzeyinin ölçülmesi ile ilgili olarak 

bu araştırma planlanmıştır. Araştırmadan elde edilecek bulgular ve sonuçlar ışığında 

EBA portalının geliştirilmesine katkı sağlayacak aynı zamanda hedef kitle olan öğrenciler 

için bireysel olarak daha etkin öğrenme ortamlarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
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 Yapılacak olan çalışma ile öğrencilerin EBA hakkında sahip oldukları bilgi 

düzeyi, EBA’nın kullanışlılığı, etkililiği ve verimliliği hakkında yeni bilgiler elde edilecektir. 

Bir anlamda öğrencilerimizin teknoloji ile olan ilişkisi de ortaya konulmuş olacaktır.

 Bu çalışma kapsamında geliştirilen veri toplama aracını öğrencilere ulaştırma 

sürecinde EBA ile ilgili bilgisi olmayan birçok öğrencinin de EBA hakkında bilgi sahibi olması 

ve EBA’yı kullanır duruma gelmeleri bakımından önemlidir. Bir başka ifadeyle bu çalışma; 

EBA’nın tanınmasına, kullanımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Geliştirilen 

veri toplama aracı başka araştırmacılar tarafından kullanılabilir. Elde edilen veriler ile de 

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine işlevsel sonuçlar sağlanarak EBA’nın daha etkili şekilde 

geliştirilmesine ve EBA portalının kullanılabilirliği ile ilgili araştırmalar yapacak olan başka 

araştırmacılara da katkılar sağlanacaktır. Elde edilen sonuçlar literatüre katkı sağlayabilir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

 2017- 2018 eğitim – öğretim yılında liselerde eğitim gören öğrencilerle sınırlıdır. 

Araştırmada veri toplama amacı ile anket, yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. 

Surveymonkey sitesineden cevap veren öğrenciler tarafından sorulara verilen cevapların 

içtenliği ile sınırlıdır.
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Araştırmanın Modeli: 

 Araştırma, karma modelinde, nicel ve nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

Anket soruları, Survey Monkey uygulamasıyla, e- posta yoluyla gönderilecektir. Araştırmada 

toplanan verilerin çözümlenmesinde Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı (SPSS) 

kullanılarak, frekans (f) ve yüzde (%) gibi bilimsel istatistikler hazırlanacaktır. Nitel kısımla 

ilgili olarak ise NVivo 10 Programı ile metin içerik analizi kullanılmıştır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi:

 Araştırmada evreni 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında liselerde eğitim gören 

öğrencilerden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı: 

 Veri toplama araçları hazırlanırken yerli kaynaklar, alanyazın taranarak EBA 

ile ilgili tezler ve ölçme araçları incelenmiştir. Araştırma iki aşamada gerçekleşmiştir. 

 İlk aşamada EBA portalının hedef kitlesi olan öğrenciler tarafından kullanılabilirliği 

hakkında öğrenci görüşlerini tespit etmek amacıyla EBA portalında yer alan içeriklerden 

yararlanarak 14 maddelik anket formu oluşturulmuştur. Anket bağlantısı (https://

tr.surveymonkey.com/) 09.10.2017 tarihinde açılmış, 30.11.2017 tarihinde kapatılmıştır. 

II. YÖNTEM
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 Öğrenciler için hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel 

bilgiler içeren dört madde; cinsiyet, sınıf, okul türü ve il değişkenlerinden oluşmaktadır. 

İkinci bölümde bilişim teknolojileri kullanımı bilgilerini içeren altı madde sorulmuştur.

Bunlar; bilgisayar kullanma sıklığı, derse hazırlık sürecinde interneti kullanma sıklığı,  

eğitim içerikli siteleri kullanma durumu, derse hazırlık sürecinde EBA portalı’ndan 

yararlanma durumu,  EBA portal’ındaki hangi içerik türünün daha fazla kullanıldığı ve EBA 

portalı’nın hangi amaç için kullanıldığı değişkenlerinden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde 

ise EBA portalının kullanılabilirlik düzeyi ile ilgili dört soru; EBA portalı’nı hangi amaç için 

kullanıyorsunuz, EBA portalı’nın sunduğu imkanlar ve unsurlar hakkındaki düşüncelerinizi 

belirtiniz, EBA portalı’nda bilgi ve belgeye ulaşma sürecinde aşağıda verilenlerden hangisi/

hangileri sizce kullanışlıdır, EBA portalı’nın  daha iyi olabilmesi için öneriler sorulmuştur. 

Verilerin Analizi: 

 Anket soruları, Survey Monkey uygulamasıyla, e-posta yoluyla gönderilmiştir. 

Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde Sosyal Bilimler için İstatistik Paket 

Programı (SPSS) kullanılarak, frekans (f) ve yüzde (%) gibi betimsel istatistikler 

hazırlanmıştır.
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 Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Öğrencilerin 

cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

Cinsiyet f %
K 11320 60
E 7550 40

Toplam 18870

 Uygulamalardan alınan verilere göre (Tablo 1) toplamda 18.870 öğrenci anketi 

doldurmuştur. Bu öğrencilerin % 60’ı kız öğrencilerden, %40’ı erkek öğrencilerden 

oluşmaktadır. Yani katılımcılardan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden fazladır. 

Öğrencilerin bulundukları sınıf düzeylerine göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.  Sınıf Düzeyiniz

Sınıf Düzeyi f %
9. Sınıf 6986 37,0
10. Sınıf 5616 29,8
11. Sınıf 4101 21,7
12. Sınıf 2167 11,5
Toplam 18870

 Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılmış ortaöğretimde eğitim almakta 

olan toplam 18870 öğrencinin sınıf düzeylerine bakıldığında, öğrencilerin % 37,0 ‘si 9. 

Sınıf,  % 29,8’i 10. sınıf, % 21,7 ‘si 11. Sınıf, % 11,5’i   12. sınıf öğrencilerden oluşmaktadır.

III. BULGULAR 
VE YORUM

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı
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 Tablo 3’ te uygulamaya katılan okul türleri yer almaktadır. Elde edilen sonuçlara 

göre ortaöğretimde eğitim alan toplam 18870 öğrenci anketi doldurmuştur. Bu okulların % 

45,8’i  Anadolu Lisesi, % 9,1’i Anadolu İmam Hatip Lisesi, % 4,0’ı Çok Programlı Anadolu 

Lisesi, % 0,4’ü Güzel Sanatlar Lisesi, % 32,1’i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, % 

2,7’si Sosyal Bilimler Lisesi, % 0,3’ü Spor Lisesi, % 5,7’si Fen Lisesi’nden oluşmaktadır.

            Öğrencilerin bulundukları illere göre dağılımları Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 3. Okul Türünüz

Okul Türleri f %

Anadolu Lisesi 8634 45,8

Anadolu İmam Hatip Lisesi 1710 9,1

Çok Programlı Anadolu Lisesi 748 4,0

Güzel Sanatlar Lisesi 74 0,4

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6056 32,1

Sosyal Bilimler Lisesi 505 2,7

Spor Lisesi 66 0,3

Fen Lisesi 1077 5,7

Toplam                18870       

İller f %
Adana 302 1,6
Adıyaman 175 9
Afyonkarahisar 543 2,9
Ağrı 26 1
Aksaray 192 1
Amasya 136 7
Ankara 938 5

Tablo 4. Okulunuzun Bulunduğu İl

Öğrencilerin bulundukları okul türüne göre dağılımları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 4’ün devamı...

İller f %
Antalya 465 2,5
Ardahan 21 1
Artvin 47 2
Aydın 417 2,2
Balıkesir 466 2,5
Bartın 87 5
Batman 16 1
Bayburt 13 1
Bilecik 198 1
Bingöl 12 1
Bitlis 8 0
Bolu 83 4
Burdur 62 3
Bursa 179 9
Çanakkale 55 3
Çankırı 57 3
Çorum 265 1,4
Denizli 546 2,9
Diyarbakır 10 1
Düzce 151 8
Edirne 220 1,2
Elazığ 189 1
Erzincan 21 1
Erzurum 65 3
Eskişehir 960 5,1
Gaziantep 167 9
Giresun 162 9
Gümüşhane 14 1
Hakkâri 179 9
Hatay 139 7
Iğdır 22 0,1
Isparta 877 4,6
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İller f %
İstanbul 1927 10
İzmir 588 3,1
Kahramanmaraş 157 0,8
Karabük 88 0,5
Karaman 9 0
Kars 102 0,5
Kastamonu 273 1,4
Kayseri 625 3,3
Kırıkkale 114 0,6
Kırklareli 90 0,5
Kırşehir 47 0,2
Kilis 259 1,4
Kocaeli 655 3,5
Konya 392 2,1
Kütahya 183 1
Malatya 285 1,5
Manisa 328 1,7
Mardin 39 0
Mersin 349 1,8
Muğla 104 0,6
Muş - -
Nevşehir 187 1
Niğde 108 0,6
Ordu 696 3,7
Osmaniye 319 1,7
Rize 70 0,4
Sakarya 265 1,4
Samsun 327 1,7
Siirt 25 0,1
Sinop 47 0,2
Sivas 273 1,4
Şanlıurfa 3 0
Şırnak 37 0,2
Tekirdağ 299 1,6

Tablo 4’ün devamı...
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İller f %
Tokat 312 1,7
Trabzon 190 1
Tunceli 17 0,1
Uşak 123 0,7
Van 4 0
Yalova 93 0,5
Yozgat 129 0,7
Zonguldak 247 1,3
Toplam 18870

Tablo 4’ün devamı...

 Tablo 4’e göre katılımın en çok olduğu il 9607 öğrenci ile İstanbul’dur. Katlımın en 

çok olduğu ikinci il 5687 öğrenci ile Eskişehir, üçüncü sırada 4396 öğrenci ile Ankara yer 

almaktadır. En az katılım 7 öğrenci ile Muş olmuştur. 

Bilişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Bulgular

Bu başlık altında EBA kullanılabilirlik düzeyine ilişkin sorulara yönelik bulgular yer almaktadır.   

 Tablo 5.  Bilgisayar Kullanma Sıklığınız

Bilgisayar 
Kullanma 

Sıklığı

Hiç Nadiren Ara sıra Genellikle Her zaman N
f % f % f % f % f % 18870

1644 8,7 4377 23,2 6224 33,0 4275 22,7 2357 12,5

 Uygulamalardan alınan verilere göre (Tablo 5) öğrencilerin % 8,7’si (1644) bilgisayarı 

hiç kullanmadıklarını, 23,2’si nadiren, % 33,0’ı Ara Sıra, % 22,7’si genellikle, % 12,5’i  her 

zaman kullandıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğrencilerin derse hazırlık sürecinde interneti kullanma sıklıklarının dağılımı Tablo 6’da 

verilmiştir.

Tablo 6.  Derse Hazırlık Sürecinde İnterneti Kullanma Sıklığınız

Derse 
Hazırlık 

Sürecinde 
İnterneti 
Kullanma 

Sıklığı

Hiç Nadiren Ara sıra Genellikle Her zaman N X
f % f % f % f % f % 18870 3,18

1016 5,4 3807 20,2 6604 35,0 5631 29,8 1812 9,6

 Tablo 6’ ya göre öğrencilerin % 5,4’ü derse hazırlık sürecinde interneti hiç 

kullanmadıklarını belirtirken; % 20,2’si  nadiren, % 35,0’ı ara sıra, % 29,8’i genellikle, % 9,6’sı 

her zaman kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin eğitim içerikli siteleri kullanma durumları Tablo 7’de verilmiştir.

Eğitim İçerikli Siteleri

 Kullanma Durumu
f %

Kullanıyorum 16286 86,3
Kullanmıyorum 2584 13,7

Toplam 18870

Tablo 7.  Eğitim İçerikli Siteleri Kullanma Durumunuz

 Tablo 7’ ye göre katılımcı sayısının yarıdan fazlası % 86,3’ü eğitim içerikli siteleri 

kullandıklarını belirtirken; % 13,7’si bu siteleri kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu veriler 

ışığında katılımcı öğrencilerin derse hazırlık sürecinde eğitim içerikli web sitelerinden herhangi 

biri ya da bir kaçından faydalandıkları görülmektedir.

Öğrencilerin EBA Portalı’nı Kullanma Sıklığı Tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8.   EBA Portalı’nı Kullanma Sıklığınız?

EBA 
Portalı’nı 
Kullanma 
Sıklığınız.

Hiç Ayda Bir 
Kereden Az

Ayda Bir 
Kere Fakat 
Her Hafta 

Değil

Haftada En 
Az Bir Kere 
Fakat Her 
Gün Değil

Her gün X

f % f % f % f % f % 3,08
1360 7,2 4141 21,9 5965 31,6 6438 34,1 966 5,1

 Tablo 8’ e göre katılımcı öğrencilerin % 7,2’si EBA Portalı’nı hiç kullanmadıklarını 

belirtirken;% 21,9’u ayda bir kereden az, % 31,6’sı ayda bir kere fakat her hafta değil ,% 

34,1’i haftada en az bir kere fakat her gün değil, % 5,1’i her gün kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 Katılımcı öğrencilerin ‘EBA Portalı’nda hangi içerik türünü daha fazla kullanıyorsunuz?’ 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9 .  EBA Portalı’nda Hangi İçerik Türünü Daha Fazla Kullanıyorsunuz?

İçerik 
Türü

Hiç Az Çok Pek çok N X
f % f % f % f %

18870

Haber 10323 54,7 6424 34,0 1431 7,6 692 3,7 1,6
Video 2343 12,6 6344 34,2 6962 37,5 2901 15,6 2,6
Görsel 4381 23,8 7219 39,3 5104 27,8 1681 9,1 2,2

Ses 5654 30,9 6425 35,1 4505 24,6 1722 9,4 2,1
Kitap 5957 32,4 6556 35,7 4115 22,4 1754 9,5 2,0
Dergi 10018 54,7 5562 30,4 1824 10,0 899 4,9 1,7

Doküman 7626 41,6 5819 31,8 3266 17,8 1616 8,8 1,9
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 Tablo 9’ da ‘‘EBA Portalı’nda hangi içerik türünü daha fazla kullanıyorsunuz’’ sorusuna 

verilen cevaplara göre haber içeriğini katılımcıların  % 54,7’si hiç kullanmadıklarını, % 34,0’ı 

az, % 7,6’sı çok, % 3,7’si pek çok kullandıklarını belirtmişlerdir. Video içeriğini  katılımcıların 

% 12,6’sı hiç kullanmadıklarını, % 34,2’si az, % 37,5’i çok, % 15,6’sı pek çok kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Görsel içeriğini katılımcıların  % 23,8’i hiç kullanmadıklarını, % 39,3’ü az, % 

27,8’i çok, % 9,1’i pek çok kullandıklarını belirtmişlerdir. Ses içeriğini katılımcıların % 30,9’u 

hiç kullanmadıklarını, % 35,1 az, % 24,6’sı çok, % 9,4’ü pek çok kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Kitap içeriğini katılımcıların  % 32,4’ü hiç kullanmadıklarını, %35,7’si az, %22,4’ü çok, 

%9,5’i pek çok kullandıklarını belirtmişlerdir. Dergi içeriğini katılımcıların %54,7’si hiç 

kullanmadıklarını, %30,4’ü az, %10,0’ı çok, %4,9’u pek çok kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Doküman içeriğini katılımcıların  %41,6’sı hiç kullanmadıklarını, %31,8’i az, %17,8’i çok, 

%8,8’i pek çok kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 Bu verilere göre, katılımcıların içerik türleri arasından en çok EBA Video’yu kullanırken 

en az EBA Haber’i kullandıkları gözlenmektedir.



Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

28

 Öğrencilerin ‘EBA Portalı’nı hangi amaç için kullanıyorsunuz?’ sorusuna verdikleri 

cevapların dağılımı Tablo 10’de verilmiştir. 

EBA Portalı’nı Hangi Amaç 
İçin Kullanıyorsunuz?

Kullanıyorum Kullanmıyorum
f % f %

Derslerime Yardımcı Olması 17306 91,7 1564 8,3
Duyuru ve Haberleri Takip 
Etmek

6813 36,1 12057 63,9

EBA Portalı’ndaki 
Forumlardan Öğretmen ve 
Öğrencilerle İletişime Geçmek

7525 39,9 11345 60,1

EBA Portalı’ndaki (Animasyon, 
Resim, Video v.b.) 
Yararlanmak

14092 74,7 6778 25,3

Düzenlenen Yarışmalara 
Katılmak

4429 23,5 14441 76,5

 Tablo 10’a göre EBA Portalı’nı derslerine yardımcı olması amacıyla katılımcıların 

büyük çoğunluğunun % 91,7’si kullandıklarını , % 8,3’ü kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Duyuru ve Haberleri takip etmek amacıyla % 36,1’i kullandıklarını, % 63,9’u kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir. EBAPortalı’nı forumlardan öğretmen ve öğrencilerle İletişime geçmek 

amacıyla Katılımcıların % 39,9’u kullandıklarını % 60,1’i kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

EBA Portalındaki (animasyon, resim, video v.b.) yararlanmak amacıyla katılımcıların 

büyük bir kısmının % 74,7’i kullandıklarını, % 25,3’ü kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Düzenlenen yarışmalara katılmak amacıyla ise katılımcıların% 23,5 kullandıklarını, % 76,5’i 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 10.  EBA Portalı’nı Hangi Amaç İçin Kullanıyorsunuz?
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Tabloya bakıldığında katılımcıların EBA’yı en fazla derslere yardımcı olması amacı 

ile kullandıkları bununla birlikte en az düzenlenen yarışmalara katılmak amacı ile 

kullandıkları gözlenmektedir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu EBA’daki video, 

görsel, animasyondan faydalandıklarını, yine katılımcıların yarıya yakını ise portaldaki 

forumlardan öğrenci ve öğretmenler ile iletişime geçtiklerini belirtmektedirler.

 Öğrencilerin ‘EBA Portalı’nın Sunduğu İmkanlar ve Unsurlar Hakkındaki    

Düşüncelerinizi Belirtiniz.’ sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 11’de verilmiştir.

Hiç 
Katılmıyorum

Çok Az 
Katılıyorum

Orta 
Düzeyde 

Katılıyorum

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum

Tamamen 
Katılıyorum X

f % f % f % f % f %
EBA Portalı’na 
şifreyle giriş kolay 
oluyor

4210 22,3 3853 20,4 4825 25,6 2360 12,5 3622 19,2 2,86

EBA Portalı’nın ana 
sayfası görsel olarak 
iyi tasarlanmıştır

2455 13,0 3846 20,4 6885 32,2 3329 17,6 3155 16,7 3,05

Ana menüde yer 
alan başlıkların 
kullanımı kolay 
oluyor

2153 11,4 3250 17,2 5697 30,2 3994 21,2 3776 20,0 3,21

EBA Portalı’nda 
aranılan içeriğe 
kolaylıkla 
ulaşılabiliyor

2152 11,4 3622 19,2 5679 30,1 3977 21,1 3440 18,2 3,16

Derste işlenen 
konular ile ilgili EBA 
Portalı’nda içerik 
bulabiliyorum

1871 9,9 3035 16,1 5181 27,5 4461 23,6 4322 22,9 3,34

Tablo 11. EBA Portalı’nın Sunduğu İmkanlar ve Unsurlar Hakkındaki 

Düşüncelerinizi Belirtiniz.
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EBA Portalı’nda 
dokümanları kolayca 
indirebiliyorum

3034 16,1 3781 20,0 5287 28,1 3371 17,9 3387 17,9 3,02

EBA Portalı’ndan 
videoları kolayca 
indirebiliyorum

3625 19,2 4077 21,6 5395 28,6 2904 15,4 2869 15,2 2,86

EBA Portalı’nda ses 
dosyalarını kolayca 
indirebiliyorum

4074 21,6 4282 22,7 5261 27,9 2651 14,0 2602 13,8 2,76

EBA Portalı’nda 
gezinmek kolaydır

2221 11,8 3172 16,8 5418 28,7 3935 20,9 4124 21,9 3,24

EBA Portalı’nın 
kullanımı diğer eğitim 
içeriklerine göre daha 
kolaydır

2287 12,1 3413 18,1 5703 30,2 3820 20,2 3647 19,3 3,17

EBA Ders’te istediğim 
ders ve ünite ile ilgili 
sorular bulabiliyorum

1952 10,3 3083 16,3 5195 27,5 4150 22,0 4490 23,8 3,33

EBA Ders’te yer alan 
“Duvarım” ile ilgili 
diğer öğrenciler ve 
öğretmenlerimle kolay 
iletişim kurabiliyorum

3884 20,6 3935 20,9 5114 27,1 2864 15,2 3073 16,3 2,86

EBA Portalı içerik 
olarak diğer eğitim 
sitelerine göre daha 
etkilidir

2324 12,3 3408 18,1 5733 30,7 3711 19,7 3694 19,6 3,16

EBA Ders’te yer alan 
“Sınavlar” kendimi 
ölçememe yardımcı 
oluyor

2161 11,5 3073 16,3 5227 27,7 4155 22,9 4254 22,5 3,28

EBA Portalı’nda yer 
alan içerikleri ihtiyacımı 
karşılıyor

2145 11,4 3467 18,4 5960 31,6 3975 21,1 3373 17,6 3,15

EBA Portalı derse 
katılımımı artırıyor

2579 13,7 3822 20,3 5837 30,9 3434 18,2 3199 17,0 3,05

EBA Portal’ı 
motivasyonumu/
öğrenme isteğimi 
artırıyor

2921 15,5 3860 20,5 5646 29,9 3303 17,5 3140 16,6 3,0

EBA Ders’te yer 
alan “Çalışmalarım” 
bölümünde 
öğretmenim tarafından 
bana gönderilen 
çalışmaları kolaylıkla 
takip edebiliyorum

3382 17,9 3508 18,6 4987 26,4 3213 17,0 3780 20,0 3,03
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EBA Portalı’nda 
bulunan içerikler 
sayesinde eksik 
öğrenmelerimi 
giderebiliyorum

2305 12,2 3529 18,7 5785 30,7 3791 20,1 3460 18,3 3,14

EBA Portalı’nda yer 
alan içerikler ilgi 
çekicidir

2880 14,7 3965 21,0 5834 30,9 3180 16,9 3111 16,5 3,0

 Tablo 11’e göre, katılımcılara sorulan ‘‘EBA Portalı’ nın sunduğu imkanlar ve unsurlar 

hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz’’ sorusu ile 20 maddede EBA’ nın kullanım amaçları 

sorgulanmıştır. Katılımcılar verdikleri cevaplar ile;

 EBA Portalı’na şifreyle girişin (%19,2), Ana menüde yer alan başlıkların kullanımının 

(%20,0), EBA Portalı’nda gezinmenin (%21,9), EBA Portalı’nın kullanımı diğer  eğitim 

içeriklerine kıyasla kullanımının  (%19,3),  EBA Ders’te yer alan ‘Duvarım’ ile sağlanan 

öğretmenler ve diğer öğrenciler iletişimin (%16,3), EBA Portalı’nda aranan içeriğe ulaşmanın 

(%18,2), EBA Portalı’ndan dokümanları (%17,9), videoları (%15,2), ses dosyalarını (%13,8), 

indirmenin, EBA Ders’te yer alan ‘Çalışmalarım’ bölümünde öğretmen tarafından gönderilen 

çalışmaları takip etmenin (%20,0) kolay olduğunu belirtmişlerdir.

 Katılımcılar EBA Portalı’nın ana sayfasının görsel olarak iyi tasarlandığını (%16,7), 

derste işlenen konular ile ilgili EBA Portalı’nda içerik (%22,9) ve EBA Ders’ te istediği ders 

ve ünite ile ilgili sorular. (%23,8) bulabildiklerini, EBA Portalı’nın içerik olarak diğer eğitim 

sitelerine göre daha etkili (%19,3) olduğunu, EBA Ders’te yer alan ‘Sınavlar’ bölümünün 

kendilerini ölçmelerine (%22,5) yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.

 Katılımcıların  %17,6’sı  EBA Portalı’nda yer alan içeriklerin ihtiyaclarını karşıladığını,  

%17,0’ ı EBA Portalı ‘nın derse katılımlarını ve  %16,6’sı EBA Portalı’nın  motivasyon/öğrenme 

isteklerini  artırdığını, %18,3 EBA Portalı’nda bulunan içerikler sayesinde eksik öğrenmelerini 

giderebildiklerini ve %16,5 bu içeriklerin ilgi çekici olduğunu belirtmişlerdir.
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 Tabloda ağırlıklı ortalamalara bakıldığında katılımcıların en çok ‘Derste işlenen konular 

ile ilgili EBA Portalı’nda içerik bulabiliyorum’ maddesine katılım gösterdikleri görülmektedir. 

En az katılımın ise ‘EBA Portalı’nda ses dosyalarını kolayca indirebiliyorum’ maddesine 

gösterdikleri görülmektedir.      

           Öğrencilerin ‘EBA Portalı’nda Bilgi ve Belgeye Ulaşmada Aşağıda Verilenlerden Hangisi

/Hangileri Sizce Kullanışlıdır? ’ sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. EBA Portalı’nda Bilgi ve Belgeye Ulaşmada Aşağıda Verilenlerden 

Hangisi/Hangileri Sizce Kullanışlıdır? 

EBA Portalı’nda 
Bilgi ve Belgeye 

Ulaşmada 
Aşağıda 

Verilenlerden 
Hangisi/

Hangileri Sizce 
Kullanışlıdır?

Kullanışlı Kullanışlı Değil Hiç Kullanmadım

f % f % f %

EBA Ders 16796 89,0 1075 5,7 999 5,3
e-Dergi 5670 30,0 3373 17,9 9827 52,1
e-Kitap 8887 47,1 2293 12,2 7690 40,8
Video 14268 75,6 1733 9,2 2870 15,2
Ses 10677 56,6 2330 12,3 5863 31,1
Görsel 12153 64,4 2023 10,7 4694 24,9
e-Doküman 7799 41,33 2827 15,0 8244 43,7
Yarışma 5928 31,4 2552 13,5 10390 55,1
İçerik Üretimi 7398 39,2 2585 13,7 8887 47,1

EBA Dosya 8833 46,8 2288 12,1 7749 41,1

 Tablo 12’ye göre katılımcılar EBA Portalı’nda bilgi ve belgeye ulaşmada aşağıda 

verilenlerden hangisi/hangileri sizce kullanışlıdır sorusuna yanıt vermişlerdir. 
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Buna göre katılımcıların tamamına yakını %89,0’ı EBA Ders’ i kullanışlı bulurken, 

%5,7’si kullanışlı bulmamaktadır. Bununla birlikte katılımcıların %5,3’ü EBA Ders’ i hiç

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. e-Dergi’ yi % 30,0’ı kullanışlı bulmuşken, %17,9’u kullanışlı 

değil ifadesinde bulunmuşlar, katılımcılarınn  %52,1’i hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

e-kitap bölümünü katılımcıların yarısı (%47,1’i) kullanışlı bulmuşken, % 12,2’si kullanışlı 

bulmamaktadır, ayrıca katılımcıların yarıya yakını % 40,8’i e- kitap bölümünü hiç 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Video bölümünü katılımcıların büyük bir kısmı (%75,6’sı) 

kullanışlı bulmuşken, %9,2’si kullanışlı değil ifadesinde bulunmuşlar, katılımcıların %15,2’si 

ise hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Ses bölümünü katılımcıların yarıdan fazlası  

(%56,6’sı) kullanışlı bulurken, %12,3’ü kullanışlı bulmamakta ve yarıya yakını  (%31,1’i) hiç 

kullanmadıklarını belirtmektedirler.  Görsel bölümünü katılımcıların yarıdan fazlası (%64,4’ü) 

kullanışlı bulmuşken, %10,7’si kullanışlı değil ifadesinde bulunmuşlar, katılımcıların %24,9’u 

hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. e-doküman bölümünün ise yarıya yakın katılımcı 

tarafından (%41,33’ü) kullanışlı olduğu ifade edilmesine rağmen %15,0’ı kullanışlı olmadığını 

ifade etmekte ve  katılımcıların neredeyse yarısı ise (%43,7’si) hiç kullanmadıklarını 

belirtmektedirler.

 Katılımcıların %31,4’ü yarışma bölümünü kullanışlı bulmuşken, %13,5’i kullanışlı 

değil ifadesinde bulunmuşlar, katılımcıların %55,1’i hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların %39,2’si içerik üretimini kullanışlı bulmuşken, %13,7’si kullanışlı değil ifadesinde 

bulunmuşlar, katılımcıların %46,60’ı hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların 

%46,8’i  EBA dosya’yı kullanışlı bulmuşken, %12,1’i kullanışlı değil ifadesinde bulunmuşlar, 

katılımcıların %41,1’i hiç kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin ‘ EBA’nın Sunduğu İmkanlar ve Unsurlar Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin 

Cinsiyetlerine Göre bir Farklılık Göstermekte midir?’ sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

Tablo 13’te verilmiştir.
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Tablo 13.  EBA’nın Sunduğu İmkanlar ve Unsurlar Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin 

Cinsiyetlerine Göre bir Farklılık Göstermekte midir?

                           n                  x                  ss                t               sd                p
Kız            11320    61,43      18,825       -1,614        18868    ,107
Erkek              7550    61,90        20,730

-

 Katılımcı kız öğrencilerden genel olarak EBA’nın kullanışlı olduğu yönünde görüş 

belirtenlerin ortalaması ( =61,43 ), erkek öğrencilerden EBA’nın kullanışlı olduğu yönünde 

görüş belirtenlerin ortalaması ise ( =61,90). Tablo 13’te görüldüğü gibi her iki grubun görüşleri 

arasında anlamlı bir farklık yoktur (t(982)=-1,614, p=0,107>0,05). Burada yer alan bulgulara 

dayanarak öğrencilerin cinsiyeti ile EBA’nın kullanılabilirliği arasında bir ilişki olmadığı ifade 

edilebilir. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf düzeylerine göre EBA’nın EBA’nın Sunduğu 

İmkanlar ve Unsurlar Hakkındaki Görüşleri yönündeki cevaplarının  varyans analizi ve Tukey 

Sonuçları Tablo14.’te verilmiştir
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Tablo 14. EBA’nın Sunduğu İmkanlar ve Unsurlar Hakkındaki Görüşleri Öğrencilerin Sınıf 

Düzeylerine Göre Farklılık Göstermekte midir?

Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd Kareler
Ortalaması

F Anlamlı
Fark

Grup N

Gruplar 
arası

71410,845 3 23803,615

  62,503

9. 
sınıf

6986 63,86

Gruplar 
içi

7184904,164 18866 380,839 10. 
sınıf

5616 61,22

Toplam 7256315,008 18869 11. 
sınıf

4101 60,22

12. 
sınıf

2167 58,05

18870 61,62

 Araştırma sonucunda yapılan analizle oluşturulan tablo 14 incelendiğinde, katılımcı 

öğrencilerin EBA’nın sunduğu imkan ve unsurların kullanılabilirliği hakkındaki görüşlerinin 

sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği gözlenmiştir. 

 9. sınıf düzeyindeki öğrencilerin EBA’yı daha kullanışlı buldukları bunun yanı sıra sınıf 

düzeyi arttıkça EBA’nın kullanışlı olduğu yönündeki görüşlerin azaldığı ve en az kullanışlı 

bulan öğrencilerin 12. Sınıf düzeyinde oldukları gözlenmiştir. 

 Sınıf düzeyleri kendi arasında incelendiğinde ise 10. Sınıf ve 11. Sınıf düzeyindeki 

katılımcı öğrencilerin EBA’nın kullanılabilirliği yönünde belirttikleri görüşler arasında anlamlı 

bir fark olmadığı ancak bunların diğer sınıf düzeyleri olan 9. Sınıf ve 12. Sınıf düzeyindeki 

katılımcı öğrencilerin EBA’nın kullanılabilirliği yönünde belirttikleri görüşler arasında anlamlı 

bir fark olduğu görülmüştür. 
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S. 15 Eba Portalı’nın Daha İyi Olabilmesi İçin Sizce Neler Yapılmalıdır? (Sizce önemli olan 3 

tanesini yazınız.)

 EBA Portalı’nın daha iyi olması için sizce neler yapmalıyız sorusuna örneklemimizden 

gelen cevaplara bakıldığında,

 İlk öncelik olarak; görsellerin artırılması, içeriklerin daha eğlenceli hale getirilmesi, 

içeriklere erişimin kolaylaştırılması, sınav içeriğinin artırılması ve sınavlarda seviye gruplarının 

yapılması, EBA Portalı’na internet erişiminin daha hızlı olması ve bağlantının kopmaması, 

portala erişimin internetsiz ortamda da sağlanabilmesi, tablet eksiği olan sınıflarda eksiğin 

giderilmesi şeklinde gruplanabilir.

 İkinci ve üçüncü öncelik olarak ise; videoların tüm ders ve konuları kapsayacak 

şekilde sayı olarak artırılması, videoların süre olarak daha kısa tutulması, canlı derslerin 

yapılması, canlı destek hattının olması, dersler ile ilgili ödüllü yarışmalar düzenlenmesi, oyun 

ve müzik uygulamalarının eklenmesi, etkinliklerin sms ile bildirilmesi, EBA Portalı’na girişlerin 

yalnızca TC kimlik numarası ile yapılabilmesi EBA Mobil’in daha kullanışlı hale getirilmesi, 

ders kitapları dışında e-kitapların yüklenmesi şeklinde öneriler getirilmiştir.



Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

37

 Bu çalışmada hedef kitlesi öğretmenler ve öğrenciler olan EBA portalının öğrenciler 

açısından kullanılabilirlik düzeyinin ölçülmesi amacıyla anket kullanılmıştır. Katılımcıların 

EBA portalı ile ilgili kullanılabilirlik sorunları tespit edilmiş ve bunlara yönelik çözüm önerileri 

hazırlanmıştır.

 Anket uygulaması sonuçlarına bakıldığında arayüzün karışık olduğu yönünde 

çokça cevaplar alınmıştır. Katılımcıların EBA portalına girişte ve aradıkları bilgiyi bulmakta 

zorlandıklarından dolayı donanımı ve arayüzü öğrencilerin yoğun kullanımı dikkate alınarak 

yeniden tasarlanabilir. 

 Araştırma anketinde katılımcılara yöneltilen eğitim içerikli siteleri kullanma 

durumlarında 2584 katılımcı kullanmadıklarını belirtmişlerdir.  Bu da katılımcıların  ya EBA’dan 

haberdar olmadığını ya da EBA’yı hiç kullanmadığını göstermektedir. Katılımcılara eğitim 

içerikli sitelerin eğitimlerine sağlayacağı olumlu katkı hakkında bilgilendirilebilir. Öğrencilerin 

EBA Portalı’ndan haberdar olmaları ve içerikler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlamalıdır.

 Fatih Projesinin amacına ulaşması için sadece donanım takviyesinin yeterli olmadığı, 

öğrencilerin bu donanımları gerekli içeriklerle amacına uygun bir şekilde kullanmalarının 

gerektiği gözlenmektedir. Bu konuda öğrencileri teşvik ve bilgilendirmek için çalışmalar 

yapılabilir.

IV. SONUÇ VE 
ÖNERİLER
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 Araştırmaya katılan öğrencilerin ankete vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde 

EBA Portalı’nda en sık EBA’da bulunan videodan, görsellerden ve sesten faydalandıkları 

belirlenmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin siteyi bilgi paylaşımından çok bilgi edinmek için 

kullandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte katılımcı öğrenciler videoların tüm konuları 

kapsaması gerektiğini, video sürelerinin daha kısa tutulmasını ve daha eğlenceli videolar 

eklenmesini istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ankete katılan öğrenciler portalın özellikle 

video ve görsel açıdan daha zengin hale getirilmesinin kullanımını artıracağı düşündüklerini 

belirtmişlerdir. Bunların dışında ise, ders kitapları dışında e-kitaplar olmasını ve EBA müzik 

menüsünün de oluşturulmasını önermektedirler. 

 Araştırma sonucuna göre öğrencilerin EBA Portalı’nı en çok düzenlenen yarışmalara 

katılmak amacıyla kullandığı sonucuna varıldığından öğrencilerin bilgi paylaşımlarını arttırmak 

için yarışma ve projeler düzenlenebilir. Katılımcılardan alınan dönütler doğrultusunda ders 

içerikleri ile ilgili ödüllü yarışmalar düzenlenebilir. Paylaşımların kalitesi ve kullanılabilirliği 

ölçüsünde ödüllendirme yapılarak paylaşım sayısı arttırılabilir.

 Katılımcılar EBA Mobil’in kullanışlı olmadığını belirtmektedirler. Günümüz öğrencileri 

akıllı telefonlarını sıklıkla kullanmaya daha meyillidirler. Bu sebeple EBA Mobil‘in kullanılabilirliği 

araştırma konusu olabilir. 

 Yarı yapılandırılmış nitel anketlere katılan katılımcıların büyük bir kısmı EBA portalını 

kullanmaktayken kendi kendine siteden attığını, EBA portalına bağlanamama gibi sorunlar 

yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında zaman zaman doğru şifreyi yazmalarına rağmen 

kabul etmediğini,  tablet, telefondan girerken sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Genel kanıya 

göre öğrencilerin şifre tutmada zorlandıkları tespit edilmiştir. Bu sorunların çözümü için gerekli 

alt yapı çalışmaları yapılmalıdır. Öğrenciler ayrıca portala internetsiz bağlanamamalarının 

portalın kullanımını kısıtladığını belirtmişlerdir.



Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

39

 Katılımcı öğrencilerden yoğunlukla gelen cevaplardan biri de, EBA’da aranan içeriğe 

ulaşmanın fazla vakit aldığı, içeriklerin daha kolay ulaşılabilir olacak şekilde sınıflandırılması 

gerektiğidir. Bu sorunu çözmek için EBA portalı’nda konuların sınıflandırılması ve arama 

motoru kısmında aranılanlara ulaşma daha hızlı ve sorunsuz yapılmalıdır.   

 Katılımcı öğrencilerden aldığımız cevaplar doğrultusunda, sınavlar bölümünde 

güncellemeler yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sınavları seviye grupları olacak şekilde 

düzenlenmelidir. Böylece soruları öğrencinin bireysel ihtiyacına uygun hale getirilebilir.
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