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SUNUŞ 

 

 

Bilgisayarların günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu tartışılmaz 

bir gerçektir. Neredeyse herkesin bir şekilde bilgisayar kullanıcısı olduğu göz önüne 

alındığında, bilgisayarın kullanıcıdan ayrı düşünülmemesi gerekliliği ortaya çıkar. Bu nedenle, 

bilgisayarların ve bilgisayar programlarının, herkes tarafından etkili ve verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi ve bu yönde geliştirilmesi gitgide önem kazanmaktadır. Her yönüyle başarılı 

bilgisayar programları tasarlamak için kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermek gerekir. Programın 

bu ihtiyaçlara ne kadar hizmet ettiği ise kullanılabilirlik testleriyle ölçülmektedir. 

Kullanılabilirlik, bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından etkin, verimli  ve tatmin edici 

bir şekilde kullanılabilmesidir. Eğitim ile ilgili içeriklerin yer aldığı EBA’nın (Eğitim Bilişim 

Ağı) kullanıcıların ihtiyaçlarına ne oranda cevap verdiğinin belirlenmesi, portalın geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Eğitimde niteliği artırmak ve etkili bir öğrenme 

gerçekleştirmek için EBA kullanımında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi bir gerekliliktir. 

Söz konusu problemleri belirlemek için ise EBA’yı aktif olarak kullanan öğretmenler ile bir 

araştırma yapılması, portalın kullanımı sırasında yaşanılan sorunları netleştirmek açısından 

önem taşımaktadır.  

 

İlk başta bu araştırmanın başlatılması ve yürütülmesi için bize fırsat veren ve hiçbir 

desteğini esirgemeyen Genel Müdürümüz Bilal TIRNAKÇI’ya sonsuz teşekkür ederiz. Ayrıca 

araştırmanıın yapılmasına öncülük eden Daire Başkanımız Mustafa Hakan BÜCÜK’e 

teşekkürlerimizi sunarız.    

 

          Araştırma Ekibi 

             Ocak, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZET 

 

 

Öğretmenler, derslerde kullandıkları sunumları ya da projeleri EBA portalında 

paylaşabilmektedirler. EBA portalında eğitim içeriklerinin güncellenmesi ve bu içeriklerinin 

kullanımlarının sürdürülebilirliği için düzenli araştırmaların desteği önemlidir. Öte yandan 

EBA portalındaki içeriklerin kullanımının ölçülmesi ile ilgili araştırmalar düzenli olarak 

yapılmamaktadır. EBA’ya ait kullanılabilirlik testi tüm hedef kitleye yönelik olarak henüz 

ölçülmemiştir. Alan yazında EBA’ya yönelik farklı kullanılabilirlik testleri (Göz izleme vb.) ile 

ilgili araştırmalar bulunmaktadır (Ekici, Arslan ve Tüzün, 2016). Ayrıca EBA 3. Versiyonu ile 

bu tür deneysel yaklaşımı içeren bir kullanılabilirlik testine yönelik araştırmalara alan yazında 

rastlanmamıştır. EBA portalının kullanılabilirlik düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve hedef 

kitle için düzenli olarak araştırılması gerekmektedir. EBA portalında bulunan yeniliklerin 

uygulanmasına yönelik çalışmalar azdır. Ayrıca EBA portalının öğretim programlarına 

uygulanması ya da e-içeriklerle uyum düzeyi gibi konularda yapılan çalışmalar oldukça azdır.  

 

EBA portalının değerlendirmesini yapmak ve mevcut sorunları ortaya koymak 

gelecekteki tasarımlar için bir model oluşturmaktadır. Araştırmanın bu yönüyle Milli Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde gelecekte yapılması planlanan benzer çalışmalara katkı düşünülmektedir. 

Bunun yanı sıra bu araştırma ortaya koyacağı bulgularla benzer çalışmaları içeren alan yazına 

destek olabilir. Ayrıca EBA portalında hedef kitlenin görüşlerine başvurularak portal tasarımı 

ve içeriğine yönelik bir kullanılabilirlik testinin yapılmadığı görülmüştür. Bu bağlamda EBA 

portalının kullanılabilirlik düzeyinin özellikle öğretmenler tarafından uygulamalı olarak test 

edilmesi önem taşımaktadır.  

 

Bu araştırma kapsamında EBA portalının hedef kitle olan öğretmenler tarafından özgün 

görevler ile kullanılabilirlik düzeyinin belirlenmesi ile buna yönelik görüş ve önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel tarama modelinde yapılmıştır. Tarama 

modelinde olaylar, bireyler, nesneler kendi durumları içerisinde aynen tanımlanmaya çalışılır 

ve değiştirme ya da etkileme gibi bir durum söz konusu değildir. Araştırmanın betimsel tarama 

modeli olmasının sebebi, var olan durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde 

tanımlamaktır.  

 

Bu araştırmanın verileri anket ve kullanılabilirlik testi uygulanarak toplanmıştır. Anket 

için öğretmenlerin EBA portaline yönelik görüşleri online olarak Survey Monkey üzerinden 



toplanmıştır. Araştırmanın evreni 2016-2017 eğitim - öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve 

liselerde görev yapan 6849 öğretmenden oluşmaktadır. Kullanılabilirlik testi uygulanırken ise 

öncelikle veri toplama araçları ve alan yazın taranmıştır. Daha sonra Ankara ilinde bir Anadolu 

Lisesi ve Meslek Lisesinde çalışan 16 öğretmene test uygulanmıştır. Test uygulama işleminden 

sonra ise katılımcı öğretmenlerden kullanılabilirlik testi için verilen her bir göreve ilişkin 

görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde Sosyal Bilimler İçin İstatistik 

Paket Programı (SPSS 20.0) aracılığıyla frekans (f) ve yüzde (%) gibi betimsel istatistikler 

kullanılmıştır.  

 

Katılımcılar EBA portalında branşları ile ilgili e-görsel, ses ya da video dosyası 

bulamadıklarını ve zaman kaybettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca okullardaki internet ağlarının 

yavaş çalışması katılımcıların e-kitap, görsel, ses ve videoları indirmelerinde zaman farklılıkları 

oluşturmuştur. Araştırmada tablet ile uygulama yapılmak istenmiş fakat tabletlerin her okulda 

olmaması ve etkileşimli tahta ile uyumlu çalışmaması sebebiyle kullanılmamıştır. En düşük 

başarılma oranına sahip görevler video indirme ya da ses bulma ile ilgili olan görevlerdir.  

 

Katılımcıların sayfadaki bağlantıları hızlı bir şekilde taradığı, aradıkları bağlantıyı 

bulamadıklarında ise yardım ya da bu modülün kullanımı ile ilgili videolara başvurmadıkları 

izlenmiştir. Katılımcıların EBA portali ile ilgili hizmet içi eğitim aldıkları fakat EBA portalini 

sıklıkla derslerde kullanmadıkları uygulama sırasında katılımcıların sözlü olarak verdikleri 

cevaplardan anlaşılmıştır. Katılımcılar, EBA portalında istedikleri eğitim materyallerini 

kolaylıkla bulamamaktadırlar. Katılımcılar ayrıca EBA portalında yer alan bilgilerin karmaşık 

olarak yerleştirildiği kanaatindedirler. 

 

Bu araştırma kapsamında gerçekleştirilen kullanılabilirlik testinin daha profesyonel 

“Kullanılabilirlik Testi Laboratuvarlarında” düzenli aralıklarla yapılmasının olumlu sonuçlar 

doğuracağı düşünülmektedir. EBA portalındaki içeriklerin yayımlanması ile ilgili 

karmaşıklığın giderilmesi ve yayımlanan içeriklerin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve 

güncellenmesinin portali kullanma sıklığını artıracağı düşünülmektedir. Görseller bölümünde 

yer alan menüler kategoriler altında toplanırsa kullanım kolaylığı sağlayabilir. Öğretmenlik 

mesleğine başlamadan lisans düzeyinde FATİH Projesinin tanıtılması ve etkileşimli tahta 

kullanmalarına imkan verilmesi göreve yeni başlayan öğretmenlerin hazırbulunuşluk 

düzeylerini artırabilir. EBA portaline yüklenecek içeriklerin öğretim programlarında yer alan 

kazanımlara uygun olup olmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilirse portaldeki bilgilerin 



güncelliğinin daha da artacağı söylenebilir. EBA portalında farklı branşlara yönelik kaynaklar, 

sorular ve çözümleri gibi içerikler artırılması mağduriyetleri giderebilir.  

 

EBA portalının kullanılabilirlik düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve aksayan 

yönlerinin düzeltilmesi kullanıcı memnuniyetini artırabilir. EBA portalının mobil cihazlarda da 

kullanılabilir olması sağlanabilir. Böylelikle her zaman ve her yerde öğretmen ve öğrencilerin 

istedikleri veya ihtiyaç duydukları kaynaklara erişebilmeleri kolaylaştırılmış olabilir. Gelecekte 

yapılacak araştırmalarda EBA portalının tablet ve etkileşimli tahtalarda kullanımındaki mevcut 

durum araştırılabilir. Ayrıca araştırma, EBA portalın diğer önemli kullanıcı kitlesi olan 

öğrenciler ve velilerle de gerçekleştirilmesi daha sağlıklı sonuçlar alınması açısından 

önerilmektedir. 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

Bilgisayarların günümüzde insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu tartışılmaz bir 

gerçektir. Neredeyse herkesin bir şekilde bilgisayar kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, 

bilgisayarın kullanıcıdan ayrı düşünülmemesi gerekliliği ortaya çıkar. Bu nedenle, bilgisayarların 

ve bilgisayar programlarının, herkes tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve bu 

yönde geliştirilmesi gitgide önem kazanmaktadır (ODTÜ, 2012). Her yönüyle başarılı bilgisayar 

programları tasarlamak için kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermek gerekir. Programın bu ihtiyaçlara 

ne kadar hizmet ettiği ise kullanılabilirlik testleriyle ölçülmektedir. 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). 

Kullanılabilirlik ile ilgili alanyazında pek çok tanım bulunmaktadır. Örneğin, 

Kullanılabilirlik Profesyonelleri Derneği (Usability Professionals’ Association, UPA) 

kullanılabilirliği tanımlarken insan-bilgisayar etkileşimini (İBE) ön planda tutmuştur. UPA’ya göre 

(2013) kullanılabilirlik “yazılım, donanım ya da herhangi bir ürünün, o ürünü kullanan insanlar 

için uygunluğu ve kolay kullanımını sağlayan bir ölçüttür.”  İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human 

Computer Interaction) alanında yapılan çalışmalar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insanın 

ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilmesini hedefler. İBE, insanın teknolojiye değil, teknolojinin 

insana uymasını hedeflemektedir (Çağıltay, 2011). Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu’na 

(ISO) göre kullanılabilirlik; etkililik, etkinlik ve kullanıcı memnuniyeti birleşiminden oluşur. 

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). Başka bir deyişle 

memnuniyet, kullanıcıların sistemi kullanırken yaşadıkları deneyimden ne kadar memnun 

olduklarını göstermektedir. Şekil 1’de kullanılabilirliğin temel öğeleri verilmiştir. 



2 
 

                   

Şekil 1. Kullanılabilirliğin Temel Öğeleri 

 

Kullanılabilirlik, bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından etkin, verimli  ve tatmin 

edici bir şekilde kullanılabilmesidir. Nielsen’a göre (1993) kullanılabilirliği oluşturan faktörler 

kolay öğrenilebilirlik, etkin kullanılabilirlik (verimlilik), hatırlanabilirlik, düşük hata oranı ve 

kullanım memnuniyetidir. Öğrenilebilirlik, sistemin ne kadar kolay öğrenilebildiğini ifade eder. 

Verimlilik, öğrenilen sistemin ne kadar verimli kullanılabildiğini yani kullanıcıların en kolay ve en 

hızlı şekilde erişmek istedikleri içeriklere ulaşarak işlemlerini gerçekleştirebilmelerini anlatırken 

hatırlanabilirlik, belirli bir süre kullanılmasa bile daha sonra tekrar kullanıldığında sistem 

kullanımının kolaylıkla hatırlanabilmesini anlatır. Hatalar, kullanıcıların hata yapma oranının 

düşük olmasını ve hata yapıldığında kolaylıkla düzeltilebilmesini ifade ederken memnuniyet, 

kullanıcıların sistemi kullanırken ne kadar tatmin olup ve olumlu veya olumsuz düşüncelerinin 

ölçüsünü ifade etmektedir.   

 

Kullanılabilirlik, kullanıcıların internet sitesini daha etkin ve verimli kullanmalarını 

sağlamanın yanında, kullanıcıların ilgili kuruma karşı olumlu bir algıya sahip olmalarını da 

desteklemektedir. Aradıkları bilgiye kolayca ulaşabilen ve işlemlerini zorlanmadan internet sitesi 

üzerinden tamamlayabilen kullanıcıların, kurumun verdiği hizmete karşı duyduğu memnuniyetleri 

de artmaktadır. Bununla birlikte, kullanılabilirliğin internet sitesi geliştirme süreçlerine dâhil 

edilmesiyle, süreç sonunda yapılan kullanılabilirlik çalışması karşılaştırıldığında daha fazla 

maliyet ve zaman kaybına neden olabilecek sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Kullanılabilirliğin pek çok faydası vardır. Bu faydalar aşağıda verilmiştir;  
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 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. 

 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 testi “belirlenen ara yüzün hedef kitlede uyandırdığı memnuniyet 

derecesini ölçme ve değerlendirme aracıdır” şeklinde tanımlanabilir. Kullanılabilirlik testi, “Bir 

uygulamada belirlenen işlerin kullanıcılar tarafından, gerekli eğitimin ve teknik desteğin 

verilmesinin ardından, uygun çevre koşullarında kolaylıkla ve etkili biçimde kullanılabilmesi” 

olarak tanımlanabilmektedir (Acartürk ve Çağıltay 2006). Kullanılabilirlik testi, bir ürünün 

gelişimi ve nasıl daha aktif kullanılacağı hakkında nicel ve nitel verilerin toplamasını içeren 

pazarlama alanıyla ilgili bir terim olmakla birlikte, ergonomi, bilgisayar bilimleri, web tasarımı ve 

programlama ile de ilişkili disiplinler arası bir kavramdır (Alaçam ve Çağıltay, 2006). 

Kullanılabilirlik testlerinin, tasarımların ya da ara yüzlerin kullanıcı ile buluşmadan önce yapılan 

ve tasarımın kullanılabilirliğini ölçen testler olduğu söylenebilir (Dalcı ve diğerleri 2008).  

Kullanılabilirlik testinin genel amacı; gerçek bir kullanıcının tasarlanan sistemi kullanırken 

nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ve sistemin son halini gerçekleştirmeden önceki 
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problemleri tespit ederek çözmektir. 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. 

 

Bilgisayar ve bilgisayar destekli ortamların eğitimde işe koşulması 1980’lerden sonra 

yaygınlaşmıştır. Bilgisayar destekli öğretimin avantajları sayesinde eğitim-öğretim materyalleri 

web ortamına da taşınmıştır. Günümüzde internet kullanımının her geçen gün arttığı göz önünde 

bulundurulursa, web temelli eğitimin giderek önem kazandığından bahsedilebilir. Web temelli 

öğretim de öğretmen ve öğrenci farklı zamanlarda ve farklı mekânlarda olmalarına rağmen 

bilgisayar ve internet bağlantısı yoluyla derse bağlanmaktadırlar. 

Kullanılabilirlik testleri her türlü bilgisayar programının değerlendirilmesinde 

kullanılabilir. Bu programlardan birisi de web temelli uygulamalardır. Web temelli öğretim, 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.  

Eğitimde teknoloji içerikli olan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi) projesi Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

geliştirilmiştir. Teknolojinin eğitime etkili bir şekilde entegre edilmesi ve eğitimin daha kaliteli ve 

verimli olabilmesi amacıyla FATİH projesi başlatılmıştır. FATİH projesi ile ilgili 2011’den 

itibaren yapılan akademik çalışmalar özellikle donanım alt yapısı ile ilgilidir. FATİH projesinde 

alt yapı çalışmalarında olumlu ilerlemeler kaydedildikten sonra içerik zenginleştirme, kaynak 
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paylaşımı gibi diğer konularda da akademik araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.  

e-İçerik konusunda öğretmen ve öğrencilere destek olması amacı ile Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)  FATİH 

projesinin önemli unsurlarından birisidir. EBA öğretmen ve öğrenciler için hazırlanmış, internet 

üzerinden ulaşılan okul eğitimine destek veren bir eğitim platformudur. EBA portalı e-dergi, e-

kitap, video, ses, görsel vb. olmak üzere farklı modüller içermektedir (Şekil 2). Ayrıca yarışma ve 

içerik üretimi gibi modüllerde bulunmaktadır. Bu modüllerden öğretmenlerin yanı sıra tüm 

kamunun yararlanması öngörülmüştür.   

 

                Şekil 2. EBA Portalında Bulunan Modüller 

EBA portalının temel amacı ihtiyaç duyulan her yerde bilişim teknoloji (BT) araçları ile 

etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitimle bütünleşmesini kolaylaştırmaktır. 

Şekil 3’de EBA portalının ara yüzü verilmiştir.  

 

 

EBA 
portalı

EBA Ders

e-Dergi

e-Kitap

VideoSes

Görsel

e-
Doküman



6 
 

                            Şekil 3. EBA Portalı Ara Yüzü  

Şekil 3’de görüldüğü gibi EBA portalı, öğrencinin bireysel farklılıkları ve değişik öğrenme 

stilleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, hareketli ve görsel uygulamalarla 

sunulmaktadır.  

EBA’ nın diğer amaçları ise şunlardır (MEB, 2015; EBA, 2013, 6): 

 Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,  

 Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak, 

 İçerikle ilgili ihtiyaçlara cevap vermek,  

 Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak, 

 Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak, 

 Bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek, 

 Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip 

öğrencileri de kapsamak, 

 Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerine 

ön ayak olmak,  

 Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak.  
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Millî Eğitim Bakanlığı eğitimde teknolojinin kullanılması amacıyla birçok farklı kuruluşla 

birlikte bazı anlaşma ve projeler yapmıştır. Bilişim Teknolojilerini eğitim-öğretime ve planlamaya 

etkin şekilde dâhil etmek, ortaöğretimde görevli öğretmenler için “karma” öğretim modelini 

uygulamayı planlandığı öğretmenlerimizin yapılandırmacı eğitim anlayışı ile örtüşen “Proje 

Tabanlı Öğrenme” ve “Proje Tabanlı Öğretme” tekniklerini derslerinde kullanmayı ve 

öğrencilerine kavratılması hedeflenmiştir (YeğiTek, 2013). Bu projelerden ThinkQuest, Oracle 

Eğitim Vakfı tarafından desteklenen ve MEB işbirliği içerisinde uygulamaya konmuş bir sosyal 

sorumluluk projesidir. Bu proje ile öğretmenlerin ve öğrencilerin kişisel internet sayfaları 

hazırlamaları için ücretsiz alan ve programlar sunulmuş ve programa dâhil tüm yabancı ülke ve 

ulusal okullar ile etkileşim kurmalarına olanak sağlayan bir eğitim portalı oluşturulmuştur. Dünya 

üzerinde, Türkçe dâhil olmak üzere 11 farklı dilde, 47 ülkede 548 bin öğrenci ve öğretmen 

tarafından kullanılmakta olan ThinkQuest Eğitim Portalını proje sürecinde kullanmıştır 

(Ortakhafıza, 2016). 

Web Tabanlı İçerik Geliştirme projesinde İntel Öğretmen Programı Kursu’na katılmış ve başarı 

göstermiş, bilgisayar kullanımı konusunda yeterli öğretmenler seçilmiş ve bu öğretmenlere 

yazarlık yazılımı programları ile ilgili eğitimler verilmiştir (YeğiTek, 2013).  

Dyned projesi “İngilizce Dil Eğitimi Çözümü” sloganı ile Dinamik Eğitim Sistemi olarak 

adlandırılan DynEd Dil Eğitim Sistemi bilgisayar laboratuvarı olan tüm okullarda uygulamaya 

konmuştur (Dyned, 2016). 

Cisco Ağ Akademisi projesi öğretmenlere yönelik bilgisayar ağları konusunda Cisco Ağ 

akademisi ile MEB 2007 yılında eğitimin başlaması için protokol imzalamıştır ve eğitimler devam 

etmektedir. Projenin amacı; okulların öğrenciler için liseden üniversiteye kadar eğitim yolları 

belirlemelerine yardımcı olabilmektir. 21. yüzyıl kariyeri için temel önem taşıyan teknoloji 

eğitimini ve teknolojiye odaklanan bir kariyer için temel nitelikteki bir eğitimi sağlamaktadır 

(Cisco,2016).  

 

Dünyada Eğitim Portalları 

 

Dünya ülkelerine gelişen teknoloji ile birlikte ülkelerin eğitimde kullandıkları teknoloji 

uygulamaları ve eğitim portalları da yaygınlaşmıştır. Ülkelerde geliştirilen eğitim politikalarına 
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baktığımızda birbirlerinden farklılıklar gösterseler de benzer amaçlar taşıdığı ve bazı projelerin 

değişik ülkelerde farklı dillerde aynı amaçlarla uygulandığı görülmektedir.  

 

1- ABD (Khan Academy) 

 

2006 yılında ABD’de Salman Khan tarafından kurulan Khan Academy dünyanın en önemli 

ücretsiz eğitim portalıdır. Her yerde herkes için ücretsiz dünya standartlarında eğitim sağlamak 

amacıyla eğitim vermektedir. Khan Academy, sınıf içinde ve dışında öğrenicilerin kendilerine en 

uygun hızda öğrenebilmeleri için ders videoları ve interaktif alıştırmalar ile kişiselleştirilmiş bir 

öğrenim deneyimi sağlamanın yanı sıra 5-12 yaşları arasındaki bireylerden oluşan sınıflarda 

teknoloji okuryazarlığı standartlarını oluşturmayı da amaçlamıştır. Dünyanın en büyük sınıfı 

sloganı ile çalışmalarına devam etmektedir. Kendini geliştirmek isteyen herkese NASA, Modern 

Sanat Müzesi, Kaliforniya Bilim Akademisi ve MIT gibi kurumlarla ortak içerikler hazırlayarak 

ücretsiz eğitim vermeye devam etmektedir. Dünyanın her yerinden milyonlarca öğrenci her gün 

Khan Academy ile kendine en uygun hızda öğreniyor. Khan Academy'nin eğitim içeriği bugün 

Türkçe, İspanyolca, Fransızca, ve Portekizce ile birlikte 36 dile çevrilmiştir (KhanAcademy,2016). 

 

2-Discovery Education 

 

Bu proje; ABD’de dijital çağda öğrenmek isteyen kırsal okul bölgelerindeki öğrencilere eşit 

öğretim fırsatı sunan bir eğitim platformudur. Öğrencilere işbirliği ve eleştirel düşünme becerileri 

kazandırılması amaçlanmıştır. İnteraktif dijital ders kitapları, ilgi çekici müfredata uyumlu içerik, 

kapsamlı mesleki gelişim içerikleri, değerlendirme-ölçme hizmetleri, sanal yaşantılar, öğrenme 

toplulukları bu projenin portalında bulunur. Discovery Education'nin öğrenci-öğretmen katılımıyla 

memnuniyet ve eğitime etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma Florida, Kuzey Carolina ve Texas 

eyaletlerinde yapılmıştır. Florida’da Collier İlçesindeki devlet okullarında öğretmenler bir hafta 

öğrenme etkinliklerini uygulamış 5. sınıfta ortalama FCAT skorunda 4 puanlık, 8. sınıfın ortalama 

FCAT (The Florida Comprehensive Assessment Test) puanında ise 17 puanlık artış tespit 

edilmiştir. Araştırma sonuçları genelleştirildiğinde öğrencilerin matematik dersinde % 70'den 

fazla, fen bilimleri dersinde %40 oranında akranlarına göre daha fazla ilerleme gerçekleştirdiği 

belirlenmiştir. Proje hala devam etmekte ve güncel STEM (Science, Technology, Engineering, 
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Mathematichs) gibi konularla sürekli yenilenmektedir (Discovery Education, 2016). 

 

3- Magellan Projesi 

 

Portekiz'de dünyanın en kapsamlı eğitim teknolojisi programlarından birisi olan "Magellan 

(Macellan) Programı" hayat geçirilmiştir. Portekiz, Dünya Bankası ve Intel ortaklığında 

gerçekleştirilen bu proje yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaşmıştır. Bu projede Eğitimde Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerine yatırım yapılarak ekonomiyi canlandırmak ve eğitime evrensel erişim 

yoluyla toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla bir dönüşüm politikası geliştirilmiştir. Projede 

Macellan gibi öğrencilerin de bilgisayarları ile dünyayı keşfetmeleri düşüncesiyle yola çıkılmış ve 

öğrencilere Classmate PC’ler dağıtılmıştır. Dijital okuryazarlık ve pedogoji proje çalışmalarında 

yeterince planlı olarak irdelenmemiştir. Bu proje donanım ve internet erişimleriyle sınırlı kalınca 

proje tam olarak istenilen hedeflere ulaşamamıştır. 2006 yılı itibariyle başlayan projede 7400 

okulda 416.500 PC (yaklaşık 400 milyon Euro’lık bütçe) dağıtılmıştır. Ülkemizdeki FATİH Projesi 

benzeri bir proje olan Macellan Projesi öncelikle donanıma verdiği değer sebebiyle bitirilmiştir 

(EğitimTeknoloji, 2016). 

 

4-Portekiz (Skoool.pt) 

 

Intel firması önce İngiltere'de daha sonra 2002 yılında İrlanda, 2004 yılında Türkiye'de ve 

İsveç'te Skoool teknolojisini başlatmıştır. Tayland, Suudi Arabistan ve Güney Afrika'da bu 

teknolojinin başlatılması memnuniyetle karşılanmıştır. Portekiz’de eğitim teknolojisi 

programlarının hedefi ilköğretim öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve velilere de uygulanmıştır. 

Öğrencilerin, bilgisayar ve internet kullanarak dünyadaki ülkelerin eğitim teknolojisi ile 

bütünleşmeleri ve küresel ekonomide başarılı olmaları amaçlanmıştır. Özellikle K12 ve üniversite 

düzeyinde öğrenciler için Intel firması tarafından hazırlanan ve Portekizceye çevrilen skoool.pt 

isimli websitesi üzerinden interaktif eğitim kaynaklara erişebilmektedir (Magellan Project). 

Skoool.pt öğretmenlerin çalışmalarını geliştirmeye ve öğrencilerin bilgiye erişimini 

kolaylaştırmaya yönelik eğitim setlerini de içeren daha çok interaktif kaynak ile dijital bir öğrenme 

ağı hazırlanmıştır. İlk aşamada matematik, fizik, kimya, biyoloji alanlarında temel eğitim ve dijital 

kaynak sağlar (Intel, 2016). 
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5-Finlandiya (Edufi Projesi) 

 

21 Haziran 2007'de Finlandiya Hükümeti Ulusal Bilgi Toplumu Politikası kararıyla 

öğretme ve öğrenme ve gelişimini desteklemek için eğitimde BİT kullanımı projesini başlatılmıştır. 

Bu amaçla hazırlanan ağ üzerinden eğitimde BİT kullanımını desteklemektir. Öğrencilerin bilgi 

iletişim teknolojilerini kullanarak tüm dünyadaki öğrenme kaynaklarına ulaşabilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla projede öğrenme ortamlarını geliştirmek, e-öğrenme materyallerini 

erişilebilir hale getirmek için Edu.fi web sitesi üzerinden öğretmenlerin ve öğrencilerin e-öğrenme 

materyalleri kullanmaları sağlanmıştır. Öğretimde BİT desteğiyle eğitim ve yönetimin 

verimliliğini artırarak etkileşim, bireysel öğrenme stillerine göre öğretme, geribildirim sağlanması, 

biliş ötesi ve anlamlı öğrenme ve işbirliği teşvik edilmiştir (Edufi, 2016). 

 

6- Finlandiya (Mobiluck Projesi) 

 

Finlandiya, proje ile öğrencilerinin, mobil teknolojiyi kullanarak öğrenmelerinin yanı sıra 

proje ve ekip çalışmalarını da desteklemektedir. Ayrıca mobil teknoloji ve sosyal medya fırsatları 

ile ortaöğretim okullarının uluslararası faaliyetlerini de içeren bu proje Mobil Eğitim 

Teknolojilerini 2013 yılında İngiliz Eğitim ve Öğretim Teknolojileri (BETT) Fuarında tanıtılmıştır. 

Mobiluck Projesi öğrencinin günlük yaşam ve öğrenme projesi olarak nitelendirilmiş olup sınıf 

içinde geçen zaman; faaliyetlere, karşılıklı tartışmalara, aktivitelere ve deneylere ayrılmıştır. Ülke 

genelinde birçok okul bu projeye dahil edilerek 2015 yılında da yayılarak devam edecektir. 2016 

yılında ise elektronik ortamda Üniversiteye Giriş Sınavlarında uygulanması planlanmaktadır 

(Mobiluck, 2016). 

 

7-Malezya (Frog VLE) 

 

Ülke genelinde Malezya Eğitim Bakanlığı eğitimde BİT'den yararlanmak ve eğitimde 

kaliteyi artırmak amacıyla "1BestariNet" projesini başlatmıştır. Malezya'da 10.000 ilköğretim ve 

ortaöğretim okulu 4G internet erişimi ve sanal öğrenme ağına sahip olmuştur (Frog, 2016). 2015 

yılında 1BestariNet projesi kapsamında Malezya'nın tamamı için öğrenme platformu sağlayıcısı 

olarak Frog VLE seçilmiş böylece yüksek hızda internet erişimi sağlamak ve sanal öğrenme 
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platformu hazırlanmıştır. Okulda erişilen Sanal Öğrenme Ortamı (Frog VLE) aracılığıyla internet 

üzerinden öğrenciler, uzaktan öğrenme programları yardımıyla eğitim almış ve öğrenciler arasında 

ülke genelinde fırsat ve imkan eşitliği sağlanmıştır. 

 

8-Avustralya (Scootle) 

 

Avustralya da Dijital Eğitim Devrimi (DER) projesi kapsamında bu proje ile öğrencilerin 

bilgisayarla eğitimden yararlanmaları, öğrenme ortamı ile gerçek dünya için fırsatlar, eğitimle ilgili 

düşünme, problem çözme becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Toplumun ihtiyaçlarına ve 21. 

yüzyıl becerilerine yönelik ilkede 500'den fazla okula 200.000 dizüstü bilgisayar dağıtılmış ve 

dijital içerikler hazırlanmıştır. Eğitim Hizmetleri Avustralya (ESA), Avustralya Eğitim 

Bakanlığı'na ait kar amacı gütmeyen ulusal bir şirket eğitim girişimlerini, proje ve programları 

desteklemektedir. Bu şirket Scootle ulusal dijital öğrenme ağı ile ve öğretmenlere Avustralya 

müfredatına uygun 20.000'den fazla dijital kaynağa erişim imkanı sağlayan bir platform (ESA) 

hazırlamıştır.  ESA' nın elektronik adresinde Scootle projesinin içeriğinde; interaktif multimedya 

örnekleri, ses, fotoğraf, video kaynakları, etkileşimli değerlendirme kaynakları öğretmen 

fikirleri'nin yer aldığı görülmektedir. Bu platformda öğretmenlere öğrenciler için sınavlar 

hazırlama imkânı sağlanmıştır. Scootle'de ayrıca ebeveynlerin kullanımına sunulmuş zengin ve 

güncel eğitsel içerikleri yer almaktadır (Scootle, 2016). 

 

9- Arjantin ( Educ.ar) 

 

Arjantin'de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) tarafından "Conectar 

Igualdad" programı kapsamında 2011 yılında Educ.ar proje başlatılmıştır. Ortaöğretimde 

öğretmenler ve öğrenciler için bilgi iletişim teknolojileri eğitim planı oluşturulmuş ve herkese mini 

dizüstü bilgisayar verilmiştir. Özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için "Conectar 

Igualdad" programı yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine dâhil olmalarını sağlamıştır. Öğrencilerin 

netbookları ile eğitim ihtiyaçlarını internet ortamında desteklemeleri için eğitim uygulamaları, 

etkileşimli kaynaklar ve pedagojik uygulamalar hazırlanmıştır. Projede öğrenciler Educ.ar sitesi 

üzerindeki diğer kaynaklara ulaşabilirken ailelerde öğrencilerin öğrenme sürecine dâhil edilmiştir 

(Edu.car, 2106). 
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Yapılan alanyazın taraması ve elde edilen bilgiler doğrultusunda tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de geliştirilmekte olan yazılımların kullanılabilirliklerini değerlendirmek için çeşitli 

testlerin, ölçütlerin, standartların geliştirildiği söylenebilir. Bu çalışmaların yanı sıra yine 

ülkemizde çeşitli eğitim kademelerinde kullanılmak üzere farklı kapsam ve işlevde çeşitli web 

temelli yazılımlar geliştirilmektedir. Geliştirilen tüm bu yazılımların belirtilen ölçütler, testler ve 

standartlara uygunluk açısından değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonrasında kullanılabilir 

olanların öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulması son derece önemlidir. EBA portalının 

kullanılabilirliğinin ölçülmesine dair alanyazın tarandığında EBA portalının kullanılabilirliği ile 

ilgili akademik araştırmaların az olduğu belirlenmiştir. Bu gereksinimden hareketle bu çalışmanın 

amacı, EBA ara yüzünü kullanılabilirlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek ve sonuçlarını 

paylaşmak olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın, EBA portalının kullanılabilirliği hakkında bilgi 

sunmakla birlikte alanda çalışan araştırmacılara ve yazılımı geliştirici firmalara da katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

 

Araştırma kapsamında EBA portalının hedef kitle olan öğretmenler tarafından otantik 

görevler ile kullanılabilirlik düzeyinin belirlenmesi ile buna yönelik görüş ve önerilerin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Araştırmanın Önemi 

 

Günümüzde, okulları yeni teknolojilerle donatmak için büyük yatırımlar yapılmaktadır. 

FATİH projesi ile ülkemizde okullara eğitimde kullanılacak donanımların gönderilmesi işlemine 

devam edilmektedir. Öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanım düzeylerinin, tutum ve 

davranışlarının tespit edilmesi ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu teknolojilerin öğretmen ve 

öğrenciler tarafından kullanımının öğrenme ve öğretmeyi nasıl etkileyeceği konusunda da 

teknolojiye ait donanımına uygun içeriklerin hazırlanması amacıyla hizmet içi eğitimler verilmiştir.  

EBA portaında öğretmenler geliştirdikleri içerikleri paylaşabilmekte ve farklı sınıf düzeylerine 

göre meslketaşlarının geliştirmiş oldukları içeriklere ulaşabilmektedirler. Öğretmenler 

http://www.eba.gov.tr adresi üzerinden e-kitap, video, ses, görsel vb. modüllere rahatlıkla 
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ulaşabilmekte ve bu modüllerde ki içerikleri etkileşimli tahtalara indirebilmekte ve derslerinde 

kullanabilmektedir (Ekici, Arslan, Tüzün 2016). Ayrıca İçerik Üretimi bölümündeki İçerik 

Yönetim Sistemi uygulamasını kullanarak kendi içeriklerini üretebilmektedir. EBA portalının 

görünürlüğü hedef kitle düşünüldüğünde oldukça önemlidir. 

Öğretmenler, derslerde kullandıkları sunumları ya da projeleri EBA portalında 

paylaşabilmektedirler. EBA portalında eğitim içeriklerinin güncellenmesi ve bu içeriklerinin 

kullanımlarının sürdürülebilirliği düzenli araştırmalarla desteklenmesi önem taşımaktadır. Böylece 

hedef kitle olan öğretmenlerin ve öğrencilerin teknoloji kullanım yetkinliklerine katkı sağlayacağı 

açıktır.  

EBA portalında ki içeriklerin kullanımının ölçülmesi ile ilgili araştırmalar düzenli olarak 

yapılmamaktadır. EBA’ya ait kullanılabilirlik testi tüm hedef kitleye yönelik olarak henüz 

ölçülmemiştir. Alanyazında EBA’ya yönelik farklı kullanılabilirlik testleri (Göz izleme vb.) ile 

ilgili araştırmalr bulunmaktadır (Ekici, Arslan, Tüzün 2016). Fakat EBA 3. Versiyonu ile bu tür 

deneysel yaklaşımı içeren bir kullanılabilirlik testi alanyazında yoktur. EBA portalının 

kullanılabilirlik düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi ve hedef kitle için düzenli olarak araştırılması 

gerekmektedir. 

EBA portalının pedagojik yeniliklerin uygulanması ve müfredat entegrasyonu ile ilgili ders 

içeriklerinin yaygınlaştırılmasına olan katkısı ile e-içeriklerin uyum düzeyinin araştırılması gibi 

konularda çalışmalar oldukça azdır. EBA portalının kullanılabilirlik düzeyinin ölçülmesi ile ilgili 

olarak bu araştırma planlanmıştır. Araştırmadan elde edilecek bulgular ve sonuçlar ışığında EBA 

portalının geliştirilmesine katkı sağlayacak ve hedef kitle için bireysel olarak daha etkin öğrenme 

ortamlarını artırarak teknoloji bilgisi artan öğrencilerde de başarı oranı artacaktır.  

EBA portalında hedef kitlenin görüşlerine başvurularak portal tasarımı ve içeriğine yönelik 

bir kullanılabilirlik testinin yapılmadığı görülmüştür. Bu bağlamda EBA portalının kullanılabilirlik 

düzeyinin özellikle öğretmenler tarafından uygulamalı olarak test edilemsi önem taşımaktadır.  

 

Araştırmanın Sınırlılıkları  

 

2016 - 2017 eğitim-öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 6849 
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öğretmen ile sınırlıdır. Araştırmada veri toplamak amacı ile anket kullanılmıştır. Öğretmenler 

tarafından anket sorularına verilen cevapların içtenliği ile sınırlıdır. 

 

 

BÖLÜM II 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın genel olarak yöntemine değinilerek, araştırmanın modeli, evren 

ve örneklemi, veri toplama aracı ve verilerin analizi için yararlanılan teknikler hakkında bilgi 

verilmiştir.  

 

Araştırmanın Modeli 

 

Araştırma, betimsel ve ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Tarama modelinde olaylar, 

bireyler, nesneler kendi durumları içerisinde aynen tanımlanmaya çalışılır ve değiştirme ya da 

etkileme gibi bir durum söz konusu değildir. Araştırmada betimsel tarama modeli, var olan durumu 

olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlamak amacı ile kullanılmıştır. 

 

Betimlemeli çalışmalar genelde verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar doğrultusunda 

değerlendirmeler yapmak ve olaylar arasında olası ilişkileri ortaya çıkarmak için yürütülür (Çepni, 

2010). Bu araştırmada öğretmenlerin EBA portalına yönelik görüşleri online anket yoluyla 

toplanarak mevcut durum ortaya konulmaya çalışıldığından betimsel tarama modeli kullanılmış ve 

var olan durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlamaya çalışılmıştır. 

Kullanılabilirliği etkileyen temel faktörler etkililik, verimlilik ve memnuniyettir (Barnum, 

2010). EBA web portalının kullanılabilirliği hadef kitlenin verilen görevleri EBA portalında yerine 

getirilmesi sırasında yapılan gözlemler ve görevi yerine getirme sırasında alının görüşleri 

aracılığıyla ölçülmüştür.  

İlişkisel tarama modelinde ise öğretmenlere uygulanan anket sonucu alınan cevaplar ile 

cinsiyetleri, branşları, yaşları, görevleri ve görev yaptığı kurumlar arasında herhangi bir ilişki 

bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. 
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Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

 

Araştırmanın evreni 2016-2017 eğitim - öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerde görev 

yapan 921 bin 389 öğretmen içerisinden 6849 öğretmene ulaşılmıştır. Örneklemin evreni temsil 

etme oranı %0,74 olarak belirlenmiştir.  

Anketin uygulandığı okullarda görev yapan ücretli öğretmenlerin EBA portalına giriş 

yapabilmeleri için gerekli olan MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) kullanıcı adı 

ve şifresi olmadığı için ücretli öğretmenlere anket uygulanmamıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

 

Veri toplama araçları hazırlanırken yerli kaynaklar, alanyazın taranarak EBA ile ilgili tezler 

ve ölçme araçları incelenmiştir. Araştırma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada evreni 

temsil eder nitelikte Ankara ilinde bir Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi seçilmiş ve uygulamalar bu 

okullarda yapılmıştır. Çalışma kapsamında 2 okul ve 16 öğretmen ile uygulama yapılmış ve 

görüşme sorularından oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırmanın birinci kısmı bu okullarda 

çalışan 16 öğretmen ile yapılan uygulama sonuçları ile sınırlıdır.  

 

Araştırmada EBA poratının hedef kitlesi olan öğretmenler tarafından kullanım durumlarını 

belirlemek ve EBA portalının kullanılabilirliği hakkında öğretmen görüşlerini tespit etmek 

amacıyla araştırmanın ikinci aşamasında çevrimiçi yarı yapılandırılmış anket geliştirilmiştir. Yine 

EBA portalında yer alan içeriklerden yararlanılarak 19 maddelik anket formu oluşturulmuştur. 

Anket link (https://tr.surveymonkey.com/r/LY3CNQL) 12.11.2016 tarihinde anket açıldı.  05 

Aralık 2016 Pazartesi 11:00 anket kapatıldı (2 Aralık 2016 tarihinde EBA portalının ana sayfası 

değiştirildi.) Yeterli sayıda örnekleme ulaşılması için Facebook gibi sosyal medya üzerinden de 

mesajlar atılarak örnekleme ulaşılmaya çalışılmıştır. Anket facebook eTwinning Türkiye 

sayfasında paylaşıldı. Ayrıca eTwinning il koordinatörleri ve FATİH projesi BT koordinatörlerine 

ise mail aracılığıyla ulaşıldı. 

 

Öğretmenler için hazırlanan ankette üç bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde kişisel 

https://tr.surveymonkey.com/r/LY3CNQL
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bilgiler içeren sekiz madde; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, branş, mesleki deneyim, okul türü ve 

çalıştığı il-ilçe değişkenlerinden oluşmaktadır. İkinci bölümde bilişim teknolojileri kullanımı 

bilgilerini içeren yedi madde sorulmuştur. Bunlar; bilgisayar kullanma sıklığı, ders içi etkinliklerde 

interneti kullanma sıklığı, eğitim içerikli siteleri kullanma durumu, EBA portalı hakkında bilgi 

sahibi olma durumu, EBA portalı ile ilgili hizmet içi eğitim alma durumu, EBA portalını derslerde 

kullanma durumu, EBA portalını kullanma amaçları değişkenlerinden oluşmaktadır. Üçüncü 

bölümde ise EBA kullanılabilirlik düzeyi ile ilgili 4 soru; derslerde etkileşimli tahta kullanım 

amaçları ve sıklığı (20 madde), FATİH projesi kursu alma durumu, EBA portalında bilgi ve 

belgeye ulaşma durumu ile EBA sitesinin iyi olabilmesi için görüşler sorulmuştur. 

 

Öğretmen anketini cevaplayanlar görüş ve değerlendirmelerini EBA'nın okul içinde ve okul 

dışında öğrenmelerine katkısını ortaya çıkarmak amacıyla sorulan 16.soruda “Hiç Katılmıyorum”, 

“Çok az katılıyorum”, “Orta düzeyde katılıyorum”, “Büyük ölçüde Katılıyorum”, “Tamamen 

Katılıyorum” seçeneklerinden birini seçmişlerdir. Anket 5'li likert tipinde hazırlanmış olup, ölçme 

yönteminde seçenekler önem derecesine göre 1-2-3-4-5 biçiminde derecelendirilmiştir. Bu ankette 

yer alan ifadelere katılma derecesine göre aralık genişliği; Tekin (2014) formülünden “dizi 

genişliği/yapılacak grup sayısı” (5-1=4 => 4/5= 0.80) ile hesaplanarak, araştırma bulgularının 

değerlendirilmesinde aritmetik ortalama; 

 

1,00 – 1,80 Hiç katılmıyorum 

1,81 – 2,60 Çok az katılıyorum 

2,61 – 3,40 Orta düzeyde katılıyorum 

3,41 – 4,20 Büyük ölçüde katılıyorum 

4,21 – 5,00 Tamamen katılıyorum şeklinde belirlenmiştir. 

 

Araştırma yapılırken gerekli izinler alındıktan sonra FATİH Projesinin uygulandığı 

Anadolu ve Meslek liselerine bizzat gidilerek farklı branşlardan 8 öğretmen ile uygulama 

yapılmıştır. Uygulamaya katılan öğretmenlere görüşme sorularını içeren kısa bir anket 

uygulanmıştır. Öğretmenlere Survey Monkey üzerinden 19 maddelik bir anket uygulanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

 

Anket soruları, Survey Monkey uygulamasıyla, öğretmenlerin e-posta adreslerine 

gönderilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde Sosyal Bilimleri İçin İstatistik 

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

hazırlanmıştır. Nicel verilerin analizi için betimsel istatistik uygulanmış olup, bu süreçte SPSS 20.0 

paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler 

yapılmalıdır? (sizce önemli olan 3 tanesini yazınız)” sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların 

EBA portalı hakkındaki görüşlerini içeren temaların dağılımı birkaç kez okunmuş, her bir madde 

kendi içerisinde tekrarlanan temalar belirlenmiştir. Ankette yer alan açık uçlu sorunun temaları 

gözden geçirilerek frekans değerleri çıkarılmış ve tablo haline dönüştürülmüştür. 

 

BÖLÜM III 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. İlk olarak EBA 

Kullanılabilirlik Testinden elde edilen veriler ve yorumlarına yer verilmiş, daha sonra ise EBA 

Kullanılabilirlik Düzeyinin Ölçülmesi Anketi’nden elde edilen veriler yorumlanmıştır. 

 

EBA Kullanılabilirlik Testinden Elde Edilen Bulgular  

 

Etkileşimli tahta ve masaüstü bilgisayarda yapılan uygulamada EBA portalının 

kullanılabilirliği ile ilgili katılım dereceleri ve görevleri tamamlama süreleri çıkarılmıştır. 

Kullanılabilirlik testleri ile kullanıcı deneyimini tasarladık. EBA portalıni kullanan hedef kitle 

öğretmenlerdir. Araştırma temsili olarak iki okulda var olan bilgisayar laboratuvarlarında 

gerçekleştirildi.  Bu okullardan biri Anadolu lisesi diğeri Anadolu Meslek Lisesidir.  
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Resim 1. Uygulamanın yapıldığı okulun bilgisayar laboratuvarında bulunan etkileşimli tahta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Uygulamanın yapıldığı okulun bilgisayar laboratuvarında bulunan masaüstü bilgisayarı 

 

Her okulda farklı branşlardan (Grafik 1) istekli 8 öğretmen ile EBA portalı üzerinde 

görevler uygulanmıştır. Uygulamalar sırasında yaşanabilecek sorunları en aza indirmek ve iyi bir 

test aşaması gerçekleştirmek için gözlemci kağıtları hazırlandı. Ayrıca katılımcıya uygulamadaki 

görevleri içeren bir kâğıt hazırlandı. Araştırmada ön hazırlık olarak öğretmen ile görevler 
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konusunda konuşuldu. Her görevi yerine getirirken katılımcıların düşünmelerine yönelik görev ile 

ilgili paylaşımlarda bulunabileceği hatırlatıldı. Yarı yapılandırılmış 4 sorudan oluşan görüşme 

formu ön yargısız bir tavırla oturum esnasında katılımcıya sorular sorularak gerçekleştirildi. 

Katılımcıların branşlara göre dağılımı Graik 1’de verilmiştir. 

 

                   

 

Grafik 1. Katılımcıların Branşlara Göre Dağılımı 

 

Uygulamaya biyoloji ve felsefe branşından 3 diğer branşlardan 2’şer öğretmenin katıldığı 

belirlenmiştir. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Bilgisayar laboratuvarında (okul 1) bulunan etkileşimli tahta ile yapılan uygulama 
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    Resim 4. Bilgisayar laboratuvarında (okul 2) bulunan etkileşimli tahta ile yapılan uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Resim 5. Bilgisayar laboratuvarında bulunan masa üstü bilgisayar ile yapılan uygulama 
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Tablo 1. Etkileşimli Tahtada EBA Portalının Kullanılabilirliği (Okul 1) 

                                                                                                  

KATILIMCILAR 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Ortalama 
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1-EBA giriş sayfasını açınız ve şifrenizi kullanarak EBA 

portalına girişinizi gerçekleştiriniz. 
3 

 
60 3 

 
89 2 60 3 24 3 58 3 49 2 24 3 15 2,75 47.3

7 

2-EBA giriş sayfasında branşınıza ait ders kitabını e-kitap 

bölümünden bulunuz ve kitabı bilgisayarınıza indiriniz. 
2 

 
180 2 

 
27 2 20 2 

 
38 2 38 2 55 2 38 3 49 2,12 55.6

2 

3-e-kitap bölümünden kitabı indirdiğiniz sayfaya yorum 

yazınız ve kaydediniz. 
3 60 3 52 3 10 3 

 
86 3 3 3 18 2 42 3 3 2,87 34.2

5 

4-Branşınıza yönelik bir video bulunuz ve videoyu 

bilgisayarınıza kaydediniz. 
3 60 3 19 3 

 
63 3 46 3 8 3 19 3 55 3 52 3,00 40.2

5 

5-Videoyu indirdiğiniz sayfada video yorum yazınız ve 

kaydediniz. 
3 

 
120 3 32 3 

 
40 3 57 3 10 3 5 3 9 3 3 3,00 34.5 

6-Branşınıza yönelik bir görsel bulunuz ve görseli 

bilgisayarınıza kaydediniz. 
3 

 
180 3 

 
18 3 

 
305 3 68 3 16 3 21 3 19 3 40 3,00 83.3

7 

7-Branşınıza yönelik bir ses bulunuz ve ses dosyasını 

bilgisayarınıza indiriniz. 
3 

 
240 2 

 
24 3 

 
121 2 53 3 24 2 17 3 42 3 53 2,62 71.7

5 

8-EBA portalındaki hesabınızı kapatınız. 3 

 
120 3 

 
10 3 

 
15 3 7 3 24 3 1 3 1 3 5 3,00 22.8

7 

*Katılım Dereceleri:  1-Çok kolay; 2- Kolay; 3-Zor; 4-Çok zor 

Uygulamanın yapıldığı birinci okulda (Tablo 1) öğretmenler en çok alanları ile ilgili bir görsel bulurken zorlandıklarını (83.37 

sn) belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler alanları ile ilgili e-kitabı kolaylıkla (34.25 sn) bulmuşlardır. Felsefe gibi bazı branşlarda yeterli 

materyal olmadığını sözlü olarak belirtmişlerdir. 
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Tablo 2. Masaüstü Bilgisayarda EBA Portalının Kullanılabilirliği (Okul 1) 

                                          *Katılım Dereceleri:  1-Çok kolay; 2- Kolay; 3-Zor; 4-Çok zor                    

          Uygulamanın yapıldığı birinci okulda (Tablo 2) 2. uygulamada öğretmenler en çok alanları ile ilgili video bulurken 

zorlandıklarını (43.12 sn) belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler 2. Uygulamada en çok alanları ile ilgili görseli kolaylıkla (29.37 sn) 

bulmuşlardır.  1. Uygulamadaki sekiz öğretmenin altısı EBA giriş sayfasını açıp şifrelerini kullanarak portala giriş yapmayı “Zor” olarak 

nitelendirmiştir. İki kişi ise bu ilk görevi “Kolay” bulmuştur. 
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1-EBA giriş sayfasını açınız ve şifrenizi kullanarak EBA 

portalına girişinizi gerçekleştiriniz. 
3 50 3 24 3 35 3 50 3 50 3 35 3 27 3 41 3,00 39 

2-EBA giriş sayfasında branşınıza ait ders kitabını e-kitap 

bölümünden bulunuz ve kitabı bilgisayarınıza indiriniz. 
2 22 3 58 3 74 3 72 3 44 3 85 3 86 3 55 2,87 62 

3-e-kitap bölümünden kitabı indirdiğiniz sayfaya yorum yazınız 

ve kaydediniz. 
3 36 3 22 3 23 3 92 3 10 3 08 3 45 3 10 3,00 30.75 

4-Branşınıza yönelik bir video bulunuz ve videoyu 

bilgisayarınıza kaydediniz. 
3 40 3 35 3 57 3 42 3 44 3 40 3 54 3 33 3,00 43.12 

5-Videoyu indirdiğiniz sayfada video yorum yazınız ve 

kaydediniz. 
3 57 3 10 3 10 3 15 3 10 3 86 3 10 3 10 3,00 26 

6-Branşınıza yönelik bir görsel bulunuz ve görseli 

bilgisayarınıza kaydediniz. 
3 36 4 10 3 17 3 39 3 45 3 08 3 09 3 23 3.12 23.37 

7-Branşınıza yönelik bir ses bulunuz ve ses dosyasını 

bilgisayarınıza indiriniz. 
3 45 3 24 3 10 3 30 3 37 3 16 3 43 3 30 3,00 29.37 

8-EBA portalındaki hesabınızı kapatınız. 3 10 3 3 3 05 3 10 3 05 3 05 3 12 3 02 3,00 6.5 
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Tablo 3. Etkileşimli Tahtada EBA Portalının Kullanılabilirliği (Okul 2) 

 

 

                                      *Katılım Dereceleri:  1-Çok kolay; 2- Kolay; 3-Zor; 4-Çok zor                    

           Uygulamanın yapıldığı ikinci okulda (Tablo 3) öğretmenler en çok alanları ile ilgili bir video bulurken zorlandıklarını (53.87 

sn) belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler alanları ile ilgili buldukları videoya yorumu kolaylıkla (18 sn) yazmışlardır. Meslek dersleri gibi 

bazı branşlarda yeterli materyal olmadığını sözlü olarak belirtmişlerdir. 
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1-EBA giriş sayfasını açınız ve şifrenizi 

kullanarak EBA portalına girişinizi 

gerçekleştiriniz. 

4 60 2 34 3 25 3 30 3 58 3 10 3 20 3 15 3,00 31.5 

2-EBA giriş sayfasında branşınıza ait ders 

kitabını e-kitap bölümünden bulunuz ve kitabı 

bilgisayarınıza indiriniz. 

4 120 2 66 3 33 3 19 3 38 3 43 2 64 3 9 2,87 49.0 

3-e-kitap bölümünden kitabı indirdiğiniz sayfaya 

yorum yazınız ve kaydediniz. 

4 45 2 10 3 25 3 33 3 3 3 5 3 55 3 10 3,00 23.25 

4-Branşınıza yönelik bir video bulunuz ve 

videoyu bilgisayarınıza kaydediniz. 

4 60 2 35 3 28 3 41 3 8 3 79 2 120 3 60 2,87 53.87 

5-Videoyu indirdiğiniz sayfada video yorum 

yazınız ve kaydediniz. 

4 45 2 28 3 18 3 15 3 10 3 13 3 5 3 10 3,00 18 

6-Branşınıza yönelik bir görsel bulunuz ve 

görseli bilgisayarınıza kaydediniz. 

4 60 2 28 3 23 3 14 3 16 3 16 2 9 3 35 2,87 25.12 

7-Branşınıza yönelik bir ses bulunuz ve ses 

dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. 

4 60 2 99 3 21 3 18 3 24 3 5 3 44 3 8 3,00 34.87 

8-EBA portalındaki hesabınızı kapatınız. 4 40 3 10 3 01 3 2 3 4 3 1 3 1 3 10 3,12 8.62 
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Tablo 4. Masaüstü Bilgisayarda EBA Portalının Kullanılabilirliği (Okul 2) 

                             

KATILIMCILAR 
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1-EBA giriş sayfasını açınız ve şifrenizi 

kullanarak EBA portalına girişinizi 

gerçekleştiriniz. 

3 10 3 12 3 6 3 40 3 55 3 16 3 41 3 14 

 

3,00 24.25 

2-EBA giriş sayfasında branşınıza ait ders 

kitabını e-kitap bölümünden bulunuz ve 

kitabı bilgisayarınıza indiriniz. 

3 76 3 115 3 121 3 40 3 95 4 26 3 16 3 53 3,12 67.75 

3-e-kitap bölümünden kitabı indirdiğiniz 

sayfaya yorum yazınız ve kaydediniz. 

3 35 3 05 3 43 3 35 3 10 4 37 3 08 3 42 3,12 26.87 

4-Branşınıza yönelik bir video bulunuz ve 

videoyu bilgisayarınıza kaydediniz. 

3 10 3 08 3 55 3 10 3 15 4 07 3 85 3 60 3,12 31.25 

5-Videoyu indirdiğiniz sayfada video 

yorum yazınız ve kaydediniz. 

3 40 3 05 3 07 3 20 3 10 4 22 3 09 3 10 3,12 15.37 

6-Branşınıza yönelik bir görsel bulunuz ve 

görseli bilgisayarınıza kaydediniz. 

3 20 4 16 3 37 3 19 3 09 4 25 3 29 3 26 3,25 22.62 

7-Branşınıza yönelik bir ses bulunuz ve 

ses dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. 

3 14 3 20 3 15 3 28 3 04 4 09 3 44 3 73 3,12 25.87 

8-EBA portalındaki hesabınızı kapatınız. 3 05 3 04 3 04 3 10 3 05 4 05 3 05 3 03 3,12 5.12 

                                    *Katılım Dereceleri:  1-Çok kolay; 2- Kolay; 3-Zor; 4-Çok zor                    

           Uygulamanın yapıldığı ikinci okulda (Tablo 4) 2. uygulamada öğretmenler en çok alanları ile ilgili e-kitap bulurken 

zorlandıklarını (67.75 sn) belirtmişlerdir. Bu uygulamada en çok alanları ile ilgili videoya yorumu kolaylıkla (15.37 sn) yazmışlardır.   
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                  Tablo 5.  Etkileşimli Tahtada EBA Portalının Kullanılabilirliği ile ilgili ortalamalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Her iki uygulamanın ortalamalarını incelediğimizde öğretmenlerin etkileşimli tahtada EBA portalı ile ilgili olarak en çok 

branşlarına yönelik bir görsel bulurken zorlandıkları (54,25 sn) izlenmiştir. Katılımcılar görsellerin EBA portalında düzenli olarak 

verilmemesinin buna sebep olduğunu paylaştılar.  Katılımcılar en kolay videoya yorum (26,25 sn) yazdılar. Videolar ile ilgili yorum 

kutusunda harfleri yazarken kelimelerin çıkması büyük kolaylık olduğunu vurguladılar.  
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1-EBA giriş sayfasını açınız ve şifrenizi kullanarak EBA portalına girişinizi 

gerçekleştiriniz. 

2,87 39,44 3 31,62 

2-EBA giriş sayfasında branşınıza ait ders kitabını e-kitap bölümünden bulunuz 

ve kitabı bilgisayarınıza indiriniz. 

2,5 52,31 3 64,87 

3-e-kitap bölümünden kitabı indirdiğiniz sayfaya yorum yazınız ve kaydediniz. 2,87 28,75 3,06 28,81 

4-Branşınıza yönelik bir video bulunuz ve videoyu bilgisayarınıza kaydediniz. 2,94 47,06 3,06 31,19 

5-Videoyu indirdiğiniz sayfada video yorum yazınız ve kaydediniz. 3 26,25 3,06 20,69 

6-Branşınıza yönelik bir görsel bulunuz ve görseli bilgisayarınıza kaydediniz. 2,94 54,25 3,5 23 

7-Branşınıza yönelik bir ses bulunuz ve ses dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. 2,87 53,31 3,06 27,62 

8-EBA portalındaki hesabınızı kapatınız. 3,06 15,75 3,06 5,81 
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Tablo 6. EBA Portalının Kullanılabilirliği Anketi Öğretmen Görüşleri 

Anket Soruları Verilen Cevaplar Frekans 

1. EBA portalının ana sayfası görsel 

olarak iyi tasarlanmıştır. 

Hiç katılmıyorum  --- 

Çok az katılıyorum  --- 

Orta düzeyde katılıyorum 8 

Tamamen katılıyorum 8 

2. EBA portalında aradığınız bilgi ve 

belgeye kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz?  

Evet                   12 

Hayır 4 

2a. En çok nerelerde sıkıntı yaşıyorsunuz? Videolar indirilemiyor. 3 

F klavyenin kullanımı zor. 7 

Sınıflarda internet bağlantısı yok. 5 

Dokunmatik ekran kullanmak 

sıkıntılı./donuyor. 

 3 

EBA portalını derste açmak çok zaman alıyor.  1 

Branşımla ilgili kaynak sayısı yetersiz.   8 

Ekran bazen donuyor. 1  

Flash belleğe indirip kaydettiğim dosyalar 

tahtada açılmıyor. 

2 

Tablet ve tahta uyumlu olmadığından tablet 

kullanmıyorum. 

1 

(Farklı sitelerden) İngilizce -Türkçe çeviriler 

iyi değil. 

1 

Ses dosyaları indirilemiyor. 3 

Video ve ses dosyalarında telaffuz hataları var.  1 

E-kitap indirirken zorlanıyorum. 1 

Görsel sayısı az./yetersiz. 1 

3. Sitedeki bilgilerin güncelliği ile ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 

Güncel               14 

Güncel Değil 2 

4. EBA portalının daha etkin 

kullanılabilmesi için tavsiyeleriniz var mı? 

/ neler değiştirilebilir? 

 

Etkileşimli tahtaları masaüstü bilgisayardan 

yönlendirsek daha iyi olur. 

1 

Şifresiz direkt EBA’ya bağlanılsa daha iyi olur. 1 

Etkileşimli tahta mouse ile kullanılabilmeli 

(siteye girme hızını etkiliyor.). 

1 

Animasyon ağırlıklı videolar olmalı. 1 

 Branşında iyi olan insanların 

görevlendirilmeleri gerekir. 

1 

 Daha çok deney videoları olmalı. 1 

 Kimya dersinde deneyler için uygun eğitim 

materyalleri daha çok kullanılabilir. 

1 

 Görsel olarak mikroskobik, atom altı 

parçacıklar gibi bazı bilgiler animasyonlarla 

verilebilir. 

 

1 

 EBA şifresiz kullanılmalı. 1 
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 Öğrenci seviyesine uygun konu tarama testleri 

gibi) eklenebilir. 

2 

 Kaynak eksiklikleri giderilmeli.  8 

 Etkileşimli tahtalarda mouse kullanımına 

olanak tanınabilir (Mouse kullanmak 

kolaylaştırıyor.). 

1 

 

Tablo 6’ya göre, katılımcıların nerdeyse tamamı EBA portalının ana sayfasının görsel 

olarak iyi tasarlanmış olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, EBA portalında 

aradıkları bilgi ve belgeye kolaylıkla ulaşabildiklerini belirtmişlerdir. EBA portalını kullanırken en 

çok sıkıntı yaşanan konular şunlardır: “Branşımla ilgili kaynak sayısı yetersiz. F klavyenin 

kullanımı zor. Sınıflarda internet bağlantısı yok.”.  Katılımcıların hemen hemen tamamı sitedeki 

bilgilerin güncel olduğunu düşünmektedir. EBA portalının daha etkin kullanılabilmesi için 

katılımcıların belirttiği tavsiyeler şunlardır: “Etkileşimli tahtaları masaüstü bilgisayardan 

yönlendirsek daha iyi olur., Şifresiz direkt EBA’ya bağlanılsa daha iyi olur., Etkileşimli tahta 

mouse ile kullanılabilmeli (siteye girme hızını etkiliyor.)., Animasyon ağırlıklı videolar olmalı., 

Branşında iyi olan insanların görevlendirilmeleri gerekir., Daha çok deney videoları olmalı., Kimya 

dersinde deneyler için uygun eğitim materyalleri daha çok kullanılabilir., Görsel olarak 

mikroskobik, atom altı parçacıklar gibi bazı bilgiler animasyonlarla verilebilir.”. 

EBA Kullanılabilirlik Düzeyinin Ölçülmesi Anketinden Elde Edilen Bulgular 

 

Bu kısımda Survey Monkey üzerinde yapılan anketten elde edilen bulgular ve SPSS 

istatistikleri yer almaktadır. 

 

Katılımcıların Demografik Bilgilerine Yönelik Bulgular 

 

Araştırmaya 3733 erkek, 3116 kadın olmak üzere toplam 6849 kişi katılmıştır. 

Katılımcıların cinsiyete göre dağılım yüzdeleri Grafik 1’de verilmiştir. 
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Grafik 2. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Grafik 2’e göre; katılımcıların %45,5’i kadın, %54,5’i ise erkeklerden oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılanların yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 3’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3. Katılımcıların Yaş gruplarına Göre Dağılımı 

 

Grafik 3 incelendiğinde, katılımcıların çoğunun 31-40 yaş aralığında (%44,3) olduğu 

görülmektedir. Bu grubu 21-30 yaş aralığındaki (%28,6) katılımcılar takip etmektedir. Araştırmada 

en az 51 yaş ve üstündeki (%5,9) katılımcılar yer almaktadır.  

Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre dağılımı Grafik 4’de verilmiştir. 
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Grafik 4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Grafik 4’de katılımcıların çoğununa lisans mezunu (%88,1) olduğu görülmektedir. Yüksek 

lisans mezunu katılımcıların oranı %9,3’dür. Katılımcıların %2,2’si ön lisans mezunlarından 

oluşmaktadır. Araştırmaya en az doktora (%0,4) mezunlarının katıldığı söylenebilir.  

 

Araştırmaya katılanların branşlara göre dağılımı Grafik 4’de verilmiştir. Branş sayısının 

fazla olmasından dolayı benzer branşlar aynı grupta toplanmıştır. Meslek dersleri başlığı altında 

adalet, bahçecilik, büro yönetimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, denizcilik, elektrik-elektronik 

teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gemi yapımı, gıda teknolojisi, giyim üretim 

teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, harita tapu kadastro, hasta ve yaşlı hizmetleri, imam 

hatip lisesi meslek dersleri, inşaat teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, makine teknolojisi, 

matbaa, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar 

teknolojisi, muhasebe ve finansman, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri, pazarlama ve perakende,  

sağlık, sağlık bilgisi, tarım teknolojileri,  tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım ve 

yiyecek içecek hizmetleri dersleri bulunmaktadır.  

 

Sosyal bilimler kategorisinde coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, sosyal bilgiler 

ve tarih dersleri yer almaktadır. Fen bilimleri, biyoloji, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik ve 

kimya/kimya teknolojisi derslerinden oluşmaktadır. Yabancı diller ise Almanca, Arapça, Çince, 
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İngilizce, yaşayan diller ve lehçeler derslerini kapsamaktadır. Görsel sanatlar, el sanatları 

teknolojisi, görsel sanatlar, grafik ve fotoğraf, seramik ve cam teknolojisi, tasarım teknolojileri, 

teknoloji ve tasarım derslerini içermektedir. Matematik kategorisi matematik ve ilköğretim 

matematiğinden oluşurken Türk dili grubu dersleri, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerini 

içermektedir. 

 

 

                   Grafik 5. Katılımcıların Branşlara Göre Dağılımı 

 

Grafik 5 incelendiğinde, en çok sınıf öğretmenliği branşından (1373) katılımcılar olduğu 

görülmektedir. Sosyal bilimler dersi (907) öğretmenleri ise ikinci sırada yer almaktadır. Üçüncü 

sırada ise Türk dili grubu dersleri bulunmaktadır. En az katılım sağlayanlar özel eğitim 

öğretmenliği branşı öğretmenleridir.  

Araştırmaya katılanların hizmet süresine göre dağılımı Grafik 6’da verilmiştir. 
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Grafik 6. Katılımcıların Hizmet Süresine Göre Dağılımı 

 

Grafik 6’ya göre, katılımcıların çoğunluğu 0-5 yıl (%27,6) hizmet süresi olanlardır. 6-10 

yıl hizmet süresi (%22,0) olan katılımcılar ikinci sırada yer almaktadır. 11-15 yıl hizmet süresi olan 

katılımcıların oranı %18 iken 16-20 yıl hizmet süresi olanların %16,4, 21 yıl ve üzeri hizmet süresi 

olanların oranı ise %16’dır.   

Araştırmaya katılanların çalıştıkları okul türüne göre dağılımı Grafik 7’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 7. Katılımcıların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı 
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Grafik 7’ye göre, en çok ortaokulda (%44) çalışan öğretmenler araştırmaya katılmışlardır. 

Bunları ilkokul (%23,2) ve Anadolu lisesinde (%12,1) çalışan öğretmenler takip etmektedir.  

 Araştırmaya katılanların illere göre dağılımı Tablo 7’de verilmiştir. 

 

                 Tablo 7. Katılımcıların İllere Göre Dağılımı 

 

İller Frekans Yüzde 

ADANA 56 ,8 

ADIYAMAN 6 ,1 

AFYON 7 ,1 

AĞRI 9 ,1 

AMASYA 367 5,4 

ANKARA 38 ,6 

ANTALYA 23 ,3 

ARTVİN 2 ,0 

AYDIN 10 ,1 

BALIKESİR 3 ,0 

BİLECİK 2 ,0 

BİNGÖL 4 ,1 

BİTLİS 1 ,0 

BOLU 74 1,1 

BURDUR 4 ,1 

BURSA 16 ,2 

ÇANAKKALE 3 ,0 

ÇANKIRI 1 ,0 

ÇORUM 271 4,0 

DENİZLİ 9 ,1 

DİYARBAKIR 12 ,2 

EDİRNE 1 ,0 

ELAZIĞ 3 ,0 

ERZİNCAN 10 ,1 

ERZURUM 5 ,1 

ESKİŞEHİR 32 ,5 

GAZİANTEP 12 ,2 

GİRESUN 4 ,1 

GÜMÜŞHANE 48 ,7 

HAKKÂRİ 119 1,7 

HATAY 1757 25,7 

ISPARTA 1 ,0 
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İÇEL 304 4,4 

İSTANBUL 43 ,6 

İZMİR 31 ,5 

KARS 124 1,8 

KAYSERİ 496 7,2 

KIRKLARELİ 3 ,0 

KIRŞEHİR 15 ,2 

KOCAELİ 126 1,8 

KONYA 149 2,2 

KÜTAHYA 3 ,0 

MALATYA 272 4,0 

KAHRAMANMARAŞ 12 ,2 

MARDİN 108 1,6 

MUĞLA 9 ,1 

MUŞ 8 ,1 

NEVŞEHİR 3 ,0 

NİĞDE 10 ,1 

ORDU 387 5,7 

RİZE 1142 16,7 

SAKARYA 14 ,2 

SAMSUN 45 ,7 

SİİRT 3 ,0 

SİNOP 30 ,4 

SİVAS 5 ,1 

TEKİRDAĞ 51 ,7 

TOKAT 122 1,8 

TRABZON 129 1,9 

TUNCELİ 9 ,1 

ŞANLIURFA 14 ,2 

UŞAK 23 ,3 

VAN 8 ,1 

YOZGAT 65 ,9 

ZONGULDAK 14 ,2 

AKSARAY 10 ,1 

KARAMAN 1 ,0 

KIRIKKALE 4 ,1 

BATMAN 5 ,1 

ŞIRNAK 8 ,1 

BARTIN 3 ,0 

ARDAHAN 14 ,2 
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IĞDIR 1 ,0 

YALOVA 2 ,0 

KARABÜK 2 ,0 

KİLİS 38 ,6 

OSMANİYE 7 ,1 

DÜZCE 67 1,0 

Toplam 6849 100,0 

 

 

 

Tablo 4 incelendiğinde, en çok katılımın Hatay’da (1757 kişi) olduğu görülmektedir. İkinci 

sırada Rize (1142 kişi), üçüncü sırada Kayseri (496 kişi) yer almaktadır. En az katılım ise Bitlis, 

Çankırı, Edirne, Iğdır, Isparta ve Karaman (birer katılımcı) gerçekleşmiştir.  

Grafik 8’de araştırmaya katılanların okullarının bulunduğu yere göre dağılımı verilmiştir.  

     

 

      Grafik 8. Katılımcıların Okullarının Bulunduğu Yere Göre Dağılımı  

Grafik 8’de görüldüğü gibi katılımcıların çoğu ilçe merkezinde (%45,8) bulunan okullarda 

çalışmaktadır. En az katılımın gerçekleştiği okullar köy-kasaba’da (%19,6) bulunanlardır.  

 

Katılımcıların Bilgisayar Okuryazarlıklarına Yönelik Bulgular 

 

Grafik 8’de araştırmaya katılanların okullarının bulunduğu yere göre dağılımı verilmiştir.  
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           Grafik 9. Katılımcıların Bilgisayar Kullanma Sıklıkları 

 

Grafik 9’a göre, her zaman bilgisayar kullanan katılımcıların oranı %44,7’dir.  Genellikle 

bilgisayar kullananların oranı %43,0, ara sıra kullananların oranı ise %10,3’dür.   

Grafik 10’da araştırmaya katılanların ders içi etkinliklerde interneti kullanma sıklıkları 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 10. Katılımcıların Ders Içi Etkinliklerde Internet Kullanma Sıklıkları 
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Grafik 10’a göre, katılımcıların %39,1’i genellikle interneti ders içi etkinliklerde 

kullanmaktadırlar.  %29,2 katılımcı interneti nadiren ders içi etkinliklerde kullanmaktadır. Her 

zaman ders içi etkinliklerde interneti kullananların oranı ise %16,6’dır. Katılımcıların %15,1’i ise 

ders içi etkinliklerde interneti nadiren kullanmaktadır.  

Grafik 11’de araştırmaya katılanların eğitim içerikli siteleri kullanma durumları verilmiştir. 

 

 

Grafik 11. Katılımcıların Eğitim İçerikli Siteleri Kullanma Durumları 

 

Grafik 11’e göre, katılımcıların tamamına yakını (%94,6) eğitim içerikli siteleri 

kullanmaktadır.   

Grafik 12’de araştırmaya katılanların eğitim içerikli siteleri kullanma durumları verilmiştir. 

 

 

Grafik 12. Katılımcıların EBA Portalı Hakkında Bilgi Sahibi Olma durumları 
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Grafik 12’ye göre, katılımcıların %66,5’i EBA portalı hakkında yeterince bilgisi olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcıların %32,5’i EBA portalı hakkında kısmen bilgisi olduğunu belirtirken 

%1,0’i hiçbir bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

Araştırmaya katılanların EBA portalı ile ilgili hizmet içi eğitim alıp almama durumları 

Grafik 13’de verilmiştir. 

 

Grafik 13. Katılımcıların EBA Portalı İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Alma Durumu 

 

Grafik 13’e göre, katılımcıların %60,7’si EBA portalı ile ilgili hizmet içi eğitim aldığını, 

%39,3’ü ise eğitim almadığını belirtmiştir.  

Araştırmaya katılanların EBA portalından derste yararlanıp yaralanmama durumları Grafik 

14’de verilmiştir. 

 

 

     Grafik 14. Katılımcıların EBA Portalından Derste Yararlanma Durumu 
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Grafik 14’e göre, katılımcıların %70,7’si EBA portalından derste yararlandığını belirtirken 

%29,3’ü yararlanmadığını dile getirmiştir.  

Araştırmaya katılanların EBA portalıni hangi amaçla kullandıkları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

   Tablo 8. Katılımcıların EBA Portalıni Kullanma Amaçları 

Amaçlar Kullanıyorum Kullanmıyorum 

f % f % 

FATİH Projesi hakkında yardım ve destek almak. 3758 54,9 3091 45,1 

UZEM’den yapılan canlı yayınları izlemek. 1814 26,5 5035 73,5 

Duyuru ve haberleri takip etmek. 3960 57,8 2889 42,2 

Dersimde kullanacağım içerikleri geliştirmek. 5229 76,3 1620 23,7 

EBA’daki forumlarda diğer öğretmenlerle iletişime 

geçmek. 
1538 22,5 5311 77,5 

EBA’daki içeriklerden (animasyon, resim, video, vb.) 

yararlanmak. 
5655 82,6 1194 17,4 

Yaptığım çalışmaların daha görünür ve bilinir hale 

gelmesi için paylaşım yapmak. 
1964 28,7 4885 71,3 

Düzenlenen yarışmalara (EBA Kadraj, EBA Karikatür, 

EBA Deney, vb.) katılmak. 
1271 18,6 5578 81,4 

 

Tablo 5’e göre, katılımcılar EBA portalıni en çok içeriklerden faydalanmak (%82,6) ve 

derslerde kullanacakları içerikleri geliştirmek (%76,3) amacıyla; en az ise düzenlenen yarışlara 

katılmak (%18,6) için kullanmaktadır.  

 

EBA Kullanılabilirlik Düzeyine Yönelik Bulgular 

 

Bu başlık altında katılımcıların EBA kullanılabilirlik düzeyine ilişkin verdikleri cevapların 

dağılımı ve yorumları Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. Katılımcıların “Derslerinizde Etkileşimli Tahtayı Hangi Amaçlar İçin Kullanıyorsunuz?” Sorusuna 

Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 Hiç 

Katılmıyorum 

Çok Az 

Katılıyorum 

Orta 

Düzeyde 

Katılıyorum 

Büyük 

Ölçüde 

Katılıyorum 

Tamamen 

Katılıyorum 

  f  %   f %   f   %    f   %    f   % 

EBA Portalına 

şifreyle giriş kolay 

olmaktadır. 

505 7,4 505 8,0 1726 25,2 2025 29,6 2043 29,8 

EBA Portalının ana 

sayfası görsel 

olarak iyi 

tasarlanmıştır. 

265 3,9 464 6,8 2190 32,0 2588 37,8 1342 19,6 

Ana menüde yer 

alan menü 

başlıklarının 

kullanımı kolaydır. 

235 3,4 482 7,0 1992 29,1 2690 39,3 1450 21,2 

EBA Portalında 

aranılan 

bilgiye/belgeye 

kolaylıkla 

ulaşılabilmektedir. 

360 5,3 749 10,9 2279 33,3 2329 34,0 1132 16,5 

EBA sitesindeki 

bilgiler günceldir. 

295 4,3 677 9,9 2358 34,4 2486 36,3 1033 15,1 

EBA 

sitesindeki bilgiler 

bilimsel açıdan 

doğrudur. 

144 2,1 227 3,3 1534 22,4 3492 51,0 1452 21,2 

EBA Portalında 

branşımla ile ilgili 

yeterli doküman 

bulunmaktadır. 

1195 17,4 1562 22,8 2179 31,8 1335 19,5 578 8,4 

EBA Portalında 

branşımla ile ilgili 

dokümanlara 

ulaşmak kolay 

olmaktadır. 

904 13,2 1226 17,9 2023 29,5 1903 27,8 793 11,6 

EBA Portalına 

derste kolay 

erişilebilmektedir. 

931 13,6 1103 16,2 2084 30,4 1848 27,0 877 12,8 

EBA Portalından 

doküman indirmek 

kolay olmaktadır. 

383 5,6 778 11,4 2223 32,5 2333 34,1 1126 16,4 

EBA Portalından 

video dosyaları 

kolay 

indirilebilmektedir. 

459 6,7 947 13,8 2420 35,3 2072 30,3 951 13,3 

EBA Portalından 

ses dosyaları kolay 

indirilebilmektedir. 

416 6,1 922 13,5 2537 37,0 2032 29,7 842 13,8 
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EBA Portalında 

video ve ses 

dosyalarında 

telaffuz hataları 

bulunmaktadır. 

1499 21,9 2343 34,2 1975 28,8 690 10,1 342 5,0 

EBA Portalında 

dolaşmak kolaydır. 

250 3,7 492 7,2 2115 30,9 2688 39,2 1304 19,0 

EBA Portalında yer 

alan içerik öğrenci 

yaş düzeyine 

uygundur. 

203 3,0 402 5,9 1939 28,3 3056 44,6 1249 18,2 

EBA Portalında yer 

alan içerik ders 

kazanımlarına 

uygundur. 

208 3,0 400 5,8 1909 27,2 3053 44,6 1279 18,7 

EBA Portalının 

kullanımı diğer 

eğitim içeriklerine 

göre daha kolaydır. 

335 4,9 638 9,3 2443 35,7 2448 35,7 985 14,4 

EBA Portalı içerik 

olarak diğer eğitim 

sitelerine göre daha 

etkilidir. 

405 5,9 792 11,6 2453 35,8 2245 32,8 954 13,9 

EBA Portalında yer 

alan resimlerden 

ders içinde 

yararlanılmaktadır. 

453 6,6 888 13,0 2203 32,2 2300 33,6 1005 14,7 

EBA Portalında yer 

alan videolardan 

ders içinde 

yararlanılmaktadır. 

482 7,0 911 13,3 2180 31,8 2209 32,3 1067 15,6 

EBA Portalında yer 

alan seslerden ders 

içinde 

yararlanılmaktadır. 

581 8,5 1123 16,4 2277 33,2 1955 28,5 913 13,3 

EBA Portalında yer 

alan ek 

kaynaklardan ders 

içinde 

yararlanılmaktadır. 

482 7,0 943 13,8 2253 32,9 2159 31,5 1012 14,8 

EBA Portalında yer 

alan içerikler 

ihtiyacımı 

karşılamaktadır. 

894 13,1 1366 19,9 2351 34,3 1621 23,7 617 9,0 

EBA Portalı 

öğrenmeyi 

kolaylaştırmaktadır. 

254 3,7 533 7,8 2218 32,4 2630 38,4 1214 17,7 

EBA Portalı 

öğrencinin derse 

katılımını 

artırmaktadır. 

371 5,4 695 10,1 2225 32,5 2416 35,3 1142 16,7 
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EBA Portalı 

öğrenilen bilgilerin 

kalıcılığını 

sağlamaktadır. 

281 4,1 574 8,4 2359 34,4 2542 37,1 1093 16,0 

EBA Portalı 

öğrencinin 

motivasyonunu 

artırmaktadır. 

301 4,4 622 9,1 2251 32,9 2495 36,4 1180 17,2 

 

Tablo 9’a göre, katılımcılara “Derslerinizde etkileşimli tahtayı hangi amaçlar için ne 

sıklıkla kullanıyorsunuz?” sorusu 29 maddede etkileşimli tahta ile EBA kullanım amaçları 

sorgulanmıştır. Katılımcılar, EBA portalına şifreyle giriş yapmanın (%84,6) portalda dolaşmanın 

(%89,1), ana menüde yer alan menü başlıklarının kullanımının (%89,6), EBA portalında aranılan 

bilgiye/belgeye ulaşmanın (%83,8), EBA portalında branşımla ile ilgili dokümanlara ulaşmanın 

(%68,9), EBA portalına derste ulaşmanın (%70,2), EBA portalından doküman (%83), video 

dosyaları (%78,9), ses dosyaları (80,5) indirmenin kolay olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcılar EBA portalının ana sayfası görsel olarak iyi tasarlandığını (98,4), portaldeki 

bilgilerin güncel (%85,8), bilimsel açıdan doğru (%94,6),  EBA portalında yer alan içerik öğrenci 

yaş düzeyine (%91,1), kazanımlarına (%91,1), uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

EBA portalının kullanımının diğer eğitim içeriklerine göre (%85,8), eğitim sitelerine (%82,5), daha 

kolay olduğunu ve EBA portalında yer alan içeriklerin derslerinde ihtiyacı karşıladığını (%67) 

açıklamışlardır. Öğretmenler EBA portalında yer alan resimlerden (%80,5), videolardan (%79,7), 

seslerden (%75), ek kaynaklardan (%79,2) ders içinde yararlandıklarını açıklamışlardır.  

Öğretmenler “EBA portalında branşımla ile ilgili yeterli doküman bulunmaktadır.” 

Sorusuna (%59,7) oranında olumsuz yanıt vermişlerdir. EBA portalında video ve ses dosyalarında 

telaffuz hataları bulunmadığını (%43,9) yazmışlardır. Araştırmanın birinci aşamasında ise bir 

öğretmenimiz dil ağırlıklı olan ses dosyalarında telaffuz hatası tespit ettiğini vurgulamıştı. 

EBA portalının öğrenmeyi kolaylaştırdığı (%88,5), öğrencinin derse katılımını artırdığı 

(%84,5), öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağladığı (%87,5), öğrencinin motivasyonunu (%86,5) 

artırdığı tespit edilmiştir.  

Katılımcılardan 16. sorunun altında verilen diğer kutucuğuna ayrıca yorum yazmaları 

istenmiştir. Yorumlardan metin analizi çıkartıldığında 28 kelimenin en çok tekrar ettiği 
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belirlenmiştir. Bu kelimelerden kolay (13), teşekkürler (13), video (29), daha fazla içerik (6), etkili 

(14), Ders (106), Etkileşimli tahta (29) ve internet (53) kelimelerinin sıklıkla kullanıldığı 

bulunmuştur. 

Katılımcıların FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji kullanım kursuna katılma durumları 

Grafik 15’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 15. Katılımcıların FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursuna Katılma   

         Durumları 

 

Grafik 15’e göre, katılımcıların çoğu (%54,8) FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji kullanım 

kursuna katılmışlardır.  

Katılımcıların EBA Portalında bilgi ve belgeye ulaşmada aşağıda verilenlerden 

hangisi/hangileri sizce kullanılışlıdır? sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 7’de 

verilmiştir. 
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Tablo 10. “Katılımcıların EBA Portalında Bilgi ve Belgeye Ulaşmada Aşağıda Verilenlerden 

Hangisi/Hangileri Sizce Kullanılışlıdır?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 

     Kullanışlı Kullanışlı değil 

  f  %  f  % 

EBA Ders 5989 87,4 860 12,6 

e-dergi 4768 69,6 2081 30,4 

e-kitap 5322 77,7 1527 22,3 

Video 5775 84,3 1074 15,7 

Ses 5379 78,5 1470 21,5 

Görsel 5951 86,9 898 13,1 

e-doküman 5536 80,8 1313 19,2 

Yarışma 4640 67,7 2209 32,3 

İçerik üretimi 4855 70,9 1994 29,1 

EBA dosya 5483 80,1 1366 19,9 

*Katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemişlerdir. 

Tablo 10’a göre, katılımcılar en çok EBA Ders modülünün (%87,4), en az ise yarışma 

modülünün (%67,7) kullanışlı bulduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların ikinci en çok kullanışlı 

buldukları modül görsel (%86,9), üçüncü modül ise video modülüdür (%84,3). Ayrıca 

katılımcıların yarışmalara ilgilerinin ise daha az (%67,7) olduğunu belirtmişlerdir.  

Ankette yer alan son soru açık uçlu bir soru olup 6567 katılımcı tarafından doldurulmuştur. 

Katılımcılar okullarında bulunan etkileşimli tahtayı (236 kişi) kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcılardan 142 kişinin akıllı tahta terimini tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

etkileşimli tahta terimini kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca 89 katılımcı tabletlerle 

etkileşimli tahtaların uyumsuzluğundan bastemiştir. 

Tablo 11. “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? (sizce önemli olan 3 tanesini 

yazınız)” Sorusuna verilen cevaplarda “içerik” kelimesi ile ilgili temaların dağılımı 

Temalar   f 

Branşlara yönelik içerikler artırılmalı 355 

İçerik zenginleştirilmeli 173 

İçerikler artırılmalı 115 

Meslek branşlarına yönelik içerikler artırılmalı 151 

Sınıf Düzeyinde içerikler artırılmalı 76 

İçerikler Güncellenmeli 16 

Ders içerikleri artırılmalı 44 

İçerikler yetersiz 8 

                 *Katılımcılardan üç öneri yazmaları istenmiştir. 
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Tablo 11’e göre, katılımcılar EBA portalında yer alan içerikler (1501 kişi) ile ilgili olarak 

önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerin daha çok içeriklerin artırılması yönünde olduğu tespit 

edilmiştir.  

Tablo 12. “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? (sizce önemli olan 3 tanesini 

yazınız)” sorusuna verilen cevaplarda “Soru” kelimesi ile ilgili temaların dağılımı 

Temalar   f 

Test soruları artırılmalı 334 

Sınav soruları artırılmalı 82 

TEOG soruları ve çözümleri artırılmalı 36 

Kazanım testi soruları artırılmalı 35 

Örnek sorular artırılmalı 8 

ÖSYM soruları artırılmalı 7 

                *Katılımcılardan üç öneri yazmaları istenmiştir. 

Tablo 12’ye göre katılımcılar EBA portalında yer alan sorularla (587 kişi) ile ilgili olarak 

önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerin daha çok soruları ve çözümlerini yer alması ve 

sayılarının artırılması yönünde olduğu bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 16. “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? Sorusuna Verilen  

          Cevaplarda Temaların Dağılımı 

Grafik 16’ya göre, katılımcılar (1748 kişi) EBA portalının kullanımı ile ilgili olarak 

kullandıkları temalarda dikkatleri çeken FATİH Projesi ile okullara gönderilen etkileşimli 
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tahtaların EBA portalındaki bilgi ve belgeye ulaşmada imkânlar ölçüsünde kullandıklarını 

açıklamışlardır. 

 

Tablo 13. “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? (sizce önemli olan 3 tanesini 

yazınız)” Sorusuna verilen cevaplarda “Ders” kelimesi ile ilgili temaların dağılımı 

Temalar    f 

Oyunlar artırılmalıdır.  92 

Ders anlatımları artırılmalıdır.  71 

Deneyler artırılmalıdır.  51 

Derslerle ilgili pdf’ler artırılmalıdır.  24 

Derslerle ilgili dinleme metinleri artırılmalıdır.  15 

Ders sunuları artırılmalıdır.  9 

                 *Katılımcılardan üç öneri yazmaları istenmiştir. 

Tablo 13’e göre katılımcılar EBA portalında yer alan derslerle (1362 kişi) ile ilgili olarak 

önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerin daha çok oyunları, anlatımları, sunuların artırılması 

yönündedir.  

Tablo 14. “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? (sizce önemli olan 3 tanesini 

yazınız)” Sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların EBA portalı hakkındaki görüşlerini içeren temaların 

dağılımı 

Temalar   f 

Okullardaki internet sorunu aşılmalıdır. 837 

EBA portalında sorun yoktur. 180 

EBA portalı hızlı olarak kullanılabilir. 179 

EBA portalı güncellenmelidir. 616 

EBA portalı iyidir. 455 

EBA portalında sorunlar vardır. 143 

EBA portalı için hizmet içi eğitim 

alınmalıdır. 

142 

EBA portalı eğitimde kullanılabilir. 40 

EBA portalının kullanımı kolaydır.  22 

EBA portalı karmaşıktır. 19 

EBA portalı yeterlidir./EBA portalında 

daha fazla ürün olmalı 

186/68

3 

EBA portalı şifreli kullanılmalıdır./EBA 

portalı şifresiz kullanılmalıdır. 

97/21 

EBA portalı güzeldir./EBA portalı için 

teşekkürler. 

54/180 

EBA portalı eğitici/EBA portalı eğitim 

için kullanılabilir. 

44/300 



46 
 

EBA portalı başarılıdır./EBA portalı 

kalitelidir. 

17/93 

EBA portalına ulaşılabilir./EBA 

portalına erişilebilir. 

11/5 

 

Tablo 14’e göre katılımcılar EBA portalı hakkındaki görüşlerini içeren temalar 

incelendiğinde katılımcıların FATİH projesi ile ilgili olarak donanım sorunlarının giderilmesini 

istedikleri belirlenmiştir. Özellikle internet erişiminin stabil ve hızlı olması gerektiğini vurgulayan 

katılımcıların EBA portalı ile ilgili kullanımlarda beğeni oranlarının yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 15. “Sitenin daha iyi olabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? (sizce önemli olan 3 tanesini 

yazınız)” Sorusuna verilen cevaplarda katılımcıların EBA portalındaki modüllerin kullanımı hakkındaki 

görüşlerini içeren temaların dağılımı 

Temalar   f 

Video 1010 

Görsel 613 

Bilgi 425 

Doküman 476 

Kaynak 225 

Ses 179 

EBA ders 155 

Animasyon 124 

Yarışma 54 

Eğitici film 56 

e-kitap 23 

Haber 14 

 

Tablo 15’e göre katılımcıların EBA portalındaki modüllerin kullanımı hakkındaki görüşleri 

incelendiğinde hali hazırda olmayan ve katılımcılar tarafından farklı adlandırılan modüllerinde 

olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların en çok kullanılan modülün “video” modülü olduğu ve 

görsel, doküman gibi diğer modülleri de kullandıkları belirlenmiştir. 
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BÖLÜM IV 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada ülkemizde hedef kitlesi öğretmenler ve öğrenciler olan EBA portalının 

kullanılabilirlik düzeyinin ölçülebilmesi amacıyla uygulama ve bu uygulamaya destek bilgi 

vermesi için yarı yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Öğretmenlerin EBA portalı ile ilgili temel 

kullanılabilirlik sorunları belirlenmiş ve bunlara yönelik çözüm önerileri hazırlanmıştır.  

EBA Portalı kullanılabilirlik testi uygulama aşamasında iki farklı okulda farklı branşlardan sekiz 

katılımcı ile sekiz otantik görev etkileşimli tahta ve masaüstü bilgisayarı kullanılarak başarıyla 

tamamlanmıştır. Bu görevler; EBA portalında öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri 

modüllerin etkileşimli tahta ve masaüstü bilgisayar ile bulunması ve kullanılması ile ilgilidir. 

Öğretmenlerin EBA portalına giriş için genellikle EBA şifresi aldıkları belirlenmiştir. EBA şifresi 

almayan öğretmenlerin MEBBİS modülü ile giriş yaptıkları izlenmiştir. Öğretmenler branşları ile 

ilgili e-kitap modülünü kolaylıkla en yüksek başarıyla buldukları tespit edilmiştir. EBA portalında 

e-görsel, ses ya da video bulmaları istenmiş ve katılımcıların bu modüllerde branşları ile ilgili bir 

uygulama bulamadıkları ya da seçmek zorunda kaldıkları için zaman harcadıkları belirlenmiştir. 

Okullardaki internet ağlarının yavaş çalışması katılımcıların e-kitap, görsel, ses ve videoları 

indirmelerinde zaman farklılıkları oluşturmuştur. Araştırmada tablet ile uygulama yapılmak 

istenmiş fakat tabletlerin her okulda olmaması ve etkileşimli tahta ile uyumlu çalışmaması 

sebebiyle kullanılmamıştır. En düşük başarılma oranına sahip görevler video indirme ya da ses 

bulma ile ilgili olan görevlerdir. Bu görevler bir ders sunumunun hazırlanması sırasında 

kullanılabilecek web materyalleri ile ilgili olup portalın esas kuruluş amaçlarından birisi olan 

öğretmenlere derslerde kullanacakları dijital içeriğin sağlanmasına uygun olarak geliştirilmiştir. 

Bu açıdan bakıldığında hayli önemli görülen bu görevlerde katılımcıların zorlandığı ve zaman 

harcadığı tespit edilmiştir.   

Katılımcıların sayfadaki bağlantıları hızlı bir şekilde taradığı, aradıkları bağlantıyı 

bulamadıklarında ise yardım ya da bu modülün kullanımı ile ilgili videolara başvurmadıkları 

izlenmiştir. Katılımcıların EBA portalı ile ilgili hizmet içi eğitim aldıkları fakat EBA portalıni 

sıklıkla derslerde kullanmadıkları uygulama sırasında katılımcıların sözlü olarak verdikleri 

cevaplardan anlaşılmıştır. Katılımcılar EBA portalında istedikleri eğitim materyallerini kolaylıkla 
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bulamamaktadırlar. Benzer şekilde Tüzün, Akıncı, Kurtoğlu, Atal ve Pala (2013) web sitesi 

tasarımında ekran boyutunu aşan, karmaşık durumlarda kullanıcıların modüller arasında 

kaybolduğunu belirlemişlerdir. Katılımcılar EBA ana sayfasındaki menü öğelerini taradıklarında 

görevlerle ilgili başlıkları kolaylıkla buldukları fakat açılan modül sayfayı tekrar tekrar 

taramalarına rağmen tıklamaları gereken branşları ile ilgili nesneleri bulamadıkları için kararsız 

kaldıkları görülmektedir. Öğretmenler, EBA portalında yer alan bilgilerin karmaşık olarak 

yerleştirildiği kanaaatindedirler. EBA portalındaki verilerin donanım, eğitim, içerik, ve ders olmak 

üzere belli başlıklar altında toplanması bu durum düzenlenebilir (Şekil 4). 

 

 

             Şekil 4. EBA portalındaki başlıkların düzenlenmesi 

Bu araştırmada katılımcılardan yapmaları istenen otantik görevlerin ses kaydı ve 

fotoğrafları izin alınarak kaydedilmiştir. Bulgularda uygulama ve uygulama sonrasındaki görüşme 

soruları ile yarı yapılandırılmış anket sonuçlarından elde edilen bulgular birbirini destekler 

niteliktedir. Araştırma sonucunda sosyal öğelerin kullanılabilirliğini artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılması ve sistem üzerinde belirli aralıklarla kullanılabilirlik testi yapılması lıdır. Bu araştırmayla 

• Kazanımlar

• Sorular

• Sunum 
Materyalleri

• Ölçme

• Video

• e-kitap

• Dergi

• Haber

• İçerik yönetimi

• Etkileşimli tahta

• Tablet

• İnternet

• FATİH Projesi 
Uzaktan Eğitimleri 

• Bilinçli ve Güvenli 
İnternet Kullanımı

• Etkileşimli Sınıf 
Yönetimi 

• Teknoloji Destekli 
Branş Eğitimleri Eğitimler Donanım

Dersİçerikler
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benzer şekilde farklı branşlardaki öğretmenlerin etkileşimli tahtayı derslerde etkin kullandıklarında 

öğrenci ilgisinin arttığını Yıldız ve Tüfekçi 2012 yılında yaptıkları araştırmada da tespit 

etmişlerdir. Etkileşimli tahta ara yüzünün bir öğretmen için kolaylıkla kavranabileceği fakat 

etkileşimli tahta kullanımında öğretmenlerin yardım mesajlarını göremedikleri, derslerde etkin 

kullanabilecekleri duydukları belirlenmiştir.  

Araştırmada öğretmenlerin EBA portalıni imkânlar ölçüsünde derslerinde kullandıklarını 

açıklamışlardır. Öğretmenlere etkileşimli tahta, tablet ve masaüstü bilgisayar ile EBA portalıni 

kullanım durumları sorulmuş ve EBA portalının kullanılabilirliği ölçülmüştür. EBA’nın yeni 

arayüzünün kullanıcı dostu olması öğretmenlerin teknolojiyi takip etmek istemesine katkı 

sağlamaktadır. EBA portalı ve içeriği göz önünde bulundurulduğunda öğretmenler, EBA web sitesi 

ile ilgili genelde olumlu görüşlere sahiptirler. EBA portalıni eğitim açısından yeterli bir site 

olduğunu fakat son sınıflarda öğrencilerin ınavlara hazırlandıkları için derslerde kullanmadıklarını 

dile getirmişlerdir. 

Türker ve Güven 2016 yılında benzer şekilde öğretmenlerin EBA portalından yararlanma 

düzeylerinin yeterli olduğunu ve EBA portalıni kazanımlara uygun olduğunu belirlemişlerdir.  

EBA poralinin kullanılabilirliğine yönelik uygulamalı çalışmaların farklı illerde de 

yapılması gerektiği önerilmektedir. EBA portalının öğretmenler tarafından kullanılabilirlik 

sorunları doğrultusunda portalın geliştirilmesine yönelik öneriler şunlardır; 

• Kullanılabilirlik düzeyi ölçüm testimize göre mesleği öğretmek olan kişiler için öğrenmenin 

kolaylığı ve aktarmadaki akıcılık, ders kaynaklarının güvenilir olması, bilimsel bilgilerin 

güncellenmesi vb. çalışmalardaki süreklilik öğretmenin EBA portalına olan ilgisini artıracaktır. Bu 

araştırma kapsamında gerçekleştirilen kullanılabilirlik testinin daha profesyonel “Kullanılabilirlik 

testi Laboratuvar” larında düzenli aralıklarla yapılmalıdır. 

• EBA portalında ki içeriklerin yayımlanması ile ilgili karmaşıklığın giderilmesi ve yayımlanan 

içeriklerin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve güncellenmesine özen gösterilmelidir. 

• EBA portalına giriş yapan kullanıcıya göre ulaşılabilecek modüller kısıtlanabilir. Böylece 

kullanıcı modül içeriğinde istediğini bulabilir, kolay ulaşabilir. EBA portalı bütününde karmaşıklık 

önlenmelidir.  

• Görseller bölümünde yer alan menüler kategoriler altında toplanmalıdır. Bu kategoriler ders 
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materyali, genel kullanım için materyal vb. kısıtlamalar içermelidir. 

• Öğretmenlik mesleğine başlamadan Lisans düzeyinde FATİH projesi etkileşimli tahta kullanımı 

ile EBA portalının tanıtımı dersleri verilmelidir. Böylece yeni başlayan öğretmenlerin hazır 

bulunuşluk düzeyleri yeterli düzeye getirilmelidir. 

• Araştırma, EBA portalının diğer önemli kullanıcı kitlesi olan öğrenciler ve velilerle de 

gerçekleştirilmelidir. 

• EBA portalına yüklenecek içeriklerin, soruların müfredat entegrasyonu kazanım bazlı olmalı ve 

bu durum düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Öğrenme üzerinde etkili olabilecek e-içeriklerin 

en az donanım kadar önemsenmelidir. EBA portalında branşlara yönelik kaynaklar, sorular ve 

çözümleri gibi içerikler artırılmalıdır.   

• FATİH projesi gibi büyük çaplı eğitim projelerine ait işlevsel süreçlerde kullanılabilirlik 

kriterlerinin belirlenmesi ve bu testlerin sonucunda EBA portalının tasarımı konusunda 

göstergelerin oluşturulması için bu araştırma verileri birer girdi olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmacılar için öneriler; 

• EBA portalının kullanılabilirlik düzeyinin ölçülmesi öğretmenler, öğrenciler ve veliler için 

düzenli olarak araştırılması gerekmektedir. 

• EBA portalındaki uzaktan eğitimlerin yaygınlaştırılması ve bu eğitimlerdeki memmnuniyet 

durumlar araştırılmalıdır. 

• EBA portalının tablet ve etkileşimli tahtalarda kullanımındaki mevcut durum araştırılmalı ve bu 

durumun geliştirilmesi gerekmektedir. 

• EBA portalının mobil cihazlarda kullanımı geliştirilmelidir. 
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EKLER 

Ek 1. Araştırmacı Görev Formu 

 

 

Okul türü: 

Branşı: 

Hizmet yılı: 

 

Görev No Görev Çok 

kolay 

Kolay Zor Çok 

zor 

Süre 

1 EBA giriş sayfasını açınız ve 

şifrenizi kullanarak EBA portalına 

girişinizi gerçekleştiriniz. 

     

2 EBA giriş sayfasında branşınıza ait 

ders kitabını e-kitap bölümünden 

bulunuz ve kitabı bilgisayarınıza 

indiriniz. 

     

3 e-kitap bölümünden kitabı 

indirdiğiniz sayfaya yorum yazınız 

ve kaydediniz. 

     

4 Branşınıza yönelik bir video 

bulunuz ve videoyu bilgisayarınıza 

kaydediniz. 

     

5 Videoyu indirdiğiniz sayfada video 

yorum yazınız ve kaydediniz. 

     

6 Branşınıza yönelik bir görsel 

bulunuz ve görseli bilgisayarınıza 

     

http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-testing.html
http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-testing.html
https://www.scootle.edu.au/ec/p/home
http://yegitek.meb.gov.tr/www/itec/icerik/45
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kaydediniz. 

7 Branşınıza yönelik bir ses bulunuz 

ve ses dosyasını bilgisayarınıza 

indiriniz. 

     

8 EBA portalındaki hesabınızı 

kapatınız. 

     

 

 

Anket Soruları 

1. EBA portalının ana sayfası görsel olarak iyi 

tasarlanmıştır. 

(  ) Hiç katılmıyorum  

(  ) Çok az katılıyorum  

(  ) Orta düzeyde katılıyorum 

(  ) Tamamen katılıyorum 

2. EBA portalında aradığınız bilgi ve belgeye 

kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz?  

 

En çok nerelerde sıkıntı yaşıyorsunuz? 

(  ) Evet                   (  ) Hayır 

 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

3. Sitedeki bilgilerin güncelliği ile ilgili ne 

düşünüyorsunuz? 

(  ) Güncel              (  ) Güncel  

    Değil 

4. Sitenin daha iyi olabilmesi için neler 

değiştirilebilir? 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Ek 2. Katılımcı Görev Formu 

  

Okul türü: 

Branşınız: 

Hizmet yılınız: 

 

Görev No Görevler 

1 EBA giriş sayfasını açınız ve şifrenizi kullanarak EBA portalına girişinizi 

gerçekleştiriniz. 

2 EBA giriş sayfasında branşınıza ait ders kitabını e-kitap bölümünden bulunuz ve 

kitabı bilgisayarınıza indiriniz. 

3 e-kitap bölümünden kitabı indirdiğiniz sayfaya yorum yazınız ve kaydediniz. 

4 Branşınıza yönelik bir video bulunuz ve videoyu bilgisayarınıza kaydediniz. 

5 Videoyu indirdiğiniz sayfada video yorum yazınız ve kaydediniz. 

6 Branşınıza yönelik bir görsel bulunuz ve görseli bilgisayarınıza kaydediniz. 

7 Branşınıza yönelik bir ses bulunuz ve ses dosyasını bilgisayarınıza indiriniz. 

8 EBA portalındaki hesabınızı kapatınız. 
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Ek 3. EBA Kullanılabilirlik Düzeyinin Ölçülmesi Anketi  
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