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SUNUŞ

Ülkemiz eğitim sistemine olumlu katkılarda bulunabilmek için 
iyi bir planlama yapılması, sürecin değerlendirilmesi ve analiz 
edilmesi oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise hızla gelişen 
teknolojinin etkisinin tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında 
da gözlemleniyor olmasıdır.

Teknolojik aletlerin sınıflarda yerini almasıyla birlikte 
öğretmenlerin ve öğrencilerin bu aletleri ve ilgili gelişmeleri 
derslerinde etkin bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Bu 
kapsamda öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullanırken 
karşılaştıkları güçlükleri tespit etmek ve güçlüklerin üstesinden 
gelmek içiğn çözüm önerileri üretmek adına yapılan bu araştırma 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitim 
Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından 
belirlenen çalışma konularından bir tanesidir. Araştırma 
sonuçlarının sınıflarda teknoloji kullanımının daha etkin 
olabilmesi için öğretmenler ve dolayısı ile öğrenciler için önem 
taşıdığı düşünülmektedir. 

Araştırma verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı il millî 
eğitim müdürlüklerine, görüş bildiren öğretmenlere, araştırmayı 
yapan Dr. Nihan UÇAR SARIMANOĞLU’na ve Eğitim Teknolojileri 
Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK’e teşekkür 
ederim.

                                                                                  Anıl YILMAZ
                                                                                  Genel Müdür
          

                                         



Uzaktan eğitim, e-öğrenme gibi kavramların 
öğrenme-öğretme süreçlerine dâhil edilmesiy-
le meydana gelen gelişmeler teknolojiyi eğitim 
sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline getir-
miştir (Polat & Özcan, 2014). Öte yandan, Milli 
Eğitim Bakanlığı da teknolojinin sınıf ortamın-
da etkin bir şekilde kullanılmasını öğretmenler 
için bir yeterlilik alanı olarak görmektedir (Gür, 
Özoğlu ve Başer, 2010).

Hawkridge (1983), bilgi teknolojilerinin öğret-
menler tarafından benimsenmesinin, uygula-
maya konmasının ve kurumsallaştırılmasının, 
diğer eğitim teknolojilerinin okullarda kulla-
nılmasından daha zor ve zaman alıcı olduğunu 
belirtmiştir. Bu nedenle bilişim teknolojileri 
araçlarını kullanırken öğretmenlerin karşılaştık-
ları güçlerin tespit edilmesi ve gerekli görülen 
yerlerde öneriler sunulması oldukça önemlidir. 

Bir yandan teknolojideki büyük ilerlemelere 
ayak uydurmaya çalışıp hızla gelişen güncelle-
melerden faydalanmaya çalışan öğretmenler, 
bir yandan da bu teknolojiyi sınıf ortamında 
pedagojik kullanıma uygun hale getirmeye ça-
lışırken çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Bu 
noktada öğrenme ortamında teknolojinin nasıl 
kullanıldığı, kullanılırken sürece ilişkin nasıl so-
runlarla karşılaşıldığı, atılması beklenilen adım-
ların neler olduğu araştırmaya değer görülmek-
tedir. 

Öğretmenlerin teknolojiye dönük beklenti ve 
algıları pozitif dahi olsa, teknoloji pratikte iste-
nen düzeyde ve şekillerde kullanılmıyorsa, bu-
nun sebeplerini araştırmak, hem bu teknoloji
lerin daha anlamlı bir şekilde kullanılma-
sı hem de yapılan ve yapılacak harcamala-
rın daha rasyonel bir şekilde kullanılması yö-
nünde rehberlik edecektir. Dolayısıyla, bu 
çalışmanın amacı sınıflarda teknolojilerinin 

kullanılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı resmi ve özel kurumlarda görev yapan 
tüm branşlardaki öğretmenlerin kullanım du-
rumunun belirlenerek, öğretmenlerin tekno-
lojiyi sınıf ortamında kullanırken yaşadıkları 
sorunları tespit etmek olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kullanır-
ken karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yöne-
lik yapılan bu çalışmanın teknolojik yeniliklerin 
kabulüne ve gelişimine önemli ölçüde etkisi 
olacağı düşünülmektedir. Dolayısı ile bu araş-
tırmayla toplanan veriler, teknoljinin okullarda 
kullanılmasıyla ilgili yeni politikaların oluşturul-
masına da katkı sağlayacaktır. Son olarak araş-
tırma ile ortaya çıkarılan bulguların, teknolojik 
araçların kullanımı, sorunları ya da gelecekteki 
yeri gibi konularda ilgili alanyazına katkı sağla-
yacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreç-
lerinde nicel yöntemler kullanılmıştır. Verilerin 
toplanması için araştırmacı tarafından bir anket 
geliştirilmiştir. Anketin birinci bölümünde ka-
tılımcılar hakkındaki demografik bilgileri elde 
etmek için onlara hangi ilde çalıştıkları, cinsi-
yetleri, yaşları, kıdem yılları, öğrenim düzeyleri, 
çalıştıkları okul türü ve branşları sorulmuştur. 
İkinci bölümde ise sınıflarda teknolojinin araç-
larının kullanımına yönelik hazırlanmış 27 soru 
sorulmuştur. Anket 5’li Likert Tipi bir ölçek şek-
linde hazırlanmıştır.

Araştırmanın evrenini, 2018 yılı itibarıyla MEB’e 
bağlı resmi ve özel okullarda çalışan yaklaşık 
1.119.466 öğretmen oluşturmaktadır (MEB, 
2018). Veriler toplanırken, zaman ve kaynak ba-
kımından tüm evrene ulaşmak mümkün olma-
dığı için uygun örnekleme yöntemi ile evrenin 
içinde yer alan 23.740 öğretmenle çalışılmıştır.
Bir başka deyişle araştırmanın örneklemi ola-
rak söz konusu 23.740 öğretmen belirlenmiştir.

Teknoloji ve öğrenme arasında kurulan pozitif ilişkinin bir sonucu olarak eğitim kademelerinin 
tüm aşamalarında bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı gözlemlenmektedir.
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Araştırmaya 81 ilin tümünden katılım olmuştur. 
En çok katılımcı İstanbul’dandır. Katılımcıların 
çoğunluğu sınıf öğretmenidir ve kadındır. Ayrıca 
katılımcıların çoğu 36-45 yaş aralığında ve 4-10 
yıl arasında kıdeme sahiptir. Araştırmya katılan 
öğretmenlerin çoğu devlet okulunda çalışmak-
tadır. 

Araştırma için gerekli olan veriler yaklaşık üç 
ayda, surveymonkey sistemi üzerinden anket 
yöntemiyle toplanmıştır. Tüm veri toplama ça-
lışmaları öncesinde katılımcılar araştırmanın 
amacı doğrultusunda resmi yazı kanalıyla bilgi-
lendirilmiştir.

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak anlaşı-
lan öğretmenlerin derslerinde teknoloji kullan-
maya sıcak baktıkları ve bu konuyu karmaşık da 
bulmadıklarıdır. Ayrıca öğretmenler kendilerini 
teknoloji kullanımında yeterli bulmakta, öğren-
ciler açısından da teknoloji kullanımını iletişim 
yönünden ya da sağlık açısından zararlı görme-
mektedirler. Ancak hizmetiçi eğitim faaliyet-
lerinde branşlara yönelik özelleşmiş eğitimler 
beklemektedirler.

Çalışma sonuçları ile öğretmenlerin teknolojiyi 
derslerinde kullanmalarına yönelik kendilerini 
geliştirme faaliyetlerine sıcak baktıkları söyle-
nebilir. Bu düşüncelerinden ve e-içerikleri hazır 
kullanmaya daha çok yöneldiklerinden anlaşıl-
dığı üzere öğretmenlere kendi alanlarında e-i-
çerik üretme konusunda eğitimler verilmesi 
faydalı olabilir.

Çalışma sonuçlarında ayrıca anlaşılan, öğret-
menlerin teknolojiyi kullanırken teknolojinin 
faydasına inandıkları, Türkçe olmayan mater-
yallerin e-içerik olarak çoğunlukta olmasından 
sıkıntı duymadıkları, okul idaresinden destek 
görme konusunda da olumlu görüşte oldukları-
dır. Okullarında bilgisayar laboratuvarının olma-
ması ya da teknik destek konuları da katılımcılar 
için güçlük yaşanılan alanlar değildir.

Katılımcılar öğrencilerin hazırlandıkları sınav-
ların kendilerini öğretmen olarak derslerde 
teknoloji kullanma konusunda kısıtlamadığını 
belirtmiş, yeterli bilgiye sahip olmamanın da 
teknolojiyi derslerinde kullanmalarına engel 
olmadığını söylemişlerdir. Bu durumda tek-
nolojik açıdan eksik oldukları konuların ta-
malanmasına sıcak bakacakları ve konuyla il-
gili verilmesi planlanan eğitimlere katılmaya 
istekli olacakları sonucu çıkartılabilir. 

Öğretmenler hizmet öncesi ya da hizmet 
sırasında aldıkları teknoloji içerikli eğitimlerin 
onların sınıflarında teknolojiyi kullanmalarına 
engel olmadığını düşünmektedir. Bu durum tek-
nolojiyi derslerinde kullanma isteği konusunda 
çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunun olum-
lu olduğuna işaret olabilir. Böylesine pozitif 
bakış açısı ise öğretmenlerimizin derslerinde 
teknoloji kullanma konusunda yenilikleri öğren-
meye ve içselleştirmeye direnç göstermedikle-
rini ve göstermeyeceklerini anlatmakta olabilir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu derslerde 
teknoloji kullanırken bazı e-içeriklerin filtrelen-
mesini bir engel olarak görmemektedir. Ancak 
bunun yanında katılımcılar, internette faydalan-
maya çalıştıkları e-içerikleri yetersiz bulmakta 
ve okullardaki teknik aksaklıklar, yoğun müf-
redat ve zaman yetersizliği yüzünden teknolo-
jiyi derslerinde daha az kullanabilmektedirler. 

Özetle, çalışmanın sonuçlarından yola çıkıla-
rak öğretmenlere teknoloji kullanımına yönelik 
daha fazla hizmetiçi kurs önerilebilir. Bu eği-
timlerde özellikle e-içerik hazırlama çalışma-
ları ağırlıkta olursa, öğretmenler kendi ders-
lerinin karakterine uygun içerik hazırlamak 
konusunda daha özgür ve emin sonuçlar ortaya 
koyabilirler.  Müfredat yoğunluğu ile ilgili za-
man sıkıntısı ise, müfredatın içinde teknolojiyi 
derslerde kullanmaya yönelik daha fazla etkin-
lik önermekle azaltılabilir. Teknik aksaklıkların 
nelerden kaynaklandığına yönelik ise okullar-
la iletişime geçilerek bilgi alınması, varsa ilgili 
sorunların çözülmesi için iyi bir adım olacaktır.



The developments that have occurred with 
the inclusion of concepts such as distance 
education and e-learning in learning-teaching 
processes have made technology an integral 
part of education systems (Polat & Özcan, 
2014). On the other hand, the Ministry of 
National Education considers the effective use 
of technology in the classroom as a competence 
area for teachers (Gür, Özoğlu & Başer, 2010).

Hawkridge (1983) stated that the adoption, 
implementation and institutionalization of 
information technologies by teachers is more 
difficult and time consuming than the use of 
other educational technologies in schools. 
For this reason, it is very important to identify 
the forces faced by teachers and to provide 
suggestions where necessary when using 
information technology tools.

On the one hand, teachers trying to keep up 
with the big advances in technology and trying 
to take advantage of the rapidly developing 
updates may face various problems while 
trying to make this technology suitable for 
pedagogical use in the classroom. At this point, 
it is worth investigating how technology is used 
in the learning environment, how problems are 
encountered during the process and what steps 
are expected to be taken.

Although teachers' expectations and 
perceptions about technology are positive, if 
technology is not used in the desired level and 
shapes in practice, investigating why it is not 
used will guide both the use of technology in 
a more meaningful way and the more rational 
use of the expenditures made and to be 
made. Therefore, the aim of this study was to 
determine the usage situation of teachers in 

all branches working in education 
institutions of Ministry of National Education 
in order to use the technologies in the 
classroom and to determine the problems 
experienced by teachers in using the 
technology in the classroom environment.

It is thought that this study which is conducted 
to identify the problems faced by teachers 
while using technology in their classrooms will 
have a significant effect on the acceptance and 
development of technological innovations. 
Therefore, the data collected through 
this research will also contribute to the 
development of new policies regarding the use 
of technology in schools. Finally, the findings of 
the research are thought to contribute to the 
relevant literature on issues such as the use of 
technological tools, problems about technology 
and the place of technology in the future.

Quantitative methods were used in the data 
collection and data analysis processes. A 
questionnaire was developed by the researcher 
to collect the data. In the first part of the 
questionnaire, in order to obtain demographic 
information about the participants, they were 
asked in which province they worked, their 
gender, age, seniority, education level, the type 
and branch of the school they worked. In the 
second part, 27 questions were asked about 
the use of technology tools in classrooms. The 
questionnaire was prepared as a 5-point Likert-
type scale.

The population of the study consists of 
approximately 1,119,466 teachers working 
in public and special education institutions 
affiliated to MoNE as of 2018 (MoNE, 2018). 
While collecting the data, it was not possible to 
reach the whole universe in terms of time and 

As a result of the positive relationship established between technology and learning, it is 
observed that computer technologies are used in all stages of education
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resources and 23,740 teachers in the universe 
were studied with appropriate sampling 
method. In other words, 23.740 teachers were 
determined as the sample of the study.

Participation is from all 81 cities. Most 
participants are from Istanbul. The majority 
of the participants are primary school 
teachers and women. In addition, most of the 
participants are between the ages of 36-45 and 
have seniority between 4-10 years. Most of the 
teachers participating in the research work in 
public schools. 

The data required for the study was collected 
by the survey method over the surveymonkey 
system in approximately three months. Prior 
to all data collection studies, participants 
were informed through official writing for the 
purpose of the study.

Based on the results of the study, it is 
understood that the teachers are keen to use 
technology in their lessons and they do not 
find this subject complicated. In addition, 
teachers find themselves sufficient in the 
use of technology, and students do not see 
the use of technology as harmful in terms 
of communication or health. However, in-
service training activities the teachers expect 
specialized trainings for their branches.

According to the results of the study, it can 
be said that teachers are very interested 
in self-development activities about the 
use of technology in their courses. As it is 
understood from these thoughts and that 
they tend to use e-content more readily, 
it may be useful to provide teachers with 
training in producing e-content in their fields.

It is also understood from the results of the 
study that, teachers believe in the benefit of 
technology when using technology, they do not 
have any problems with the majority of non-
Turkish materials as e-content, and they have a

positive opinion about getting support from the 
school administration. The lack of a computer 
laboratory in their schools or technical support 
issues are not difficult areas for the participants. 

The participants stated that, the exams that 
the students were prepared for did not restrict 
them about using technology as a teacher, 
and that not having sufficient information did 
not prevent them from using technology in 
their courses. In this case, it can be concluded 
that they would be eager to complete the 
technological deficiencies and would be 
willing to participate in the planned trainings.
Teachers think that pre-service or in-service 
trainings do not prevent them from using 
technology in their classrooms. This may 
indicate that most of the teachers participating 
in the study were positive about the desire to 
use technology in their classes. Such a positive 
point of view may be that our teachers do 
not and will not resist to learn and internalize 
innovations in using technology in their classes.

Most of the teachers who participated 
in the study did not see the filtering of 
some e-content as an obstacle while 
using technology in the lessons. However, 
participants find that the e-content they are 
trying to use on the internet is insufficient 
and they are less able to use technology in 
their classes due to technical problems in 
schools, intensive curriculum and lack of time.
In summary, based on the results of the study, 
more in-service courses on the use of technology 
could be offered to teachers. In these trainings, 
especially if e-content preparation works are 
predominant, teachers can provide more free 
and confident results in preparing content 
appropriate to the character of their courses. 
Time constraints on curriculum intensity can be 
alleviated by proposing more activity within the 
curriculum to use technology in courses. It will 
be a good step to contact the schools and get 
information about what the technical problems 
are and to solve the related problems, if any.
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Öğretmenlerin Sınıflarda Eğitim Teknolojisi Kullanımında Karşılaştıkları Güçlükler

Hızla gelişen teknolojinin etkisi tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da gözlenmektedir. 
Dünyada birçok ülke sınıflarda teknoloji kullanımına önem vermektedir. Bu sebeple, okullarda 
bilgisayar sayısı artırılmakta, yeni yazılımlar hazırlanmakta, öğretmenlerin teknolojiyle ilgili 
eğitim almalarına çalışılmaktadır.

Uzaktan eğitim, e-öğrenme gibi kavramların öğrenme-öğretme süreçlerine dâhil edilmesiyle 
meydana gelen gelişmeler teknolojiyi eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline 
getirmiştir (Polat & Özcan, 2014). Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı da teknolojinin sınıf 
ortamında etkin bir şekilde kullanılmasını öğretmenler için bir yeterlilik alanı olarak 
görmektedir (Gür, Özoğlu ve Başer, 2010).

Dünyada ve ülkemizde teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde de kullanılması 
tartışılmakta ve çeşitli projeler ile teknolojinin sunabileceği fırsatlar araştırılmaktadır. 
Türkiye’de ise teknoloji her zaman sınıflara ulaştırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, son 
yıllarda eğitimde yapılan en büyük atılım olan FATİH Projesi, 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).

Günümüzde teknolojinin beklentileri karşılaması, yapılan işleri kolaylaştırması ve kullanıcıyı 
memnun etmesi beklenmektedir (Çağıltay & Acartürk, 2006). Bu açıdan, FATİH Projesi ile sınıf 
ortamına yerleştirilen bilişim teknolojileri araçları öğrencilerin derse olan ilgilerinin artmasına 
ve dolayısıyla onların dersi daha dikkatli dinlemelerine katkı sağlamıştır (Emre, Kaya,
Özdemir & Kaya, 2011). Örneğin etkileşimli tahtalar, görsel öğe kullanımını sağlayan ses 
kliplerini, video ve animasyon gösterimlerini, renk, görüntü, perdeleme ve büyütme-küçültme 
gibi vurgulama imkânlarını tanıyarak dersleri daha görsel ve canlı kılar. Bunların yanında, 
dinamik yapıları sayesinde öğrencilerin derslerde daha aktif olmasını ve onların daha kolay 
algılamasını sağlamaktadır. 

Hawkridge (1983), bilgi teknolojilerinin öğretmenler tarafından benimsenmesinin, 
uygulamaya konmasının ve kurumsallaştırılmasının, diğer eğitim teknolojilerinin okullarda 
kullanılmasından daha zor ve zaman alıcı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle bilişim teknolojileri 
araçlarını kullanırken öğretmenlerin karşılaştıkları güçlerin tespit edilmesi ve gerekli görülen 
yerlerde öneriler sunulması oldukça önemlidir.

 Öte yandan son yıllarda yapılan çalışmalar, öğretmen ve öğrencilerin artık akıllı telefonları da 
derste kullanılmasını sakıncalı olarak değil, öğretmen ve öğrencilerin artık akıllı telefonları da

BÖLÜM I

Teknoloji ve öğrenme arasında kurulan pozitif ilişkinin bir sonucu olarak 
eğitim kademelerinin tüm aşamalarında bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı 
gözlemlenmektedir. 

GİRİŞ
       Bu bölümde araştırmanın problem durumuna, eğitimde bilişim teknolojileri araçlarının   
         kullanımına, araştırmanın amacına, önemine ve sınırlılıklarına yer verilmiştir.

1.1. Problem Durumu
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derste kullanılmasını sakıncalı olarak değil, aksine, eğitim çalışmalarına destek veren 
teknolojik bir yardım olarak gördüğünü ortaya koymaktadır (Uçar-Sarımanoğlu, 2018). Bu 
yüzden, bir yandan teknolojideki büyük ilerlemelere ayak uydurmaya çalışıp hızla gelişen 
güncellemelerden faydalanmaya çalışan öğretmenler, bir yandan da bu teknolojiyi sınıf 
ortamında pedagojik kullanıma uygun hale getirmeye çalışırken çeşitli sorunlarla 
karşılaşabilirler. Bu noktada öğrenme ortamında teknolojinin nasıl kullanıldığı, kullanılırken 
sürece ilişkin nasıl sorunlarla karşılaşıldığı, atılması beklenilen adımların neler olduğu 
araştırmaya değer görülmektedir. 

Farklı bir şekilde ifade etmek istenirse, eğitimde niteliği artırmak ve etkili bir öğrenme 
gerçekleştirmek için öğretmenlerin okullarda teknolojiden faydalanırken hangi sorunlarla 
karşılaştıkları ve dahası bu sorunlarla başa çıkabilmek için ne çeşit yöntemlere başvurdukları 
ortaya konmalıdır. Söz konusu tespitlerin yapılabilmesi için sınıflarında teknolojiyi aktif olarak 
kullananlar ile bir çalışma yapılması teknolojinin sınıf ortamında kullanılmasına yönelik doğru 
bilgilere ulaşılmasında fayda sağlayacaktır. Böylece, varsa, duyulan ihtiyaçlar da tespit edilebilir 
ve gelecekte teknolojinin sınıflarda etkin kullanımına yönelik uygun stratejiler geliştirilebilir.

Sonuç olarak; teknoloji sınıfta kullanılırken öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları tespit 
etmek için bu çalışma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarının etkileşimli sınıf yönetimi (esy) ve 
mobil cihaz yönetimi (mcy) gibi kontrol sitemlerinin planlanan işleyişine, öğretmenlerin 
teknoloji donanımlarının artırılmasına yönelik planlalan eğitimlerin içeriklerine ve 
geleceğin sınıfları (fcl) için planlanan çalışmalara olumlu katkı sağlayacağı ve mevcut 
teknolojik kullanımları desteklemek açısından önem taşıyacağı düşünülmektedir.
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Türkiye’de yapılan çalışmalar teknolojinin eğitimde kullanılmasına yönelik öğretmen 
tutumlarının olumlu olduğunu ve teknolojiye yönelik olumlu tutum ile teknoloji kullanım 
sıklığı arasında liner bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Akkoyunlu, 2002; Aral, vd., 2006; 
Cüre ve Özdener, 2008; Çağıltay, Çakıroğlu, Çağıltay ve Çakıroğlu, 2001; Çelik & Bindak, 2005; 
Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım, 2008; Seferoğlu, Akbıyık ve Bulut, 2008). Bilgisayarların derslerde 
kullanımına yönelik olarak ise öğretmenlerin olumsuz inançlar taşıdığını gösteren az sayıda 
çalışma da vardır (Çakıroğlu, Güven ve Akkan, 2008). 

Ayrıca, son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı, başarı faktörleri ile fırsat eşitliği sağlanmasına 
çalışmıştır. Bu anlamda 5 temel bileşen üzerine kurduğu FATİH Projesini başlatmıştır. 
Projeyle hedeflenen (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 sağlanmasıdır (MEB, 2016). 

Bilgisayar, daha çok, web sayfalarına erişim, yazı yazma ve oyun amaçlı kullanılmakta; daha 
yaratıcı ve karmaşık amaçlar için kullanılmamaktadır (Atav, Akkoyunlu ve Sağlam, 2006; 
Seferoğlu, Akbıyık ve Bulut, 2008; Wozney, Venkatesh ve Abrami, 2006). Bununla birlikte, 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada, öğretmenlerin yaklaşık dörtte birinin bilgisayar laboratuarını 
kullandığı ve derslerinde bilişim teknolojilerini kullandıklarını ortaya konmuştur (Göktaş, 
Yıldırım ve Yıldırım, 2008). 

Wenglinsky (1998) teknolojinin doğru kullanıldığı zaman öğrencilerin akademik başarılarına 
olumlu katkı yaptığını ifade etmiştir. Bu düşünceye örnek olarak düşünüldüğünde, bilişim 
teknolojileri araçlarından biri olan etkileşimli tahtaların faydalarını ortaya koymaya yönelik 
yapılan çalışmalarda, etkileşimli tahta kullanımının motivasyona olumlu katkıları olduğuna 
yönelik bulgular sunulmuştur (Altınçelik, 2009; Beeland, 2002; Ermiş, 2012; Manny-Ikan, 
Tikochinski, Zorman & Dagan, 2011; Northcote & Marshall, 2010; Torff & Tirotta, 2010). 
Araştırmalar ayrıca etkileşimli tahtaların öğretme ve öğrenmeyi destekleme potansiyellerinin 
olduğunu da ortaya koymuştur (Kennewell & Beauchamp, 2007; Smith & arkadaşları, 2005; 
Wall, Higgins & Smith, 2005). Öte yandan, etkileşimli tahtaların öğrenme etkinliklerine katılımı 
artırdığı (Akbaş & Pektaş, 2011; Wall, Higgins & Smith, 2005); Çoklu ortamların kullanımına 
olanak tanıdığı (Ekhami, 2002; Higgins, Beauchamp & Miller, 2007; Lau, 2011; Türel, 2010); 
ve hazır öğrenme materyalleri üzerinde işlem yapabilme imkânları sunduğu (Türel, 2010) 
gözlemlenmiştir.

Öte yandan Baydaş, Gedik ve Göktaş (2013), ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde 
teknolojinin nasıl kullandıklarını ve bunun 2005’ten 2011’e kadar nasıl bir değişim 
gösterdiğini ortaya çıkarmak amacıyla tarama modeli kullanarak bir çalışma yapmıştır. 2011 
yılına ait verilerde öğretmenlerin donanımlarda sıklıkla bilgisayar, projeksiyon cihazı ve 
yazıcıyı; yazılımlarda ise sıklıkla kelime işlemci, internet tarayıcı ve sunu araçlarını kullandıkları 
ortaya çıkmıştır. Sıklıkla kullanılan yazılım ve donanımların 2005 yılında toplanan verilerle 
karşılaştırılmasında ise sunu yazılımı, eğitsel oyunlar ve animasyon programlarının kullanımının 
artmasına bağlı olarak farklılık tespit edilmiştir. Baydaş vd. (2013) belirlenen yıllar arasında

1.2. Teknolojinin Sınıf Ortamında Kullanılmasına Yönelik Çalışmalar

1.3. Bilişim Teknolojileri Araçlarının Kullanımında Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Çalışmalar
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projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanımı açısından görülen anlamlı farklılığın ise, 2011 yılında 
bu yazılımların kullanımının artışından kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Çalışmanın sonucu, 
2011 yılına gelindiğinde, televizyon, kamera ve tarayıcının kullanımında düşüş yaşandığını da 
göstermiştir.

Bilişim teknolojileri araçlarının sınıflarda yaygın kullanılması internetin de eğitim amaçlı 
kullanımını artmıştır (Tiemo, Bribena, & Nwosu, 2011; Yıldırım, 2007). Bunun sebebi 
web üzerinde bilgi kaynaklarına ulaşımın kolaylaşmasıdır. İnternet eğitim materyallerinin 
seçilmesi, bilgiye ulaşım, sınıf içinde ve dışında iletişim kurmak, işbirlikçi çalışmak gibi 
alanlarda etkili olarak kullanılabilmektedir (Malhotra, Dixit, & Uslay, 2002; Tutkun, 2011). 
İnternetin kullanıcılara sunduğu bu imkânlar bilişim teknolojileri araçlarının eğitimde 
etkin kullanılmasına da katkı sağlamaktadır (Akkoyunlu, 2002; Rogers & Finlayson, 2004). 

Öğretmenler teknolojiyi derslerinde kullanabilmek için, yeterli zamanı müfredat 
yoğunluğundan dolayı bulamadıklarından ve ayrıca yeterli teknik destek almadıklarından 
şikâyetçidirler (Waite, 2004). Türkiye’de öğretmenler, kalabalık sınıflarda teknolojiden 
yararlanmanın zor olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca, Türkiye’de öğretmenlerin öğretim 
sürecinde kullanabilecekleri kaliteli eğitsel yazılımlar ve yazılımları eğitime uygunluk 
açısından değerlendirme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir (Cüre 
ve Özdener, 2008; Çakıroğlu, Güven ve Akkan, 2008). Az sayıda çalışma öğretmenlerin 
bilgisayar teknolojilerini kullanmalarını etkileyen etmenleri ele almıştır (Jaber ve Moore, 
1999). Öğretmenin teknik bilgisi ve tecrübesi, sınıftaki bilgisayar sayısı, öğretmenin kendi 
mesleki gelişimiyle ne derece ilgilendiği ve eğitim felsefesi gibi etmenler, bilgisayarın 
kullanılıp kullanılmayacağı ve nasıl kullanılacağını belirleyen etmenlerdendir (Becker, 
2001). Yapılan çalışmalar, bilgisayarlı eğitim adına öğretmenlere verilen eğitim, bilgisayarın 
nasıl kullanılacağı ile sınırlı kalmakta ancak bilgisayarın eğitimde nasıl kullanılacağını 
içermediğini ortaya koymuştur (Cox, Preston ve Cox, 1999). Türkiye’de yapılan bir 
çalışma ise öğretmenlerin yetersiz bütçe, donanım eksikliği, yetersiz hizmet-içi eğitim 
ve yetersiz teknik-idari desteği bilgisayarların eğitimde kullanımını engelleyen etmenler 
olarak düşündüklerini ortaya koymuştur (Kuşkaya-Mumcu ve Koçak-Usluel, 2004).

Okullarda bilgisayar sayısı arttıkça, bilgisayar kullanım düzeyleri ve bilgisayarın eğitim amaçlı 
kullanımını engelleyen etmenleri öğrenmek önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı 
sınıflarda teknoloji kullanılmasına yönelik okullarda görev yapan tüm branşlardaki 
öğretmenlerin kullanım durumunun belirlenerek, öğretmenlerin teknolojiyi sınıf ortamında 
kullanırken yaşadıkları sorunları tespit etmek olarak belirlenmiştir. Buna ilaveten, çalışma, 
teknolojinin eğitimde kullanımını engelleyen muhtemel etmenleri açığa çıkarma amacını 
taşımaktadır.
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Öğretmenlerin teknolojiye dönük beklenti ve algıları pozitif dahi olsa, teknoloji pratikte 
istenen düzeyde ve şekillerde kullanılmıyorsa, bunun sebeplerini araştırmak, hem 
bu teknolojilerin daha anlamlı bir şekilde kullanılması hem de yapılan ve yapılacak 
harcamaların daha rasyonel bir şekilde kullanılması yönünde rehberlik edecektir. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Öğretmenlerin sınıflarında teknoloji kullanımına yönelik görüşleri nelerdir?
2. Öğretmenler teknolojiyi sınıflarında kullanırken ne tür sorunlarla karşılaşmaktadırlar?

Mesela Amerikalı eğitim tarihçisi Larry Cuban’a göre, şimdiye kadar sınıflardaki bilgisayarlar, 
teknoloji taraftarları ve politika yapıcılar tarafından gereğinden fazla satılmış, öğretmen ve 
öğrenciler tarafından ise gereğinden az kullanılmıştır (Cuban, 2001). 

Bu açıdan, teknolojinin sınıflarda kullanımına yönelik öğretmen görüşlerini öğrenmenin ve 
onların derslerinde teknoloji kullanırken karşılaştıkları sorunları yine öğretmen görüşleriyle 
belirlemeye çalışmanın teknolojinin sınıflarda yerinde ve verimli kullanılabilmesi için gerekli 
gelişmelere katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Öte yandan teknolojiyle birlikte gelişen 
yeniliklere uyum sağlamaya çalışan kullanıcılara, kullandıkları bu yenilikleri değerlendirmeleri 
için zaman zaman fırsat tanınması eğitim-öğretim çalışmalarına olumlu katkıda bulunabilir. 
Dahası öğretmenlerin neler düşündüklerini öğrenmek onların genel olarak kendilerini nasıl 
ifade ettiklerini anlamak açısından önemlidir.

Özetle, öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kullanırken karşılaştıkları sorunları tespit 
etmeye yönelik yapılan bu çalışmanın teknolojik yeniliklerin kabulüne ve gelişimine önemli 
ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. Dolayısı ile bu araştırmayla toplanan veriler, teknoljinin 
okullarda kullanılmasıyla ilgili yeni politikaların oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır. Son 
olarak araştırma ile ortaya çıkarılan bulguların, teknolojik araçların kullanımı, sorunları ya da 
gelecekteki yeri gibi konularda ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmanın amacı sınıflarda teknolojilerinin kullanılmasına yönelik okullarda görev yapan 
tüm branşlardaki öğretmenlerin kullanım durumunun belirlenerek, öğretmenlerin teknolojiyi 
sınıf ortamında kullanırken yaşadıkları sorunları tespit etmek olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada algı ve tutum yerine doğrudan teknoloji kullanımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu 
tercihin alanyazına dayalı nedenleri vardır. Şimdiye kadar teknoloji destekli eğitimin eğitimde 
olumlu değişimlere katkı sağlayacağına olan inanç güçlü olmasına rağmen, bilgisayarların 
okullarda beklendiği kadar yer etmediğine ve okullarda mevcut eğitimle teknolojinin 
bütünleştirilmesinin sorunlu olduğuna dair kanıtlar vardır (Becker, 2001; Cuban, 1986, 2001; 
Noble, 1998; Oppenheimer, 1997).

1.4. Araştırmanın Amacı

1.5. Araştırmanın Önemi
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Öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarda kullanımına yönelik düşüncelerini ve teknolojiyi 
sınıflarında kullanırken karşılaştıkları zorlukları onların görüşlerine dayalı olarak tespit etmek 
amacıyla yapılan bu araştırmanın bazı sınırlılıkları mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Zaman ve kaynak bakımından tüm evrene ulaşmak mümkün olmadığı için araştırmanın 
örneklemi, araştırmanın evrenin içinde yer alacak olan öğretmenlerle sınırlıdır.

2. Araştırmanın evrenini 2018 yılı itibarıyla MEB’e bağlı resmi ve özel okullarda çalışan 
1.119.466 öğretmen oluşturmaktadır.

1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
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2.1. Araştırmanın Modeli

Bu bölümde araştırma için planlanan model, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve 
verilerin toplanması yer almaktadır. 

Bu araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde nicel yöntemler kullanılmıştır. 
Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Şekil 1’de sunulan 
çerçeve, araştırmada veri toplama ve toplanan verileri analiz etme süreçlerinin nasıl 
gerçekleştirildiği özetlemektedir:

Şekil 1. Veri Toplama ve Veri Analiz Sürecinin Çerçevesi

Araştırmanın evrenini, 2018 yılı itibarıyla MEB’e bağlı resmi ve özel tüm kurumlarda çalışan 
yaklaşık 1.119.466 öğretmen oluşturmaktadır (MEB, 2018). Veriler toplanırken, zaman ve 
kaynak bakımından tüm evrene ulaşmak mümkün olmadığı için uygun örnekleme yöntemi 
ile evrenin içinde yer alan 23.740 öğretmenle çalışılmıştır. Bir başka deyişle araştırmanın 
örneklemi olarak söz konusu 23.740 öğretmen belirlenmiştir. 
Tablo 1 ve 2 sırasıyla katılımcı öğretmenlerin branşlarına ve çalıştıkları illere göre dağılımlarını 
göstermektedir:

BÖLÜM II
YÖNTEM

Çalışma Anketi

Veri

Analiz

Rapor

2.2. Evren ve Örneklem
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Tablo 1. Katılımcı Öğretmen Sayılarının Branşlara Göre Dağılımı

Branşlar Frekans (N) Yüzde (%)

Sınıf 6288 26,49
Okul Öncesi 2276 9,59
İngilizce 2187 9,21
Türkçe 1372 5,78
Fen ve Teknoloji 1193  5,03
İlköğretim Matematik 1071      4,51
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030      4,34
Matematik 832      3,50
Sosyal Bilgiler 826      3,48
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 775      3,26
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık     720      3,03
Türk Dili ve Edebiyatı     718      3,02
Beden Eğitimi         598      2,52
Tarih 366 1,54
Görsel Sanatlar 314 1,32
Teknoloji ve Tasarım 291 1,23
Özel Eğitim 286 1,20
Biyoloji 277 1,17
Coğrafya 271 1,14
Müzik 265 1,12
Kimya/Kimya Teknolojisi 228 0,96
Fizik 198 0,83
Felsefe 194 0,82
İ.H.L. Meslek Dersleri 174 0,73
Almaca 146 0,61
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 97 0,41
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 87 0,37
Sağlık/Sağlık Hizmetleri 80 0,34
Muhasebe ve Finansman/Muhasebe Grubu 79 0,33
Arapça 52 0,22
Makine Tek./Makine ve Kalıp/Makine Model 38 0,16
Yiyecek İçecek Hizmetleri 32 0,13
Büro Yönetimi 25 0,11
Giyim Üretim Teknolojisi 23 0,10
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 23 0,10
El San. Tek./Nakış/El Sanatları 22 0,09
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Branşlar Frekans (N) Yüzde (%)

Motorlu Araçlar Teknolojisi 21 0,09
Metal Teknolojisi 20 0,08
Tekstil Teknolojisi/Tekstil/Trikotaj/Tekstil Terbiye 18 0,08
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 17 0,07
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 16 0,07
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15 0,06
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 14 0,06
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 12 0,05
Fransızca 12 0,05
Sağlık Bilgisi 12 0,05
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 11 0,05
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 10 0,04
Adalet 10 0,04
Tasarım Teknolojileri 10 0,04
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 8 0,03
Gıda Teknolojisi 7 0,03
Pazarlama ve Perakende 7 0,03
Psikoloji 7 0,03
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 6 0,03
İspanyolca 6 0,03
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 5 0,02
Sanat Tarihi 4 0,02
Seramik ve Cam Teknolojisi 4 0,02
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 3 0,01
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 3 0,01
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 2 0,01
Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 0,01
Radyo-Televizyon 2 0,01
Metalurji Teknolojisi 2 0,01
Kuyumculuk Teknolojisi 2 0,01
Ulaştırma Hizmetleri 2 0,01
Sanat ve Tas./Dekoratif San./Plastik San./İç Mekan 
Dek.

2 0,01

Rusça 2 0,01
Plastik Teknolojisi 2 0,01
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 2 0,01
Denizcilik/Gemi Yönetimi/Gemi Mak./Su Ür./Gemi 
Elektr.

1 0,00

Tablo 1’in devamı…
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Tablo 1’e bakıldığında, araştırmaya en çok katılımın (% 26,49) Sınıf Öğretmenliği branşından 
olduğu gözlemlenmektedir. İkinci sırayı % 9,59’luk oranla Okul Öncesi öğretmenleri alırken, 
Yabancı Diller branşındaki öğretmenler % 9,21’lik oranla üçüncü sırada katılım sağlamışlardır.  

Tablo 2. Katılımcı Öğretmen Sayılarının İllere Göre Dağılımı

İller Frekans (N) Yüzde (%)

Adana 641 2,70
Adıyaman 150 0,63
Afyonkarahisar 206 0,87
Ağrı 204 0,86
Amasya 238 1,00
Ankara 790 3,33
Antalya 587 2,47
Artvin 39 0,16
Aydın 421 1,77
Balıkesir 416 1,75
Bilecik 44 0,19
Bingöl 120 0,51
Bitlis 218     0,92 
Bolu 106 0,45
Burdur 173 0,73
Bursa 548 2,31
Çanakkale 275 1,16
Çankırı 88 0,37
Çorum 103 0,43
Denizli 413 1,74
Diyarbakır 278 1,17
Edirne 133 0,56
Elazığ 216 0,91
Erzincan 88 0,37

Branşlar Frekans (N) Yüzde (%)

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) 1 0,00
Ray.Sis.T./Ray.Sis.Mak./Elek.Elektro./Mekatronik/İnş. 1 0,00
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1 0,00
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 1 0,00
Türk Halk Oyunları 1 0,00
Eğlence Hizmetleri 1 0,00
Çince 1 0,00
Toplam 23.740 100

Tablo 1’in devamı…
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Tablo 2’nin devamı…

İller Frekans (N) Yüzde (%)

Erzurum 430 1,81
Eskişehir 237 1,00
Gaziantep 178 0,75
Giresun 212 0,89
Gümüşhane 71 0,30
Hakkari 79 0,33
Hatay 901 3,80
Isparta 209 0,88
İçel (Mersin) 582 2,45
İstanbul 2039 8,59
İzmir 782 3,29
Kars 45 0,19
Kastamonu 176 0,74
Kayseri 421 1,77
Kırklareli 160 0,67
Kırşehir 68 0,29
Kocaeli 400 1,68
Konya 1163 4,90
Kütahya 237 1,00
Malatya 114 0,48
Manisa 421 1,77
Kahramanmaraş 367 1,55
Mardin 373 1,57
Muğla 411 1,73
Muş 966 4,07
Nevşehir 168 0,71
Niğde 226 0,95
Ordu 201 0,85
Rize 222 0,94
Sakarya 512 2,16
Samsun 145 0,61
Siirt 84 0,35
Sinop 82 0,35
Sivas 156 0,66
Tekirdağ 322 1,36
Tokat 103 0,43
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Tablo 2’nin devamı…

Tablo 2’ye bakıldığında, araştırmaya 81 ilin tümünden katılım olduğu görülmektedir. En çok 
katılımcının ise İstanbul’dan (% 8,59) olduğu anlaşılmaktadır. İstanbul’u sırasıyla Konya (% 
4,90) ve Hatay (% 3,80) takip etmektedir.

Grafik 1, 2, 3, 4 ve 5 sırasıyla, katılımcı öğretmenlerin cinsiyetlerine, yaş aralıklarına, kıdem 
yıllarına, çalıştıkları okul türüne ve çalıştıkları okulun devlet mi yoksa özel mi olduğuna göre 
dağılımlarını özetlemektedir.

İller Frekans (N) Yüzde (%)

Trabzon 494 2,08
Tunceli 76 0,32
Şanlıurfa 541 2,28
Uşak 0,90 213
Van 75 0,32
Yozgat 227 0,96
Zonguldak 286 1,20
Aksaray 256 1,08
Bayburt 29 0,12
Karaman 165 0,70
Kırıkkale 88 0,37
Batman 201 0,85
Şırnak 314 1,32
Bartın 51 0,21
Ardahan 46 0,19
Iğdır 101 0,43
Yalova 50 0,21
Karabük 59 0,25
Kilis 103 0,43
Osmaniye 172 0,72
Düzce 435 1,83
Toplam 23.740 100,0
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Grafik 1: Katılımcı Öğretmenlerin Cinsiyetleri (%)

Grafik 1 katılımcıların cinsiyetlere göre dağılımlarını göstermektedir. Buna göre katılımcıların 
% 60,90’ı kadın, % 39,10’u erkektir. Başka bir deyişle, araştırmaya katılan kadın öğretmen 
sayısı erkek öğretmen sayısından fazladır.

Grafik 2: Katılımcı Öğretmenlerin Yaş Aralıkları (%)

Grafik 2 katılımcıların yaş aralıklarına göre dağılımlarını göstermektedir. Buna göre katılımcı 
öğretmenlerin % 30,26’sı 36-45 yaş aralığında, % 29,45’i 30 yaş altında, % 22,82’si 31-35 yaş 
aralığında, % 14,77’si 46-55 yaş aralığında, % 2,70’i ise 56 yaş ve üzerindedir.

39,10%

60,90%

Kadın Erkek

29,45

30 yaş ve altı 31-35 36-45 46-55 56 ve üzeri

22,82

30,26

14,77
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Grafik 3: Katılımcı Öğretmenlerin Kıdem Yılları (%)

Grafik 3 katılımcıların kıdem yıllarına göre dağılımlarını göstermektedir. Buna göre en çok 
katılımcı (% 34,54) 4-10 yıl arasında kıdeme sahiptir. Öte yandan, en az katılımcının (% 0,36) 
40 yıldan fazla kıdem yılına sahip olduğu gözlenmektedir.

Grafik 4: Katılımcı Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türü (%)

Grafik 4 katılımcıların çalıştıkları okul türüne göre dağılımlarını göstermektedir. Buna 
göre katılımcıların çoğu (% 33,94) ilkokulda çalışmaktadır. En az katılım ise Güzel Sanatlar 
Liselerinden (% 0,11) olmuştur.

34,54%

28,74%

15,81%

3,37% 0,36%

10,72%
6,45%
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Grafik 5: Katılımcı Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul (%)

Grafik 5 katılımcı öğretmenlerin çalıştıkları okulun devlet mi yoksa özel okul statüsünde 
mi olduğunu özetlemektedir. Buna göre katılımcıların çoğu (% 94,18) devlet okulunda 
çalışmaktadır.

94,18%

5,82%

Devlet Okulu Özel Okul
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Bu çalışma için araştırmacı tarafından, veri toplama aracı olarak bir anket geliştirilmiştir. 
Anket iki bölümden oluşmaktadır: (1) Demografik bilgiler elde etmek için sorulan 
soruları içeren maddeler; (2) Teknolojinin sınıflarda kullanım sıklığı ve bu kullanım sırasında 
karşılaşılan güçlüklerle ilgili öğretmen görüşlerini almak için oluşturulan maddeler.  
Anketin ilk bölümünü doldurmak yaklaşık 5 dakika, ikinci bölümünü doldurmak ise yaklaşık 
10 dakikalık süre almıştır. Kısacası, bir katılımcı için anketi doldurmak ortalama 15 dakikalık 
bir süre almıştır.

Veri toplama aracı oluşturulurken mevcut alanyazından faydalanılmış ve teknolojinin 
kullanım amaçları ve sıklıklarıyla ilgili olan maddeler oluşturulmuştur. Daha sonra hazırlanan 
maddeler anket formunda, surveymonkey üzerinden kolay ulaşılabilir, uygun olan 
öğretmenlere uygulanmıştır.

Anketin birinci bölümünde katılımcılar hakkındaki demografik bilgileri elde etmek için 
onlara hangi ilde çalıştıkları, cinsiyetleri, yaşları, kıdem yılları, öğrenim düzeyleri, çalıştıkları 
okul türü ve branşları sorulmuştur. İkinci bölümde ise sınıflarda teknolojinin araçlarının 
kullanımına yönelik hazırlanmış 27 soru sorulmuştur. Anket 5’li Likert Tipi bir ölçek şeklinde 
hazırlanmıştır. Bu doğrultuda katılımcılardan her madde için katılımlarını ‘Hiç katılmıyorum’, 
‘Çok az katılıyorum’, ‘Orta düzeyde katılıyorum’, ‘Büyük ölçüde katılıyorum’ ve ‘Tamamen 
katılıyorum’ şeklindeki derecelerden biriyle belirlemeleri istenmiştir.

Araştırma için hazırlanan veri toplama aracı surveymonkey sistemi üzerinden yayınlanmıştır. 
Veri toplanma süreci  01.04.2019-01.06.2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır.  
Surveymonkey sistemi zaman kazanmak ve bu kısıtlı zaman içinde daha çok katılımcıya 
ulaşabilmek amacıyla tercih edilmiştir. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı 
ile ulaşılmıştır. Bu resmi yazıda onlara anketin önemi, sonuçlara neden ihtiyaç duyulduğu, 
anketin amacı ve örneklemi hakkında bilgi verilmiştir. Onların aracılığıyla da sınıflarında 
teknolojiyi aktif olarak kullanan öğretmenlere ulaşılmıştır. 

Özet olarak, araştırma için gerekli olan veriler yaklaşık üç ayda, surveymonkey sistemi 
üzerinden anket yöntemiyle toplanmıştır. Tüm veri toplama çalışmaları öncesinde katılımcılar 
araştırmanın amacı doğrultusunda 

Anketlerin doldurulma işlemi surveymonkey üzerinden bittikten sonra elde edilen veriler, 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programına aktarılmış ve bu programda geçerli 
olan bir forma dönüştürülmüştür (Pallant, 2001). Verilerin analizinde betimleyici (tanımlayıcı) 
istatistikler (frekans; yüzde; ortalama, standart sapma vb.) kullanılmıştır.

2.3. Veri Toplama Aracı

2.4. Verilerin Toplanması 

2.5. Verilerin Analizi
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Bu bölümde veri analizleriyle ortaya çıkan sonuçlar verilmiştir. Sonuçlar betimsel çerçeveyi 
kapsayan Tablo 3 ve 4 ile sunulmuştur. 

İlk olarak Tablo 3 öğretmenlerin sınıflarda teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini 
göstermektedir:

Tablo 3.  Teknolojinin Sınıflarda Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

BÖLÜM III
BULGULAR ve YORUM

Anket Maddeleri
Hiç Katılmı-
yorum(%)

Çok  Az 
Katılıyo-
rum(%)

Orta Düzey 
Katılıyo-
rum(%)

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum(%)

Tamamen
Katılıyorum(%)

Teknoloji kullanımının 
branşım için çok da 
uygun olmadığını 
düşünüyorum.

70,8 10,7 10,6 5,0 2,8

Teknolojik aletleri 
kullanmak bana 
karmaşık geliyor.

59,3 25,0 12,8 2,3 0,6

Teknolojiyi derslerimde 
kullanmak için 
yeterli bilgi düzeyine 
sahip olmadığımı 
düşünüyorum.

46,9 28,9 18,4 4,4 1,5

Teknolojiyi derslerde 
kullanmak öğrencilerin 
dikkatini dağıtıyor/
sınıfın düzenini bozuyor

64,4 22,7 10,0 2,1 0,8

Teknoloji kullanımı 
derslerde öğrenciyi 
tembelleştiriyor 
(Kaynakların hazır 
olarak elde edilmesi, 
öğrencilerin daha 
çok oyun oynamak, 
müzik dinlemek ya 
da film izlemek için 
teknolojiyi kullanması 
vb. yüzünden)

40,3 28,7 19,8 7,7 3,4

Derslerde teknoloji 
kullanmak 
öğretmenleri 
tembelliğe itiyor.

57,6 25,1 12,7 3,2 1,3
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Tablo 3’ün devamı…

Anket Maddeleri
Hiç Katılmı-
yorum(%)

Çok  Az 
Katılıyo-
rum(%)

Orta Düzey 
Katılıyo-
rum(%)

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum(%)

Tamamen
Katılıyorum(%)

Derslerde teknoloji 
kullanımı öğrenciler 
arası iletişimi azaltıyor.

46,4 29,3 16,5 5,5 2,3

Teknolojinin derslerde 
kullanılmasına yönelik 
hizmetiçi eğitimlerin 
faydalı olması için, bu 
eğitimlerin branşlara 
göre ayrılması 
gerekiyor.

8,0 8,8 16,6 26,9 39,6

Kendimi teknoloji 
kullanımı anlamında 
geliştirmem gerektiğini 
düşünmüyorum.

34,9 22,2 22,2 12,8 8,0

Teknolojiyi derslerde 
kullanmak öğrencilerin 
dikkatini dağıtıyor/
sınıfın düzenini bozuyor

64,4 22,7 10,0 2,1 0,8

Diğer öğretmen 
arkadaşlarımın 
sınıflarında kullandığı 
bir teknolojiyi 
derslerimde kullanmayı 
denemekten çekinirim.

75,9 15,5 6,4 1,3 0,9

Derslerim için içerik 
üretmektense hazır 
bulunan e-kaynakları 
kullanmak bana daha 
pratik ve güvenli 
gelmektedir.

21,3 23,4 30,2 17,6 7,5

Bence teknolojiyi 
derslerde kullanmak 
öğrencilerin sağlığına 
zarar veriyor.

63,3 22,9 10,7 2,0 1,1



27

Öğretmenlerin Sınıflarda Eğitim Teknolojisi Kullanımında Karşılaştıkları Güçlükler Öğretmenlerin Sınıflarda Eğitim Teknolojisi Kullanımında Karşılaştıkları Güçlükler

Tablo 3’te teknolojin sınıflarda kullanımına yönelik 23.740 öğretmenin konuyla ilgili yargılara 
ne düzeyde katıldıklarına yönelik sonuçlar belirtilmiştir. Buna göre katılımcı öğretmenlerin 
yarıdan fazlası teknoloji kullanımının branşları için uygun olduğunu (% 70,8), teknolojik 
aletleri kullanmanın onlara karmaşık gelmediğini (% 59,3), teknolojiyi derslerde kullanmanın 
öğrencilerin dikkatini dağıtmak ya da sınıfın düzeninin bozmak gibi bir sonuca yol açmadığını 
(% 64,4), derslerde teknoloji kullanmanın öğretmenleri tembelliğe itmediğini (% 57,6), 
öğretmen arkadaşlarının sınıflarında kullandığı bir teknolojiyi derslerinde kullanmayı 
denemekten çekinmediklerini (% 75,9) ve teknolojiyi derslerde kullanmanın öğrencilerin 
sağlığına zarar verdiğini düşünmediklerini (% 63,3) belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin 
yarıya yakını teknolojiyi derslerinde kullanmak için yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını 
(% 46,9) ve derslerde teknoloji kullanımının öğrenciler arası iletişimi azaltmadığını (% 46,4) 
düşünmektedir. Bunların yanı sıra öğretmenlerin çoğu teknoloji kullanımının derslerde 
öğrenciyi tembelleştirdiği fikrine katılmadıklarını (% 40,3), öte yandan teknolojinin derslerde 
kullanılmasına yönelik hizmetiçi eğitimlerin faydalı olması için, bu eğitimlerin branşlara göre 
ayrılması gerektiğini düşündüklerini (% 39,6) ifade etmişlerdir.

Tablo 3’te, ayrıca, öğretmenlerin çoğunun (% 34,9) kendilerini teknoloji kullanımı anlamında 
geliştirmeleri gerektiğini düşünmelerinin yanı sıra dersleri için içerik üretmektense hazır 
bulunan e-kaynakları kullanmanın onlara daha pratik ve güvenli gelmesi hususuna orta 
düzeyde (% 30,2) katıldıkları görülmektedir.

Tablo 4, öğretmenlerin sınıflarda teknoloji kullanırken karşılaştıkları güçlüklerle ilgili katılım 
düzeylerini göstermektedir:
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Tablo 4. Teknoloji Sınıfta Kullanılırken Karşılaşılan Güçlüklere Yönelik Öğretmen Görüşleri

Anket Maddeleri
Hiç Katılmı-
yorum(%)

Çok  Az 
Katılıyo-
rum(%)

Orta Düzey 
Katılıyo-
rum(%)

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum(%)

Tamamen
Katılıyorum(%)

Müfredat yoğunluğu 
derslerde teknolojiyi 
daha az kullanmama 
sebep oluyor.

24,6 23,1 25,4 16,6 10,3

Öğrencilerin 
hazırlandıkları sınavlar 
ders anlatırken 
bilişim teknolojilerini 
kullanmama engel 
oluyor.

41,4 24,6 20,3 9,0 4,6

Okulumda bulunan 
bilişim teknolojileri 
aletlerinden kaynaklı 
teknik aksaklıklar 
derslerimde teknolojiyi 
daha az kullanmama 
sebep oluyor.

24,2 24,8 21,4 14,6 15,0

İnternet ortamında 
bulunan e-içerikler 
yetersiz olduğundan 
derslerimde bu 
tip içerikleri pek 
kullanmıyorum.

26,8 29,4 26,0 11,4 6,5

Branşım ile ilgili yazılım 
ve programların 
kullanımı konusunda 
yeterli bilgiye sahip 
olmadığımdan, 
onları derslerimde 
kullanamıyorum.

38,2 29,1 20,9 8,1 3,7

Üniversitede 
teknolojik içerikli çok 
az ders aldığımdan, 
derslerimde teknolojiyi 
kullanma konusunda 
zorluk çekiyorum.

35,7 26,7 19,8 10,6 7,1
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Anket Maddeleri
Hiç Katılmı-
yorum(%)

Çok  Az 
Katılıyo-
rum(%)

Orta Düzey 
Katılıyo-
rum(%)

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum(%)

Tamamen
Katılıyorum(%)

Teknolojinin derslerde 
uygulanmasına yönelik 
hizmetiçi eğitim 
almadığımdan ders 
işlerken teknolojiyi çok 
aktif kullanamıyorum.

39,8 27,4 19,3 8,6 4,9

Derslerimde 
kullanmaya çalıştığım 
e-içeriklere, 
programlara ya da 
yazılımlara erişim 
engelim olması 
teknoloji kullanma 
isteğimi azaltıyor.

25,9 21,9 22,1 15,9 14,2

Okulumuzda bilgisayar 
laboratuvarı (ya da 
bilişim teknolojileri 
sınıfı) olmadığı için 
derslerimde teknolojiyi 
kullanamıyorum.

49,6 17,6 13,4 8,4 11,0

Okulumda branşımla 
ilgili kullanabileceğim 
yazılımlar, bilgisayar 
vb. teknolojiler 
yeterli olmadığından 
derslerimde bilişim 
teknolojilerini 
kullanamıyorum.

38,6 22,2 17,2 10,5 11,5

İnternet ortamında 
branşıma yönelik 
materyallerin genellikle 
Türkçe olmaması 
nedeniyle teknolojiyi 
derslerimde yeterli 
kullanamıyorum.

51,1 23,9 16,0 5,9 3,2

Tablo 4’ün devamı…
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Teknolojiyi sınıfta kullanırken karşılaştıkları güçlüklere yönelik 23.740 öğretmenin görüşüne 
bakıldığında çoğunluğun (% 80,6) ‘Teknolojinin faydasına inanmadığımdan teknolojiyi 
derslerimde kullanmıyorum’ yargısına hiç katılmadıkları gözlemlenmektedir. Aynı şekilde 
katılımcıların yarıdan fazlası branşlarına yönelik materyallerin genellikle Türkçe olmamasının 
teknolojiyi derslerinde yeterli kullanmamalarına sebep olmadığını (% 51,1), derslerinde 
teknoloji kullanma konusunda okul idaresinden gördükleri desteğin yeterli olmadığı yargısına 
hiç katıladıklarını (% 57,7), teknolojik aletleri kullanırken ihtiyaçları olduğunda teknik destek 
bulamadıkları için teknolojiyi derslerinde kullanmadıkları yargısına da hiç katılmadıklarını 
(% 53,5) belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların yarıya yakını (% 49,6) okullarında bilgisayar 
laboratuvarının olmamasının derslerinde teknolojiyi kullanmalarına engel olmadığını ifade 
etmiştir. 

Katılımcıların çoğu (% 41,4) öğrencilerin hazırlandıkları sınavların ders anlatırken bilişim 
teknolojilerini kullanmaların engel olmadığını düşünmektedir. Benzer bir şekilde katılımcıların 
çoğu (% 38,2) ‘branşlarıma yönelik yazılım ve programların kullanımı konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadığımdan onları derslerimde kullanamıyorum’ yargısına hiç katılmadıklarını 
söylemişlerdir. Aynı şekilde katılımcıların çoğu üniversitede teknolojik içerikli çok az 
ders almalarının derslerinde teknolojiyi kullanma konusunda zorluk çekmelerine sebep
olmadığını (% 35,7) ve teknolojinin derslerd e uygulanmasına yönelik hizmetiçi eğitim 
almamalarının ders işlerken teknolojiyi çok aktif kullanmalarına engel olmadığını (% 39,8) 
belirtmişlerdir.

Anket Maddeleri
Hiç Katılmı-
yorum(%)

Çok  Az 
Katılıyo-
rum(%)

Orta Düzey 
Katılıyo-
rum(%)

Büyük 
Ölçüde 

Katılıyorum(%)

Tamamen
Katılıyorum(%)

Bilgisayar destekli 
dersler hazırlamak çok 
vakit alıyor.

21,4 24,2 29,9 16,3 8,2

Derslerimde teknolojiyi 
kullanmam konusunda 
okul idaresinden 
gördüğüm destek 
yeterli değil.

57,7 18,6 14,0 5,1 4,6

Teknolojinin faydasına 
inanmadığımdan 
teknolojiyi derslerimde 
kullanmıyorum.

80,6 10,0 6,9 1,6 0,9

Teknolojik aletleri 
kullanırken ihtiyacım 
olduğunda teknik 
destek bulamadığım 
için, teknolojiyi 
derslerimde 
kullanmamayı tercih 
ediyorum.

53,5 22,5 15,3 5,1 3,6
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Tablo 4’te ayrıca, öğretmenlerin derslerinde kullanmaya çalıştıkları e-içeriklere, programlara 
ya da yazılımlara erişim engellerinin olmasının teknoloji kullanma isteklerinini azaltıp 
azaltmama yönündeki yargıya katılım düzeylerine bakıldığında çoğunluğunun (% 25,9) söz 
konusu erişim engellerinin teknolojiyi derslerinde kullanmalarına engel teşkil etmediğini 
belirttiklerini gözlemlemekteyiz.

Yukarıdaki sonuçların yanı sıra, Tablo 4’te, öğretmenlerin çoğunun (sırasıyla % 29,4 ve % 24,8) 
‘internet ortamında bulunan e-içeriklerin yetersiz bulduğumdan derslerimde bu tip içerikleri 
pek kullanmıyorum’ ve ‘okulumda bulunan bilişim teknolojileri aletlerinden kaynaklı teknik 
aksaklıklar derslerimde teknolojiyi daha az kullanmama sebep oluyor’ yargılarına çok az da 
olsa katıldıklarını gözlemlenmektedir.

Son olarak müfredat yoğunluğunun derslerde teknolojiyi daha az kullanmaya yönelik bir 
eğilime sebep olması konusuna öğretmenlerin orta düzeyde (% 25,4) katıldığı görülmektedir. 
Benzer bir şekilde, öğretmenlerin orta düzeyde katıldıkları bir başka konu ise bilgisayar 
destekli dersler hazırlamanın çok vakit almasıdır (% 29,9). 
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Bu bölümde araştırma sonucunda ortaya konulan bulgulardan yola çıkılarak yapılan önerilere 
yer verilmiştir.

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak anlaşılan öğretmenlerin derslerinde teknoloji 
kullanmaya sıcak baktıkları ve bu konuyu karmaşık da bulmadıklarıdır. Ayrıca öğretmenler 
kendilerini teknoloji kullanımında yeterli bulmakta, öğrenciler açısından da teknoloji 
kullanımını iletişim yönünden ya da sağlık açısından zararlı görmemektedirler. Ancak 
hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde branşlara yönelik özelleşmiş eğitimleri beklemektedirler.

Çalışma sonuçları ile öğretmenlerin teknolojiyi derslerinde kullanmalarına yönelik kendilerini 
geliştirme faaliyetlerine sıcak baktıkları söylenebilir. Bu düşüncelerinden ve e-içerikleri hazır 
kullanmaya daha çok yöneldiklerinden anlaşıldığı üzere öğretmenlere kendi alanlarında 
e-içerik üretme konusunda eğitimler verilmesi faydalı olabilir.

Çalışma sonuçlarında ayrıca anlaşılan, öğretmenlerin teknolojiyi kullanırken teknolojinin 
faydasına inandıkları, Türkçe olmayan materyallerin e-içerik olarak çoğunlukta olmasından 
sıkıntı duymadıkları, okul idaresinden destek görme konusunda da olumlu görüşte olduklarıdır. 
Okullarında bilgisayar laboratuvarının olmaması ya da teknik destek konuları da katılımcılar 
için güçlük yaşanılan alanlar değildir. 

Katılımcılar öğrencilerin hazırlandıkları sınavların kendilerini öğretmen olarak derslerde 
teknoloji kullanma konusunda kısıtlamadığını belirtmiş, yeterli bilgiye sahip olmamanın da 
teknolojiyi derslerinde kullanmalarına engel olmadığını söylemişlerdir. Bu durumda teknolojik 
açıdan eksik olan konuların tamamlanmasına sıcak bakacakları ve konuyla ilgili verilmesi 
mümkün kılınan eğitimlere katılım açısından hangi branş ve seviyede ders veriyor olurlarsa 
olsunlar destek verebilecekleri sonucu çıkartılabilir. 

Öğretmenler hizmet öncesi ya da hizmet sırasında aldıkları teknoloji içerikli eğitimlerin onların 
sınıflarında teknolojiyi kullanmalarına engel olmadığını düşünmektedir. Bu durum teknolojiyi 
derslerinde kullanma isteği konusunda çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunun olumlu 
olduğuna işaret olabilir. Böylesine pozitif bakış açısı ise öğretmenlerimizin derslerinde teknoloji 
kullanma konusunda yenilikleri öğrenmeye ve içselleştirmeye direnç göstermediklerini ve 
göstermeyeceklerini anlatmakta olabilir.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu derslerde teknoloji kullanırken bazı e-içeriklere erişim 
engeli olmasını bir engel olarak görmemektedir.  Ancak bunun yanında katılımcılar, internette 
faydalanmaya çalıştıkları e-içerikleri yetersiz bulmakta ve okullardaki teknik aksaklıklar, yoğun 
müfredat ve zaman yetersizliği yüzünden teknolojiyi derslerinde daha az
kullanabilmektedirler.

Özetle, yapılan çalışmayla ortaya konulan öğretmen görüşlerinden yola çıkılarak öğretmenlere 
teknoloji kullanımına yönelik daha fazla hizmetiçi kurs önerisi sunulabilir. Bu eğitimlerde 
özellikle e-içerik hazırlama çalışmaları ağırlıkta olursa öğretmenler kendi derslerinin
karakterine uygun içerik hazırlamak konusunda daha özgür ve emin sonuçlar ortaya
koyabilirler. Bütçe imkânları değerlendirildiğinde, SCORM veya sunulan mesleki gelişim 
platformu da zenginleştirilip öğretmenler için yaygınlaştırıldığında MOOC tabanlı

BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER
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uzaktan hizmetiçi eğitim faaliyetleri de kurslar açısından uygun olabilir. Ayrıca, EBA’da hizmete

 

beklentilerin fazlasıyla karşılanması sağlanabilir. Müfredat yoğunluğu ile ilgili zaman sıkıntısı 
ise müfredatın içinde teknolojiyi derslerde kullanmaya yönelik daha fazla etkinlik önermekle 
azaltılabilir. Teknik aksaklıkların nelerden kaynaklandığına yönelik ise okullarla iletişime geçilerek 
bilgi alınması, varsa ilgili sorunların çözülmesi için iyi bir adım olacaktır.
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