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Anadolu Üniversitesi, BÖTE Bölümü Doç. Dr. Yurdakul:

Teknolojinin amaç olarak 
kullanımdan çok araç olarak 
kullanımına odaklanılmalı

Teknopedagoji kavramına 
dikkat çekip etkili teknoloji 
entegrasyonu ve öncelikle 
öğretmen eğitimi için 
teknopedagojik eğitim 
modelini öneren Yurdakul, 
“Teknoloji merkezli 
yaklaşımlardan pedagoji 
merkezli yaklaşımlara 
yönelik bir geçiş 
yaşanmalı” dedi. 

“Eğitimde bilişim teknolojileri kullanımı, 
projeleri ve etkileri” konulu “Dosya” 
sayfalarımıza Anadolu Üniversitesi, 
Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul da 
sorularımızı yanıtlayarak katkı verdi. 
Bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanım 
amacını yönetsel ve öğretimsel gelişimler 
ve iyileştirmeler olarak açıklayan 
Yurdakul, problemleri ise; altyapı ve 
donanım, teknik destek, öğretmen 
yeterlikleri ve içerik geliştirme olarak 
sıraladı. Bilişim teknolojilerinin eğitimde 
kullanımını üç boyutta ele alınabileceğini 
belirten Yurdakul, bunların teknolojik 
altyapı, teknoloji entegrasyonu ve 
teknolojik innovasyon aşamaları olduğuna 
değindi.
Türkiye’nin teknolojik altyapı çalışmalarını 
sağlama ve iyileştirmede son beş yıl 
içerisinde önemli aşamalar kaydettiği 
ve teknoloji entegrasyonu aşamasına 
geçişe yönelik çalışmaların başladığına 
işaret eden Yurdakul, “Gelişen teknoloji 
ve eğitim alanında altyapıya ilişkin 
yatırımlarına yönelik büyük projeler, 
gelecekte eğitimde bilişim teknolojilerinin 
pazar büyüklüğünün artacağının bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir” dedi.  
Eğitimde bilişim teknolojilerinden 
yararlanma adına dünyada yürütülen 
önemli, büyük proje ve çalışmalar ile 
yaşanan gelişmeler konusunda da 
bilgi veren Yurdakul, her teknolojinin 
eğitime yansımalarının bir devrim olarak 
nitelendirildiğini anlattı. 
“Teknopedagoji” kavramından söz 
eden Yurdakul, teknopedagoji modelini, 
“Eğitim; öğrenme-öğretmen süreçlerinde 
teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisini bir 
arada işe koşmak” şeklinde tanımladı. 

“Etkili teknoloji kullanımından ziyade 
etkili teknoloji entegrasyonu, öncelikle 
öğretmen eğitimi için bir teknopedagojik 
eğitim modeli öneriyoruz” diyen Yurdakul, 
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenlerinin 
eğitim süreçlerinin de teknopedagojik 
eğitim açısından gözden geçirilmesi 
gerektiğini düşünüyor.
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenlerinin 
misyonu teknolojiyi kullanarak teknoloji 
öğretmek olduğu için diğer öğretmenlik 
alanlarından biraz daha farklı bir yapıya 
sahip olduklarına dikkat çeken Yurdakul, 
bu özelliği ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu 
öğretmenlerden pek çok alanda destek 
alabileceğini belirtti. 
Türk eğitim sisteminde teknolojinden 
beklenen katkının sağlanabilmesi için 
teknolojinin amaç olarak kullanımdan 
çok araç olarak kullanımı üzerine 
odaklanmanın daha yararlı bir yaklaşım 
olacağının altını çizen Yurdakul, söyleşiyi 
“Teknoloji merkezli yaklaşımlardan 
pedagoji merkezli yaklaşımlara yönelik 
bir geçiş yaşanmalıdır. Bu anlamda pek 
çok boyut içeren FATİH projesi ile gerekli 
altyapı çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra öğretmen eğitimi, güvenli 
internet kullanımı, içerik üretimi ve 
öğretim programları ile entegrasyonun 
sağlanması aşamaları ile daha pedagoji 
odaklı teknoloji kullanımından söz etmek 
mümkün olacaktır” diyerek tamamladı.

-Eğitimde bilgi teknolojilerinin neden 
kullanıldığını başlıklar halinde sıralayabilir 
misiniz? Bilişim teknolojilerinin eğitimde 
kullanımının başlıca nedenlerini açıklar 
mısınız? Eğitim ortamlarında teknoloji 
kullanımı sürecinde belirlenen sorunlardan 
kısaca söz eder misiniz?
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-Genel olarak, bilişim teknolojilerinin eğitimde 
kullanım amacını yönetsel ve öğretimsel 
gelişimler ve iyileştirmeler olarak açıklamak 
mümkün. Bu anlamda eğitimde bilgi 
teknolojilerinin kullanım nedenleri, bütün 
eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmaktan, 
öğrenci öğrenmesini iyileştirmeye kadar 
pek çok açıdan değerlendirilebilir. Eğitim 
ortamlarında teknoloji kullanımındaki 
problemleri ise; altyapı ve donanım, teknik 
destek, öğretmen yeterlikleri ve içerik 
geliştirme olarak sıralayabiliriz.
 
- Bilişim teknolojileri eğitimde dünya ve 
Türkiye’de nasıl kullanılıyor? 

-Bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını 
dünya ve Türkiye açısından üç boyutta ele 
almak mümkün. Bu aşamalar sırasıyla; 
teknolojik altyapı, teknoloji entegrasyonu 
ve teknolojik innovasyon aşamalarıdır. Bu 
anlamda gelişmişlik düzeyleri, teknoloji 
ve eğitime yaptıkları yatırımlar açısından 
ülkelerin eğitimde bilişim teknolojilerini 
kullanımlarında farklılık gösterdiği 
söylenebilir. Bu aşamalara göre, Türkiye’nin 
teknolojik altyapı çalışmalarını sağlama ve 
iyileştirmede son beş yıl içerisinde önemli 
aşamalar kaydettiği ve teknoloji entegrasyonu 
aşamasına geçişe yönelik çalışmaların da 
başladığı görülüyor.
 
-Eğitimde bilişim teknolojilerinin dünyadaki 
pazar büyüklüğü, önemi ve geleceğine ilişkin 
öngörüler nelerdir?

-Bilişim teknolojilerinin dünyadaki pazar 
büyüklüğüne yönelik yıllara göre çeşitli 
istatistikler olmasına kalsın, eğitimde 
kullanılan bilişim teknolojileri ürünlerinin 
net bir şekilde sınırlarının çizilememesi ve 
doğrudan eğitim alanına yönelik donanım ve 
yazılımların sınırlı olmasından dolayı bu pazar 
büyüklüğüne ilişkin net veriler bulunmuyor. 
Bununla birlikte, gelişen teknoloji ve eğitim 
alanında altyapıya ilişkin yatırımlarına 
yönelik büyük projeler, gelecekte eğitimde 
bilişim teknolojilerinin pazar büyüklüğünün 
artacağının bir göstergesi olarak kabul 
edilebilir.  

-Eğitimde bilişim teknolojilerinden 
yararlanma adına dünyada yürütülen önemli, 
büyük proje ve çalışmalar ile yaşanan 
gelişmeler konusunda bilgi verir misiniz?

-Eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanma 
konusunda Türkiye’deki teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, büyük yatırım ve projelerin 
başlatıldığı ve yürütüldüğü biliniyor. Dünyadaki 
örneklere baktığımız da ise farklı örneklerle 
karşılaşıyoruz. Örneğin, Güney Kore’de BT 
teknolojilerini eğitime uyarlayabilmek için 1988 
yılından itibaren çalışmalara başlandığı ve 2007 
yılında ulusal bir plan hazırlandığı görülüyor. 
Benzer şekilde 2007 yılında Portekiz’de 
gerçekleştirilen “Macellan Projesi”yle 
öğrencilere dizüstü bilgisayar dağıtılması, 2006 
yılında Uruguay’da öğrencilerin teknolojiye 
erişimlerini sağlamak için Ceibal planı ile 
birlikte dizüstü bilgisayar dağıtılması gibi 
projeler, eğitimde bilişim teknolojilerinin 

kullanımına yönelik büyük ölçekli çalışmalar 
içerisinde yer alıyor.

-Digital devrimin eğitime yansımaları, 
eğitimde bilişim teknolojilerinin sağladığı 
yararlara ilişkin kısa bir değerlendirmenizi 
alabilir miyiz?

-Eğitim teknolojisinin tarihçesinden de 
bilindiği gibi her teknolojinin eğitime 
yansımaları bir devrim olarak nitelendiriliyor. 
Bu anlamda içinde bulunduğumuz dijital çağın 
teknolojik yansımaları da dijital devrim olarak 
gösterilebilir. Eğitim açısından ele aldığımızda 
dijital devrimin yansımalarını ürün ve süreç 
olmak üzere iki açıdan değerlendirebiliriz. 
Ürün olarak dijital devrim ile öğrencilerin 
yeni teknolojilerle tanışmaları ve bu 

teknolojilere ilişkin okuryazarlık 
geliştirmeleri amaçlanırken, 
süreç olarak ele aldığımızda 
ise dijital devrimi öğretim 
sürecinin planlamasından 
değerlendirilmesine pek çok 
aşamasında işe koşularak 
öğretim süreçlerini iyileştirilmesi 
amaçlanıyor. 

- “Teknopedagoji” kavramı 
nedir? Neyi kapsıyor? Nasıl 
bir tasarım yapılması gerekir? 
Türkiye’deki uygulamalar 
incelendiğinde durum nedir?

-Teknopedagoji, teknoloji 
entegrasyonu sürecine pedagoji 
odaklı bir yaklaşımı tanımlamak 
için kullanılan bir nitelemedir. 
Bu anlamda teknopedagojik 
eğitim; öğrenme-öğretmen 
süreçlerinde teknoloji, pedagoji 
ve içerik bilgisini bir arada işe 
koşmaktır. Teknopedagojik 
eğitim, etkili ve verimli teknoloji 
entegrasyonu için uygulama 
önerisi özelliğinde bir modeldir. 
Bu modelin en önemli özelliği 

teknoloji entegrasyonu sürecine öğretmen 
açısından yaklaşan bir model olmasıdır. Diğer 
bir ifadeyle bu yaklaşıma göre öğretmenin, 
öğrenme-öğretme süreçlerinde teknoloji, 
pedagoji ve içerik bilgisini bütüncül bir 
şekilde ise koşması beklenmektedir. Bu 
anlamda özellikle öğretmen yetiştirme 
sistemi içerisinde öğretmen adaylarına 
teknoloji entagrasyonu becerisi kazandırmak 
için teknoloji, pedagoji ve içerik bilgisini 
bütünleştirmelerine olanak sağlayacak 
bir öğrenme ortamları sunulmalıdır. 
Benzer  şekilde hizmet içi eğitim sürecinde 
öğretmenlere sadece teknolojiyi kullanmak 
değil, belirli bir konunun öğretiminde 
teknolojinin nasıl işe koşulacağına yönelik 
eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmelidir. Bu 
anlamda Türkiye’deki uygulamaların daha 
çok teknoloji merkezli olduğu pedagoji odaklı 
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entegrasyon çalışmalarının ise başlangıç 
aşamasında olduğu söylenebilir. 

-Eğitim sistemimizde verilen bilgisayar 
dersleri, öğrencilere temel bilgisayar 
becerileri kazandırma ve teknolojiyi 
kullanma açısından değerlendirildiğinde ne 
söylenebilir? 

-Eğitim sistemimizde ilköğretimden ortaokula, 
liseden üniversiteye kadar her seviyede 
öğrencilere Bilgisayar, Bilişim Teknolojileri 
ve Temel Bilgi Teknolojileri adları ile çeşitli 
dersler veriliyor. Bu dersler, öğrencilere 
teknoloji okuryazarlığı kazandırmada bilgisayar 
derslerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
öğrencilere diğer derslerinde teknolojiden nasıl 
yararlanabilecekleri becerisini edindirmede 

yeterli olmadığı görülüyor. Bununla birlikte 
her kademeden öğrencinin de bilgisayar okur-
yazarlığından daha çok teknoloji entegrasyonu 
becerisi edinmeye ilişkin değişen bir öğrenme 
gereksinimi içerisinde olduğunu görüyoruz. 

-Etkili teknoloji kullanımını sağlamak 
açısından nasıl bir teknopedagojik 
eğitim modeli öneriyorsunuz? Eğitim 
fakülteleri nasıl bir yapılanmaya gitmeli? 
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenlerinin 
eğitimlerini yeterli buluyor musunuz? Milli 
Eğitim Bakanlığı, Bilgisayar Teknolojisi 
Öğretmenlerinden yeterince yararlanıyor mu?

-Etkili teknoloji kullanımından ziyade etkili 
teknoloji entegrasyonu için öncelikle öğretmen 
eğitimi için bir teknopedagojik eğitim modeli 

öneriyoruz. Bu model, proje yürütücülüğünü 
gerçekleştirdiğim 109K191 nolu “Öğretmen 
Adayları için Teknopedagojik Eğitimin Etkisi 
ve Teknopedagojik Eğitime Yönelik Bir Yapı 
Önerisi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında 
projede yer alan bir grup araştırmacı 
tarafından oluşturulmuştur. Bu projede 
öğretmen adaylarına teknopedagojik eğitim 
(TPACK) yeterliği kazandırmaya yönelik bir 
ders içeriği oluşturulmuştur. Geliştirilen ders 
içeriği “Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Tasarımı” dersi içerisinde uygulanmıştır. 
Deneysel araştırma sürecine dayalı olarak 
gerçekleştirilen bu ders içeriğinin öğrencilerin 
teknopedagojik eğitim yeterliklerini geliştirdiği 
belirlenmiştir. Bu sürece bağlı olarak bütün 
öğretmen adaylarının öğretmen eğitimleri 
sürecinde aldıkları “Öğretim Teknolojileri 
ve Materyal Tasarımı” dersinin içeriğinin 
öğretmen adaylarına teknoloji entegrasyonu 
yeterliği kazandıracak şekilde güncellenmesini 
öneriyoruz. Bu anlamda diğer bir önerim 
ise, öğretmen yeterliklerinin revize edilerek 
ulusal standartlar açısından teknopedagojik 
eğitime dayalı öğretmen yeterliklerinin 
oluşturulmasıdır. Bu nedenle etkili teknoloji 
entegrasyonuna pedagojik bir yaklaşım olan 
teknopedagojik eğitimden beklenen etkinin 
sağlanmasında bu süreci hem öğretmenler 
ben de öğretmen adayları açısından ele almak 
gerekmektedir. 

Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenlerinin 
eğitim süreçlerinin de teknopedagojik eğitim 
açısından gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bilgisayar Teknolojisi 
Öğretmenlerinin misyonu teknolojiyi 
kullanarak teknoloji öğretmek olduğu için 
diğer öğretmenlik alanlarından biraz daha 
farklı bir yapıya sahiptir. Bu özelliği ile Milli 
Eğitim Bakanlığı, Bilgisayar Teknolojisi 
Öğretmenlerinden pek çok alanda destek 
alabilir. Başta FATİH projesinin donanım ve 
yazılım altyapısının sağlanmasının yanı sıra 
eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi, 
öğretim programlarında etkin BT kullanımı, 
öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi ve bilinçli, 
güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT 

kullanımı şeklinde belirtilen beş boyutunun 
da işe koşulmasında Bilgisayar Teknolojisi 
Öğretmenleri doğrudan yetişmiş insangücü 
kaynağı özelliğindedir. Projenin donanım 
ve yazılım altyapısının sağlanması dışındaki 
boyutlarının hayata geçmesinin ardından 
izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenlerinden 
yeterince yararlanma durumunu net olarak 
gösterecektir.

- Türkiye’de bilişim teknolojileri eğitimde 
nasıl bir yaygınlıkta kullanılıyor? Bu anlamda 
yürütülen önemli projeler nelerdir? 

-FATİH projesi ile beraber, eğitimde 
bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığından 
ve dünya standartlarına yaklaşmaya 
yöneldiği söylenebilir. Ancak gerekli altyapı 
çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı 
Türkiye genelinde bir bütün olarak bilişim 
teknolojilerinin kullanımının yaygın bir şekilde 
gerçekleştiğini söylemek oldukça güçtür. Bu 
anlamda FATİH projesinin tüm aşamalarına 
Türkiye genelinde işlerlik kazandırılması, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek için 
önemli bir adımdır.
 
- Türkiye eğitim sisteminde teknoloji, 
öncelikli amaçlar arasında yer alıyor mu? 

-Türk eğitim sisteminde teknolojinden 
beklenen katkının sağlanabilmesi için 
teknolojinin amaç olarak kullanımdan ziyade 
araç olarak kullanımı üzerine odaklanmak 
daha faydacı bir yaklaşım olacaktır. Diğer bir 
ifadeyle, teknoloji merkezli yaklaşımlardan 
pedagoji merkezli yaklaşımlara yönelik bir 
geçiş yaşanmalıdır. Bu anlamda pek çok 
boyut içeren FATİH projesi ile gerekli altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
öğretmen eğitimi, güvenli internet kullanımı, 
içerik üretimi ve öğretim programları ile 
entegrasyonun sağlanması aşamaları ile daha 
pedagoji odaklı teknoloji kullanımından söz 
etmek mümkün olacaktır. 
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