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Hızla gelişen teknolojinin etkisi tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da 

gözlenmektedir. Dünyada ve ülkemizde teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde 

de kullanılması tartışılmakta ve çeşitli projeler ile teknolojinin sunabileceği fırsatlar 

araştırılmaktadır. Son yıllarda eğitimde yapılan en büyük atılım olan FATİH Projesi ise 

öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı, dersliklere etkileşimli tahta kurulumu, 

okulların internet alt yapılarının güçlendirilmesi ve eğitim içeriklerinin elektronik ortamlara 

taşınması gibi hedefler ortaya koymuştur (MEB, 2013).

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında 

okullara etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcı dağıtılmıştır. Proje 

kapsamında ortaya konulan sistem, sınıf yönetimi kullanılarak, öğretmen-öğrenci ve 

etkileşimli tahta-tablet etkileşimi sağlanmasını; bilgi edinme/öğrenme süreçlerinin daha 

etkin kullanılarak, öğretmenin sınıf içinde üretilen materyalleri öğrencileri ile paylaşmasını; 

öğretmenlerin ya da öğrencilerin ödev gönderebilmesini ve öğrencilerinin öğrenme 

düzeylerini ölçebilmesini kolaylaştırmayı kapsamaktadır (MEB, 2016). Bu sistemin sınıflarda 

etkin kullanımı için ise tüm okullarımıza yüksek hızlı ve güvenli internet (VPN) sağlanmaktadır. 

Eğitimde FATİH Projesi ile öğrenci okul dışında da öğrenme sürecine devam etmekte 

ve bulunduğu ortamdan bağımsız olarak ders notlarına, ders içi projelere, ödevlerine 

ulaşabilmekte, ürettiği bilgileri öğretmeni ve diğer arkadaşları ile paylaşabilmektedir. 

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sayesinde ise yardımcı dokümanlarla öğrendiği konuları 

pekiştirebilmektedir.

Proje kapsamında, başarı faktörleri ile fırsat eşitliği sağlanmasına çalışılırken, 

aynı zamanda, toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir. Bu anlamda, FATİH Projesi
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5 temel bileşen üzerine kurulmuştur: (1) Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması; (2) 

Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi; (3) Öğretim programlarında etkin bilişim 

teknolojileri kullanımı; (4) Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi; (5) Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve 

ölçülebilir bilişim teknolojileri kullanımının sağlanması (MEB, 2016).

Projenin istenen hedeflere ulaşabilmesi için projede kullanılan her bir unsurun 

süreç içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma FATİH Projesi kapsamında 

okullara dağıtılan BT araçlarının ne kadar sıklıkla ve ne amaçla kullanıldığını öğretmenlerin 

görüşlerine dayalı olarak tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının etkileşimli 

sınıf yönetimi (esy) ve mobil cihaz yönetimi (mcy) gibi kontrol sitemlerinin işleyişine olumlu 

katkı sağlayacağı ve mevcut kullanımlarını desteklemek açısından önem taşıyacağı 

düşünülmektedir.

FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan BT araçlarının kullanımına yönelik bu 

çalışmanın projeyle birlikte ortaya konulan teknolojik yeniliğin kabulüne ve gelişimine önemli 

ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. Dolayısı ile bu araştırmayla toplanan veriler, FATİH 

Projesiyle ilgili yeni politikaların oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır. Son olarak araştırma 

ile ortaya çıkarılan bulguların, BT araçlarının kullanımı, sorunları ya da gelecekteki yeri gibi 

konularda ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde hem nicel hem de nitel 

yöntemler kullanılmıştır. Başka bir ifadeyle, araştırmada karma bir desen izlenmiştir. Nicel 

verilerin toplanması için araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Nitel veriler içinse 

örneklemde yer alan ve gönüllü olan öğretmenlerle yarı yapılandırılmış, yüz yüze görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde elde edilen veriler nitel yöntemlerle analiz edilmiş ve 

nicel verilerle birlikte sunulmuştur. Şekil 1’de sunulan çerçeve, araştırma sırasında veri 

toplama ve toplanan verileri analiz etme süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğini özetlemektedir:
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Araştırmanın örneklemini 28.552 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin 

çoğunun Sosyal Bilimler kategorisine dâhil edilen branşlardan, 36-45 yaş aralığında ve 

kadın olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğu ortaokulda çalışmakta olup, 4-10 yıl 

arasında kıdeme sahiptir. Son olarak katılımcıların çoğunluğu donanım kullanımına yönelik 

eğitimlere katılmış ve bilişim teknolojilerini kullanmayıkendi kendilerine öğrenmişlerdir.

Araştırma için gerekli olan nicel veriler yaklaşık bir ayda, surveymonkey sistemi 

üzerinden anket yöntemiyle toplanmıştır. Nitel verilerin toplanması ise yaklaşık bir ayda, 

yüz yüze görüşmelerle yapılmış ve sesli olarak kaydedilmiştir. Tüm veri toplama çalışmaları
öncesinde katılımcılar araştırmanın amacı doğrultusunda resmi yazı ve yüz yüze 

görüşmelerle bilgilendirilmiştir. 
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Katılımların gönüllülük esasına dayanmasına özellikle dikkat edilmiştir. Anketlerin 

doldurulma işlemi surveymonkey üzerinden bittikten sonra elde edilen nicel veriler, SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) programına aktarılmış ve bu programda geçerli 

olan bir forma dönüştürülmüştür. Nitel çalışma sırasında yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmelerde elde edilen yanıtlar ve gözlem notları ise içerik analizine tabi tutulmuştur.

Etkileşimli tahtayı kullanan öğretmenlerin tahtayı sınıflarında hangi amaçla ve ne 

sıklıkla kullandıklarına bakıldığında, katılımcıların yarıdan fazlasının hemen hemen her gün 

etkileşimli tahtayı öğrencilerin dikkatini çekmek ve onları güdülemek için, derse katılımı 

artırmak için, öğrenci-ders-öğretmen etkileşimini sağlamak için ve görsel veya işitsel ögelerle 

dersi zenginleştirmek için kullandıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca öğretmenler internetten 

faydalanmak, öğrencilerin kullanacağı öğrenim materyalleri veya kaynaklara ulaşmak için 

hemen hemen her gün etkileşimli tahtayı kullanmaktadır. Bunların yanı sıra öğretmenler 

eğitim kaynaklarında yer alan e-içerikleri kullanmak, öğrenmeyi değerlendirmek ve dönüt 

vermek için, eğitim yazılımları (CD, DVD vb.) kullanmak için hemen hemen her gün etkileşimli 

tahta kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir.     

Tablet bilgisayarı kullanan öğretmenlerin tableti sınıflarında hangi amaçla ve ne 

sıklıkla kullandıklarına bakıldığında ise, katılımcıların çoğunun sınıflarında tablet bilgisayar 

kullanmadığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebi olarak çoğu katılımcı tablet bilgisayar sahibi 

öğrencilerin artık lise son sınıf öğrencisi olduğu için sınav odaklı olmalarını, tablet bilgisayara 

sınıf ortamında herkesin ortak bağlanmakta sorun yaşamasını ve tablet bilgisayar yerine, 

daha pratik olduğu için, cep telefonuyla çalıştıkları söylemişlerdir.  
         



Öte yandan, öğretmenler FATİH Projesi kapsamında dağıtılan çok fonksiyonlu 

yazıcıları öğrenim materyallerini çoğaltmak, flash bellek vb. cihazlardan görsel öge çıktıları 

almak, hazırladıkları ölçme/değerlendirme materyallerini çoğaltmak ve hazırladıkları yazılı 

bir dokümanı flash bellek vb. cihazlara aktarmak için haftada en az bir kez kullanmaktadır. 

Öğrenciler ise, hazırladıkları yazılı materyalleri çoğaltmak için ayda birkaç kez söz konusu 

çok fonksiyonlu yazıcıları kullanmaktadır. 

Araştırma sırasında katılımcı öğretmenlere FATİH Projesi kapsamında dağıtılan BT 

araçlarının kullanımına yönelik bazı yargılarla ilgili görüşleri de sorulmuştur. Buna göre, 

katılımcıların çoğu, etkileşimli tahtaların çok ısınması, flash bellek vb. cihazlardan kolaylıkla 

bilgi aktarımı yapılabilmesi, internet bağlantısının sınırlandırılmasının kullanımı zorlaştırdığı 

konularında emin olmadıklarını belirtmişlerdir. Benzer bir şekilde katılımcılar, tablet 

bilgisayarların ders sırasında kullanımlarının öğrencilerin arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle 

iletişimini yavaşlattığı, sınıf yönetimini zorlaştırdığı, öğrencilerin derse olan ilgilerini azalttığı 

konularında da emin değillerdir. Öğretmenler, ayrıca, tablet bilgisayarların öğrencilerin 

derste not almasını kolaylaştırdığı ya da ekran görüntüsünün etkileşimli tahtaya kolaylıkla 

gönderilebildiği ifadelerine de ‘emin değilim’ seçeneğini işaretlemişlerdir. Son olarak 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu etkileşimli tahta-tablet bilgisayar iletişiminde sorunlar olup 

olmadığından emin olmadıklarını belirtmiştir.

Öte yandan katılımcıların büyük çoğunluğu etkileşimli tahtanın sınıf yönetimi 

yazılımının düzgün çalıştığını düşünmekle birlikte, etkileşimli tahtanın internet bağlantısıyla 

ilgili sorunlar oluştuğunu ve okullarında bulunan çok fonksiyonlu yazıcı sayısının yetersiz 

olduğunu söylemişlerdir.

Eğitim Teknolojileri Geliştirme 
ve Projeler Daire Başkanlığı

v



Öğretmenlerin sınıf ortamında tablet bilgisayarlarla ilgili karşılaşılabilinen problemlere 

katılım düzeylerine çoğunlukla ‘Emin değilim’ seçeneğini işaretleme sebeplerinin, nitel 

çalışmada da ortaya konduğu gibi, kullanma konusunda yeterince tecrübe sahibi olmamaları 

olduğu düşünülmektedir.

Araştırma nitel boyutuyla birlikte değerlendirildiğinde bazı öneriler ortaya 

konulmuştur. Örneğin FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan BT araçlarının daha sık 

ve etkin kullanılabilmesi ve dolayısı ile sınıf yönetimi (esy) ve mobil cihaz yönetimi (mcy) gibi 

kontrol sitemlerinin işlemesi ve mevcut kullanımlarının desteklenebilmesi için öğrencilerde 

teknolojiyi kullanma kültürünün sağlanması ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Öte yandan 

öğretmenlerin de tablet bilgisayar kullanmaları ve tablet bilgisayarı sınıfta etkileşimli ortamın 

bir parçası olarak kabul etmeleri için bazı çalışmaların yapılması gerekebilir. Bunun sebebi 

ise bazı katılımcıların, nitel sonuçlara göre özellikle sayısal branşların, tablet bilgisayarın ders 

ortamında kullanımını etkileşimin bir parçası olarak değil aksine bir yükü olarak görmeleridir.

Etkileşimli sınıf yönetimi ve mobil cihaz yönetimine yönelik eğitimlerin ve çalışmaların 

branşlar bazında yapılmasının öğretmenlerin söz konusu kavramlara olan yaklaşımlarında 

pozitif değişiklikler sağlayacağı söylenebilir. Örneğin etkileşimli sınıf yönetiminin ders 

disiplinine, ölçme-değerlendirme çalışmalarına ya da deney ortamlarına olumlu katkılarının 

da olduğunu görebilecekler, tablet bilgisayarların öğrencilerde sadece oyun oynama isteği 

uyandırmayabileceğini de ihtimal dâhiline alabileceklerdir.

Öğrencilere ve öğretmenlere teknoloji kullanma kültürünün nasıl kazandırılabileceği 

konusunda ise kimya öğretmeni bir katılımcımız ‘bilimsel böyle sizin yaptığınız çalışmaların 

sonuçlarına göre ilerlemek belki daha uygun olacaktır. Ya da ilk etapta pilot uygulamalar 

yaparak olası sonuçlara bakılıp, ona göre genellenebilir. Alınan dönütlere göre yön çizilebilir’ 

demiştir. Başka bir deyişle katılımcfının öğrenciye kullanım kültürü kazandırmak ve bu 

konuda yapılan bilimsel çalışmalardan yola çıkılarak ilerlenmesi yolundaki tavsiyeleri dikkate 

alınabilir.
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Çalışmanın nitel ve nicel sonuçları bütün olarak düşünüldüğünde öğretmen ve 

öğrencilere derslerde teknoloji kullanımına yönelik kültür çalışmaları dışında farklı internet 

sitelerini dersleri için kullanabilmelerinin yöntemleri de araştırılabilir. Çalışma sırasında 

bakanlığın filtreleme yöntemine çoğu öğretmenin destek verdiği gözlemlenmiştir. Ancak 

öğretmenler aynı zamanda kendilerine faydalı olan çalışmalara bu yöntemin zaman zaman 

engel olduğunu ve bu durumun da motivasyonlarını düşürdüğünü belirtmişlerdir. Eğitim 

kaynaklarında yer alan e-içeriklere ulaşmak istediklerinde, filtreleme engelinin onları sınıfta 

BT araçlarını kullanmanın dışına itmesine çözümler oluşturulabilir. Örneğin tüm branşlardaki 

öğretmenlerin EBA için içerik üretmesine yönelik bakanlık merkezli destek çalışmaları 

artırılırsa içerik çeşitliliği oluşacak ve filtreleme ile ilgili söylemlerin yönü değişecektir. 

Öte yandan, akıllı telefonların sınıf ortamında kullanımının planlanması üzerine 

de çalışmalar yapılabilir. Çalışma sırasında ortaya konulan bulgulardan anlaşıldığı üzere, 

öğretmenler ve öğrenciler artık akıllı telefonları derste kullanılması sakıncalı iletişim 

aletleri olarak değil, aksine, eğitim çalışmalarına destek veren teknolojik bir yardım aracı 

olarak görmektedir. Teknolojideki büyük ilerlemelere ayak uydurmak için hızla gelişen bu 

güncellemelerden okullarda faydalanmayı düşünmek, öğrencilere teknolojiyi kullanma 

kültürünün kazandırılmasında kolaylık da sağlayabilir. 

Son olarak, FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan BT araçlarının daha sık ve 

etkin kullanılabilmesi ve dolayısı ile sınıf yönetimi (esy) ve mobil cihaz yönetimi (mcy) gibi 

kontrol sistemlerinin işlemesi ve mevcut kullanımlarının desteklenebilmesi için teknoloji 

kültürüne yönelik ne gibi çalışmaların yapılabileceğine, hangi eğitimlerin kurgulanabileceğine 

yönelik MEB bünyesinde araştırmalar yapılabilir. Bahsi geçen araştırmalar kullanıcı 

öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerle de yapılırsa sorunlara önerilecek çözüm içeriklerinin 

çeşitlenebileceği düşünülmektedir. Yapılacak sonuçlar doğrultusunda verilecek eğitimler 

öncelikle pilot uygulamalarla denenebilir ve gerekli iyileştirmelerden sonra tüm Türkiye’de 

uygulanabilir.
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