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SUNUŞ

Dünyada eğitim teknolojileri modellerine bakıldığında yapay 
zekâ, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemleri ve 
dijital değerlendirme sistemleri gibi konuların trend olduğu 
görülmektedir. Dünyadaki ülkelerin tümü eğitimin dönüşümü 
üzerine yeni politikalar geliştirirken biz de ülke olarak bu 
gelişimden geri kalamayız. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde 
kullanılmasının değeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. 
Gelişen bu teknolojik araç‐gereçler sayesinde Artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının eğitim‐öğretim süreçlerinde gittikçe daha fazla 
yer alacağı düşünülmektedir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
teknolojileri öğrenme sürecinde somut örnekler sunabildiğinden 
dolayı daha verimli bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. 
Bu nedenden dolayı artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 
uygulamaları eğitimin zenginleştirilmesi açısından önemli bir 
yer tutmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin okullarda 
başarıyla kullanılabilmesi için müfredat gereksinimlerine uygun 
içeriklerin sağlanması ve bu teknolojinin öğretmenlere tanıtılması 
gerekmektedir.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılması, 
hem öğrenciyi derse çekmek bakımından hem de sınıf ortamına 
taşınması zor olan nesnelerin üç boyutlu nesneler halinde sınıfa 
getirilmesi oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, bu 
çalışma Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitime uyarlanması 
bakımından önemli görülmektedir. Ayrıca, daha önce eğitimde 
yapay zekâ, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları 
hakkında öğretmen görüşlerini ortaya koyan bu kadar geniş 
kapsamlı bir çalışma yapılmadığından dolayı bu araştırmanın 
literatürde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyiz.

Araştırmanın verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı 
il millî eğitim müdürlüklerine, görüş bildiren öğretmenlere, 
araştırmayı yapan Makbule Serpil BOZ’a ve Eğitim Teknolojileri 
Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı M. Hakan BÜCÜK’e teşekkür 
ederim.
 
                                                                                  Anıl YILMAZ
                                                                                  Genel Müdür
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Tarama modeline göre yapılan bu araştırmanın 
evrenini 2018-2019 yılında Türkiye’deki resmî 
ve özel ortaokul ve liselerde görev yapan öğ-
retmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 
anketten oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından 
hazırlanan anket, -internet ortamında- basit te-
sadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 15.867 
öğretmen tarafından doldurulmuştur. Elde edi-
len veriler SPSS programında çözümlenerek yo-
rumlanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde 
yüzde, frekans, t-testi ve ANOVA testi kullanıl-
mıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araş-
tırmaya katılan öğretmenlerin % 42’si sınıftaki 
mevcut teknoloji araçlarını derste genellikle 
kullandıklarını; % 46’sı teknolojik gelişmeleri 
genellikle takip ettiklerini belirtmişlerdir. Öğ-
retmenler teknoloji araçlarını kullanma konu-
sunda kendilerini yeterli bulduklarını (% 94) 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenle-
rin büyük çoğunluğu (% 75) artırılmış gerçeklik 
teknolojilerini sınıflarında kullanmamaktadır. 
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 81) artırıl-
mış gerçeklik teknolojileri hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını belirtmişlerdir.  Nitekim öğret-
menlerin derslerinde artırılmış gerçeklik uygu-
lamalarını kullanmama nedenlerinin başında 
“Nasıl kullanıldığını bilmiyorum.” gelmektedir.  

Öğretmenler ayrıca artırılmış gerçeklik uygula-
malarını kullanmanın ders öncesinde çok fazla 
hazırlık gerektirdiği ve bu uygulamaların ders 
esnasında çok zaman aldığı kanaatindedirler. 

Öğretmenler artırılmış gerçeklik uygulamalarını 
derslerinde en çok müfredat tamamlayıcı veya 
destekleyici ve alıştırma/uygulama (farklı or-
tamlarda simulasyonla uygulama yapmak, vb.)” 
yapmak için kullanmaktadır. Artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarının 
başında soyut kavramları somutlaştırma, kav-
ramları ve uzamsal ilişkileri görselleştirme ve 
iki boyutlu kitaplara üçüncü bir boyut kazandır-
ma yer almaktadır.  Öğretmenler artırılmış ger-
çeklik uygulamalarının öğrencinin derse ilgisini 
çekmeyi kolaylaştırdığını, öğrencinin derse katı-
lımını ve motivasyonu artırdığını ve öğrencinin 
öğrenmesini kolaylaştırdığını düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin en çok kullandıkları artırılmış 
gerçeklik uygulaması Google Çeviri’dir. Artırıl-
mış gerçeklik uygulamalarını kadın öğretmenler 
erkek öğretmenlerden; resmi liselerde görev 
yapan öğretmenler ortaokulda çalışan öğret-
menlerden daha fazla kullanmaktadır. Teknolo-
jik gelişmeleri daha sık takip eden öğretmenler 
artırılmış gerçeklik uygulamalarını daha fazla 
kullanmaktadır. 

Bu araştırmanının genel amacı, öğretmenlerin eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojisi 
hakkında bilgi sahibi olma ve kullanma düzeylerinin ne olduğunu belirlemektir. 

ÖZET
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The general purpose of this study is to determine the level of teachers' knowledge and 
use of augmented reality technology in education.

ABSTRACT

The participants of this research work in public 
and private middle and high schools in Turkey 
in 2018-2019 educational year. Data collection 
tool is questionnaire. 15.867 teachers who 
were determined by simple random sampling 
method comleted the questionnaire prepared 
by the researcher. The data obtained were 
analyzed and interpreted in SPSS program. 
Percentage, frequency, t-test and ANOVA test 
were used in the analysis of the research data.

According to the findings of the study, 42% 
of the teachers who participated in the 
research stated that they generally use the 
current technology tools in the class; 46% 
stated that they generally follow technological 
developments. Teachers stated that they found 
themselves sufficient to use technology tools 
(94%). The majority of teachers (75%) did not 
use augmented reality technologies in their 
classrooms. The majority of teachers (81%) 
stated that they did not know anything about 
augmented reality technologies. As a matter of 
fact, the most important reason why teachers 
do not use augmented reality applications in 
their classes is “I do not know how to use them”. 
Teachers also believe that using augmented 
reality applications requires a lot of

 

preparation before the lesson and 
takes a lot of time during the lesson.

Teachers mostly use augmented reality 
practices in their courses to complement 
or support curricula and practice / practice 
(simulate in different environments, etc.). 
The main areas of use of augmented reality 
applications in education are the concretization 
of abstract concepts, visualizing concepts and 
spatial relations and bringing a third dimension 
to two-dimensional books. The teachers think 
that augmented reality applications make 
it easier to attract students' interest in the 
lesson, increase the student's participation 
and motivation, and facilitate the student's 
learning.

The most common augmented reality 
application that teachers use is Google 
Translate. Female teachers use augmented 
reality applications more than male teachers. 
Teachers working in public high schools 
use augmented reality applications more 
than teachers working in secondary schools 
do. Teachers who follow technological 
developments more frequently use augmented 
reality applications more.

iv



TABLOLAR LİSTESİ

1. Evreni Oluşturan Öğretmen Sayısı 20
2. Örneklemi Oluşturan (Ulaşılabilen) Öğretmen Sayısı 21
3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Değişkenlere Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 21
4. Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı 22
5. Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı 23
6. Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı 25
7. Öğretmenlerin Çalıştıkları Okulun Statüsüne Göre Dağılımı 26
8. Öğretmenlerin Okullarının Bulunduğu Yere Göre Dağılımı 27
9. Öğretmenlerin Derslerine Girdiği Sınıf Seviyelerine Göre Dağılımı 27

10. Öğretmenlerin Derste AG Uygulamalarını Kullanmama Nedenlerine Göre Dağılımı 34
11. Öğretmenlerin Kullandıkları AG Uygulamalarının Dağılımı 35
12. Öğretmenlerin Derste AG Uygulamalarını Kullanma Amaçlarına Göre Dağılımı 37
13. Eğitim Öğretim Ortamlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanım Alanları 38
14. AG Uygulamalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi 39
15. Öğretmenlerin AG Kullanma Durumlarının Branş Değişkenine Göre ANOVA Testi Analiz 

Sonuçları
40

16. Öğretmenlerin Artırılmış Gerçeklik Puanlarının Çalışılan Okul Türü Değişkenine Göre Hangi 
Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonrası Post-Hoc Tamhane Testi Sonuçları

41

17. Öğretmenlerin Teknolojik Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı ile AG Kullanma Durumları 
Arasındaki İlişki (t testi)

42

GRAFİKLER LİSTESİ

1. Öğretmenlerin Evlerinde İnternet Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı 29
2. Öğretmenlerin Evlerinde Bilgisayar Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı 29
3. Öğretmenlerin Teknolojik Gelişmeleri Takip Etme Sıklıklarına Göre Dağılımı 30
4. Öğretmenlerin Okul Dışında Bilgisayar Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılımı 30
5. Öğretmenlerin Sınıflarında İnternet Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı 31
6. Öğretmenlerin Sınıfta İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılımı 31
7. Öğretmenlerin Sınıftaki Teknoloji Araçlarını Derste Kullanma Sıklığına Göre Dağılımı 32
8. Öğretmenlerin AG Uygulamalarını Derslerde Kullanma Durumlarına Göre Dağılımları 33
9. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarını Derslerinde Kullanan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre 

Dağılımı
33

10. Öğretmenlerin AG Uygulamaları Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumlarına Göre Dağılımları 35

v



7

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Günümüz dünyasında bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri ile çalışan cihazlar insan hayatının 
adeta olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Televizyonlar, akıllı cep telefonları, fırınlar, 
buzdolapları gibi birçok cihaz bilgisayar sistemi ile çalışmaktadır. Askeriye, mimarlık, eğitim, 
reklamcılık gibi birçok bilgisayarlardan yararlanmak olağan hale gelmiştir. 

Bilgisayarların bahsi geçen yeteneklere sahip olması ve kendisini geliştirebilmesi “yapay zekâ 
(artificial intelligence)” teknolojisi sayesinde mümkün olmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile 
birlikte dünyada eğitim, askeriye, tasarım, spor, eğlence ve sağlık gibi pek çok sektörde sanal 
gerçeklik (SG) “Virtual Reality - VR”  ve artırılmış gerçeklik (AG) “Augmented Reality - AR” 
teknolojileri de kullanılmaya başlanmıştır.  Dünyada hemen hemen her alana yayılmış olan bu 
teknolojinin ülkemizde kullanımı halen çok kısıtlıdır. 

Sanal gerçekliğin amacı insanlara bilgisayar yardımıyla gerçekte olmayan fakat gerçeğine çok 
benzeyen ortamlar sunmaktır. SG, yaşadığımız fiziksel dünyada algıladığımız duyumlardan 
ayırt edilemeyecek duyumları bilgisayar ortamında elde etmeyi amaçlar. Böylelikle, bilgisayar 
ortamında tüm duyularla algılanabilen bir dünya yaratılmaktadır. SG uygulamaları bilgisayar 
destekli tasarımda, tıbbi teşhis ve tedavide, fizik ve biyoloji bilimlerindeki bilimsel deneylerde, 
pilot ve astronotların eğitimi için uçuş simülatörlerinde ve eğlence olarak üç boyutlu video 
oyunları gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. AG ise gerçek dünyayı ve bilgisayar ürünü 
sanal dünyayı bir araya getirerek gerçek dünyadan kopmadan sanal dünya ile etkileşimi 
sağlamaktadır. AG uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılması etkileşimi arttırmaktadır 
ayrıca sanal ortama entegre edilmiş uygulamalar öğrenciye sanal ortamda gerçekçi bir öğretim 
ortamı sunmaktadır. AG teknolojilerine yönelik geliştirilen çoklu ortam materyalleri ile birlikte 
öğrenci öğrenim sürecine aktif olarak katılmaktadır ve öğrencide kalıcı öğrenme oluşması 
sağlanmaktadır. Bu kavramların temelinde günümüzde akıllı telefonların ve tabletlerin yanı 
sıra başka bir sanal gerçekliği gösterebilen, sanal sesleri duyurabilen ve sanal nesneleri hareket 
ettirebilen yeni nesil sanal gerçeklik gözlükleri yatmaktadır. 

BÖLÜM I

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte önceleri sadece elektronik veri transferi ve karmaşık 
hesaplamalar yapan bilgisayarlar, günümüzde matematiksel olarak formülü kurulması 
ve çözülmesi mümkün olmayan problemleri çözebilmekte, büyük miktarlardaki 
verileri filtreleyerek özetleyebilmekte, olaylar hakkında yorum yapabilmekte hatta 
kendi kendine öğrenebilmektedir. Diğer bir deyişle, bilgisayarlar hem olaylar ile ilgili 
bilgileri toplayarak karar verebilmekte hem de yorumlayarak olaylar arasındaki ilişkileri 
öğrenebilmektedir.

GİRİŞ
1.1. Problem Durumu
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Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

AG teknolojileri öğrenme sürecinde somut örnekler sunabildiğinden dolayı daha verimli 
bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Bu nedenden dolayı AG uygulamaları eğitimin 
zenginleştirilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. AG teknolojilerinin okullarda 
başarıyla kullanılabilmesi için müfredat gereksinimlerine uygun içeriklerin sağlanması ve bu 
teknolojinin öğretmenlere tanıtılması gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın amacı, 
SG ve AG uygulamalarının eğitim-öğretimde kullanılması hakkında öğretmen görüşlerinin 
değerlendirilmesidir.

Bu bağlamda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmaktadır:

1. Öğretmenler artırılmış gerçeklik teknolojileri hakkında ne kadar bilgi sahibiler?
2. Öğretmenler artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim-öğretime uygulanabilirliği 

hakkında ne düşünmektedirler?

AG uygulamalarının eğitim alanında kullanılması, hem öğrenciyi derse çekmek bakımından 
hem de sınıf ortamına taşınması zor olan nesnelerin üç boyutlu nesneler halinde sınıfa 
getirilmesi oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma AG teknolojisinin 
eğitime uyarlanması bakımından önemli görülmektedir. 

Hızla ilerleyen teknoloji bireylerin bilgiye erişim gereksinimlerini artırmaktadır. AG,
öğrencilerin derslerdeki yazılı içeriğe farklı açıdan bakmak ve derse olan ilgisini artırmak 
için farklı bir boyut kazandırmaktadır. Dijital çağın öğrencileri teknolojiye yatkın olarak 
yetiştiklerinden bu tarz uygulamaları kullanmaya hazır durumdadırlar. Öğrencileri eğitim-
öğretim süreçlerine daha fazla dâhil etmek için sınıf içinde AG gibi uygulamalara yer 
verilmelidir. Özellikle de internet ve mobil uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde 
teknolojik gelişmelerin eğitime uyarlanması ve bu alanda çalışmalar yapılması önemli 
görülmektedir (Akbaş, 2011; Dori ve Belcher, 2005; Liu ve Chu, 2010; Tan ve Liu, 2004).
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; eğitim ve öğretimin kalitesini AG teknolojisi ile daha 
zengin ve etkin hale getirerek öğrencilerin ilgisini çeken uygulamaların sınıf ortamına dâhil 
edilebilirliği hakkındaki öğretmen görüşlerini araştırmaktır.

Araştırmanın bu yönüyle Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yöneticilerine ve karar vericilere bir 
fikir vereceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yapay zekâ, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 
konularında araştırma yapacak bilim insanlarına da ışık tutacağı değerlendirilmektedir.

Bu araştırmanın amacı, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim ve öğretim ortamlarını 
zenginleştirmek ve etkin hale getirmek yoluyla sınıf ortamında uygulanabilirliğini 
araştırmak ve bu uygulamaların eğitim-öğretimde kullanılması hakkında öğretmen 
görüşlerini değerlendirmektir.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerinde kullanılmasının değeri 
ve önemi her geçen gün artmaktadır. Gelişen bu teknolojik araç‐gereçler sayesinde 
AG uygulamalarının eğitim‐öğretim süreçlerinde gittikçe daha fazla yer alacağı 
düşünülmektedir. 

1.2. Araştırmanın Amacı

1.3. Araştırmanın Önemi
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Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Bu araştırmada,
• kullanılan veri toplama araçlarının geçerli ve güvenilir olduğu,
• örnekleme alınan tüm grupların verdikleri cevapların gerçeği yansıttığı,
• seçilen örneklemin evreni temsil edecek nitelikte olduğu varsayılmıştır.

Bu araştırma, 2018/2019 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel 
ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerini içermektedir. Araştırmada veri 
toplamak amacı ile anket kullanılmıştır. Öğretmenler tarafından anket sorularına verilen 
cevapların içtenliği ile sınırlıdır.

YZ: Yapay zekâ
SG: Sanal Gerçeklik
AG: Artırılmış Gerçeklik

1.4. Varsayımlar

1.6. Kısaltmalar

1.5. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlıkları
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Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

2.1. Yapay Zekâ

Cep telefonlarından, arabalara kadar birçok alet bilgisayar sistemi ile çalıştığından bilgisayarlar 
ve bilgisayar sistemleri her geçen gün insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
Hemen hemen her alanda bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. 

Günümüzde kullanılan bilgisayarlar, yüzyıllar boyunca insan beyninin nasıl çalıştığının merak 
edilmesi sonucunda ortaya çıkan ilkel hesap makinelerinin gelişmiş şekilleridir. Bilim insanları 
insan beyninin bir benzeri yapılabilir mi, bilgisayarlar da insanlar gibi düşünebilir mi veya 
öğrenebilir mi gibi pek çok sorunun cevabını aramışlardır. Bazı araştırmacılar çalışmalarını 
insanın davranışlarının modellenmesi yolunda devam ettirmişler ve yapay zekâ başta 
olmak üzere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi oldukça önemli gelişmeleri ortaya 
çıkartmışlardır: artık bilgisayarlar yapay zekâ sayesinde öğrenebilmektedir.

Bilgisayarlar artık hem olaylar ile ilgili bilgileri toplayabilmekte, olaylar hakkında kararlar 
verebilmekte hem de olaylar arasındaki ilişkileri öğrenebilmektedir. Günümüzde matematiksel 
olarak çözülmesi mümkün olmayan problemler bile bilgisayarlar tarafından çözülebilmektedir. 
Bilgisayarları bu özellikler ile donatan ve bu yeteneklerinin gelişmesini sağlayan çalışmalar 
yapay zekâ (YZ) çalışmaları olarak bilinmektedir. 

Yapay zekâ kavramının geçmişinin modern bilgisayar bilimi kadar eski olmasına rağmen, 
1950’li yıllarda bu kavramı ilk ortaya atan ve bu alanın temellerini oluşturan iki önemli bilim 
insanı İngiliz Alan Mathison Turing ve Amerikalı John McCarthy olmuştur (Küçükvardar, 2015, 
42). Turing, Mind adlı felsefe dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan “Computing Machinery 
and Intelligence” adlı bir makalede bir makinenin kendi başına düşünme yeteneğinin olup 
olmadığının anlaşılmasına yarayan düşünsel bir test önermiştir. Bir bilgisayarın veya başka 
bir sistemin insanlarla aynı zihinsel yetiye sahip olup olmadığını ölçen bu test “Turing Testi” 
olarak bilinmektedir. Genel anlamda bu test bir uzmanın, makinenin performansı ile bir 
insanınkini ayırt edip edemeyeceğini ölçmektedir. Eğer ayırt edemezse, makine insanlar kadar 
zihinsel yetiye sahip demektir (Aslan, 2014). McCarthy ise ilk kez 1956 yılında Rockefeller 
Vakfı tarafından desteklenen “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” 
adı verilen konferansta YZ kavramını dile getirmiştir.

Literatür tarandığında 1950’lerde ortaya çıkan yapay zekâ (YZ) teriminin ortak bir 
tanımının bulunmadığı gözlenmiştir. Literatürde karşılaşılan bazı YZ tanımları şu şekildedir: 
YZ, bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekâsına özgü 
kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır. YZ, bilgisayarları akıllı yapma yani bilgisayar 
programlarını zeki hale getirme bilimidir (Sönmez, 2015). YZ düşünebilen bir cihazı 
ya da yazılımı ortaya çıkarma işlemidir (Wikipedia, 2015). YZ; akıl yürütme, anlam 
çıkarma, genelleme, geçmiş deneyimlerden öğrenme, karar verme gibi süreçlerin 
dijital ortamda modellenmesidir (Nabiyev, 2003; Elmas, 2007; Russell ve Norvig, 2016). 

BÖLÜM II

Eskiden sadece elektronik veri transferi yapmak ve karmaşık hesaplamaları 
gerçekleştirmek için kullanılan bilgisayarlar günümüzde daha büyük miktarlardaki verileri 
filtrelemekte ve mevcut bilgileri kullanarak olaylar hakkında yorum bile yapabilmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
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Say (2018), yapay zekâyı doğal sistemlerin yapabildiği her türlü bilişsel etkinliği daha yüksek 
başarı düzeylerinde yapay sistemlere nasıl yaptırılabileceğini inceleyen bilim dalı şeklinde 
tanımlamaktadır. Minsky (1960), yapay zekâyı insanların yaptığı zekâ gerektiren işleri 
makinelere yaptırma eylemi olarak nitelendirmektedir. YZ; insanın akıl yürütme, anlam 
çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin 
görevleri yapma yeteneğinin bilgisayar üzerindeki benzetimidir (Nabiyev, 2003; Akyürek, 
2013, 22). 

Yapay zekânın amacı, genel olarak, insan zekâsını gerektiren görevleri yapabilecek makineler 
yapmak, makineleri daha akıllı ve faydalı hale getirmek, zekânın ne olduğunu anlamaktır (Pirim, 
2006). Zayıf yapay zekâlar sadece programladığınızı yerine getirirken kuvvetli yapay zekâlar 
algoritmik hesaplarda bulunarak programladığınızı iyileştirebilen, hatalardan öğrenebilen 
sistemlerdir. YZ teknolojisi zaman içerisinde ilgi odağı olmuş ve özellikle son yıllarda hayatın 
vazgeçilmez parçası olan sistemlerin doğmasına neden olmuştur. YZ teknolojisi ile tarım yapan, 
akıllı cep telefonlarında yüz tanıma özelliği ile çalışan, televizyonlarda çok daha kaliteli ses 
ve görüntü veren, arabaları sürücüsüz kullanan ve hastalık teşhisi koyan sistemler bunlardan 
bazılarıdır. Yapay zekâ uzman sistemler, bulanık mantık, genetik algoritmalar, zeki etmenler 
ve yapay sinir ağları gibi farklı tekniklerden oluşmaktadır (Borgelt ve Rudolf, 2006; Tektaş, M., 
Akbaş, A. ve  Topuz, V., 2002). Bu teknikler aşağıda açıklanmıştır:

• Uzman sistemler (US): Bir uzmanın problemleri çözdüğü gibi problemlere çözümler üreten 
sistemlerdir. 
• Bulanık mantık (BM): Belirsiz bilgileri işleyebilme ve kesin rakamlar ile ifade edilemeyen 
durumlarda karar vermeyi kolaylaştıran bir teknolojidir. 
• Genetik algoritmalar (GA): Problemlerin çözümlerini birleştirerek daha iyi çözümler üret-
mek felsefesine dayanan, geleneksel optimizasyon teknolojisi ile çözülemeyen problemleri 
çözmek üzere geliştirilmişlerdir. 
• Zeki etmenler (ZE): Değişik yapay zekâ tekniklerini kullanabilen ve bağımsız olarak çalışabi-
len sistemlerdir. Esnek bir şekilde programlanmaktadırlar. 
• Yapay sinir ağları (YSA): YSA, endüstri toplumunun bitip bilgi toplumunun başlamasına ne-
den olan etmenlerden birisidir. YSA, bilgisayarın öğrenmesini sağlamaktadır. YSA, öğrenme 
işlemini örnekler yardımı ile gerçekleştirir. Bilgisayarlar ya da makineler, öncelikle verilen ör-
neklerdeki olaylar arasındaki ilişkileri öğrenirler. Daha sonra öğrendikleri bu bilgileri kullana-
rak daha önce hiç karşılaşmadığı olaylar hakkında yorum yaparlar, çözüm üretirler veya karar 
verirler.  Kısacası, yapay sinir ağları insan beyninin en temel özelliği olan öğrenme fonksiyonu-
nu gerçekleştiren bilgisayar sistemleridir. 

Bu tekniklerin ortak noktası evrendeki canlı süreçleri modellemesidir. YSA bir sinir ağının 
öğrenme sürecini taklit ederken genetik algoritmalar, canlı genetik sürecinde var olan üreme, 
çaprazlama, mutasyon gibi süreçleri taklit etmektedir. Bulanık mantık ise insan beyninin karar 
verme sürecindeki birçok parametreyi önem derecesiyle düşünüp karar seçimine aktarma 
sürecini taklit etmektedir. Bu şekilde yapay zekâ ile donatılan bilgisayarlar artık olaylar hakkında 
karar verebilecek ve aralarındaki ilişkileri çözebilecek kapasiteye ulaşmaktadır (Atasoy, 2012, 
39). YZ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme olmak üzere iki kola ayrılır. Makine öğrenmesi 
zaman içinde davranışların iyileştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 
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Makine öğrenmesinin amacı, bilgisayarlara verilere dayanan çeşitli görevleri yapmasını 
öğretmektir. Makine öğrenmesinde, insanoğlunun bugüne kadar edindiği deneyimler, 
parametreler vasıtasıyla makineye tanıtılmaktadır. Derin öğrenmede ise bilgisayarlar, açık 
talimatlar almadan büyük miktarda veri kullanımı ile algılama ve yorum yapabilme özelliğine 
sahip olmuşlardır. Makineler de sunulan bu veriler ve parametreler ile benzetimler yaparak, 
insandan daha iyi tespitlerde bulunmakta, programlanmayan verileri dahi açığa çıkararak 
kendi kendini eğitebilmektedir. Bilgisayarlar derin öğrenme ile dünyanın en iyi satranç ve 
Go oyuncularını yenebilir, nesneleri algılayabilir ve tanımlayabilir (Filiz, 2017). Ne kadar çok 
veri olursa o kadar iyi yapay zekâ özellikleri açığa çıkacaktır. Makine öğrenmesi tek katmanda 
işlem yaparken derin öğrenme birçok katmanda aynı anda işlem yapmaktadır. Yapay zekânın 
dört farklı çeşidi vardır (Hintze, 2016). Bunlar: 

Tip 1: Tamamen reaktif veya basit makineler: Kasparov'u yenen IBM satranç programı 
Deep Blue bu kategorideki YZ’ye örnek olabilir. Deep Blue satranç tahtasında parçaları 
tanımlayabilir ve tahminlerde bulunabilir, ancak hafızası yoktur ve geçmiş deneyimlerini 
gelecekte bilgilendirmek için kullanamaz. Olası hareketleri analiz eder – kendi ve rakibi – ve 
en stratejik hareketi seçer.
Tip 2: Sınırlı hafıza: Sürücüsüz otomobillerde olduğu gibi gelecekteki kararlarını belirlemek 
için geçmişteki deneyimlerini kullanabilir. Gözlemleri, gelecekte gerçekleşecek eylemlerini 
şekillendirir. Bu gözlemler kalıcı olarak saklanmaz.
Tip 3: Zihin (Akıl) teorisi: İnsan davranışlarını etkileyebilen ve duyguları anlayabilen, insanlarla 
sosyalleşebilen, tamamen bir insan gibi davranabilen gelecekte olması beklenen YZ türüdür.
Tip 4: Kişisel farkındalık: Bu kategorideki YZ sistemleri öz benliğe sahiptir başka bir deyişle 
bilinci vardır. Öz farkındalığı olan makineler mevcut durumlarını anlar ve başkalarının ne 
hissettiğini anlamak için bilgileri kullanabilir. Bu tip YZ henüz mevcut değildir.
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YZ teknolojisi her geçen gün daha fazla gelişmekte, sistemlerin fonksiyonel özellikleri 
artmakta, yeni ürünler ortaya çıkmakta ve günlük hayatta daha çok yer bulmaktadır. YZ; 
analitik tabanlı ve endüstriyel çözümler, ulaşım, havacılık ve uzay çalışmaları, finans, sağlık, 
hizmet ve tarım gibi birçok sektörde önemli uygulama alanlarına sahiptir.  Bu çalışmada yapay 
zekânın eğitimdeki kullanım alanlarından bahsedilmiştir.

YZ teknolojileri kullanılarak öğrencilere daha etkili ve erişilebilir bir öğretim ortamının 
sunulması ve öğrenciye göre eğitimin uyarlanmasını sağlayan yazılımlar geliştirilmeye 
başlanmıştır. Zeki Öğretim Sistemleri (ZÖS) bu amaçlarla yapay zekâ teknikleri kullanılarak 
geliştirilen en önemli yazılımdır (Self, 1990). ZÖS, öğrencilere neyin ne zaman ve nasıl 
öğretileceği ile ilgili eğitim stratejileri geliştiren, öğrenciye göre sistemi dinamik bir şekilde 
uyarlayan ve öğrenciyle etkileşime geçen bilgisayar temelli bir eğitim sistemidir (Virvou, vd., 
2000). Bu sistemlerde temel amaç, öğrencinin bilgi seviyesi hakkında karar vermek, içeriği 
öğrenciye göre düzenleyip ona yol göstermek yani öğrenmeyi kişiselleştirmek, öğrencinin 
kolay, hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlamaktır. Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanılması 
ile …

• … gerçek zamanlı eğitim ortamından toplanan verilerle eğitimin planlanması, 
gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında görüntü, ses ve yazılı verilerden, 
anketlerden faydalanılabilir. 

• … öğrencilerin takibinde öğretmenlere ek destek sağlayabilir.
• … öğrenciler anında geribildirim alabilirler.
• … öğretmenler eğitimi kişiselleştirerek öğrencilerin tüm eksiklerini görebilir
• … öğrenci başarısı artabilir.
• … veliler çocuklarının gelişimleri hakkında etkin ve sürekli bilgilendirilerek daha iyi destek 

sağlayabilir. 
• … çok derin kişisel analiz yapabileceği için hangi öğrenciye hangi metot ve yaklaşım stra-

tejisi ile yönelmesi gerektiğini bilebilir. 
• … doğru iletişim yöntemi ile öğrencilerle çok daha kolay bağ kurabilir.
• … öğrencilere kendi seviyelerine uygun değerlendirme sistemleri, öğrenme, test ve geri 

bildirim sağlamak için makine öğrenmesi kullanan dijital platformlar kullanılabilir.
• … ders kitapçıkları akıllı hale getirilebilir. YZ, öğretmenin belirlediği ders içerik planına göre 

otomatik olarak bir ders içerik kitapçığı oluşturabilir (Dr. Scott R. Parfitt).
• … öğrenme konusundaki boşlukların nasıl kapatılacağına dair önerilerde bulunabilir.
• … yönetici görevlerini otomatikleştirebilir.
• … öğrencinin eksik olduğu noktalar anında tespit edilebilir.
• … öğrencinin ilgi alanlarına göre eğitim verilebilir.
• … öğrencinin tüm gelişim süreci depolanabilir.
• … derse katılım artabilir.
• … daha öz güvenli öğrenciler yetiştirilebilir.
• … zayıf öğrenme alanları tespit edilerek öğrencinin yaptığı yanlışların nedenleri analiz edi-

lebilir.
• … fırsat eşitliği sağlayabilir.
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• … karakter analizi yapılarak öğrencinin öğrenme deneyimi kişiselleştirilebilir.
• … dersi ya da okulu bırakma nedenlerinin analizi yapılabilir. 
• … sınav kağıtlarını okuyabilir, detaylı bir şekilde analiz edebilir, notlandırabilir ve sınıflan-

dırılabilir.
• … öğrencinin öğrenme davranışlarının eksiksiz bir modelini oluşturmak için öğrenme uy-

gulamaları, çevrimiçi kaynaklar, yayıncılar ve diğer öğrenme yönetim sistemleri dahil ol-
mak üzere çeşitli kaynaklardan gelen veriler toplanabilir ve analiz edilebilir.

• … öğrencilerin hangi materyalleri kullanarak daha başarılı olduklarını ve gelecekteki po-
tansiyellerini engelleyebilecek eğitimsel eksiklikleri görmek mümkün olabilir.

• … öğretmenleri oldukça yoran eğitim dışındaki diğer işler için yapay zekâ kullanılabilir. 

Yukarıda bahsedilen faydalarına ek olarak, öğretmenlere daha fazla zaman ve özgürlük 
kazandıracağı için YZ teknolojisinden daha fazla verim alınabilir. Yeni gelen nesil yapay zekâ 
ile beraber çalışacağı için, öğrencilerin şimdiden teknoloji konusunda bilinçlendirilmesi ve 
teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmesi gerekmektedir. Bu açıklamalar ışığında YZ’nin, 
eğitim-öğretimin tüm paydaşlarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitimde teknoloji kullanımının da önemi artmış ve 
teknolojinin desteği ile eğitimin daha etkili hale geldiği saptanmıştır (Drucker, 2000). Bu 
gelişmeler ile birlikte dünyada eğitim, askeriye, tasarım, spor, eğlence ve sağlık sektörlerinde 
sanal gerçeklik (SG) ve artırılmış gerçeklik (AG) uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır.  

Son yıllarda adından sıkça söz edilen bir teknoloji olan sanal gerçeklik (SG), gerçek hayattaki 
ortamların bilgisayarlar aracılığı ile taklit edilmesine denir. Bilgisayar ortamında dijital bilgiler 
ile bir gerçeklik hissiyatı yaratma işlemi olan SG teknolojisinin Kurbanoğlu’na göre (1996) 
insan ile makine arasındaki etkileşime ve iletişime vurgu yapan farklı tanımları bulunmaktadır. 
En yalın haliyle SG, “bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamlardır” (Wikipedia, 
2018). SG, bilgisayar yazılımıyla oluşturulan, kullanıcıya sunuluş biçimiyle kullanıcının gerçek 
bir ortam olarak kabul etmesini sağlayan yapay ortamdır. Kullanıcının eylemlerine gerçek 
zamanlı yanıt veren üç boyutlu bilgisayar ortamı olarak da tanımlanmaktadır (Lok, 2018).   SG, 
sanal bir evrenin sanki içindeymişiz gibi hissetmemizi sağlamaya çalışan bir takım kavramlar 
ve araçlar bütünüdür. Stone'a göre (1991) sanal gerçeklik insan ve makine arasındaki iletişimi 
artırmak için geliştirilen, insan duyularına hitap eden bir çokluortamdır. Oppenheim'a (1993) 
göre ise sanal gerçeklik insan-makine etkileşimini, görsel ve işitsel iletişimle yetinmeyip, 
hissetme yoluyla artırmaya çalışan çok yüksek maliyetli bir teknolojidir. Sanal gerçeklikte esas 
amaçlanan nokta, sanal gerçeklik kaskını taktığımızda kaskta (ya da gözlükte) bulunan ortama 
adapte olup gerçekte bulunduğumuz ortamı unutmaktır. 

İnsanların doğal bir ortamda olduklarına inanmalarını sağlamak ancak duyulara hitap etmekle 
mümkün olmaktadır. Bu nedenle SG’nin amacı insan duyularını (görsel, işitsel, dokusal, 
koku vs.) gerçeğine çok benzer koşulları hazırlayıp yanıltarak; insanlara bilgisayar yardımıyla 
gerçekte olmayan fakat gerçeğine çok benzeyen ortamlar sunmaktır. Sanal gerçeklik, gözlük 
ve stereo kulaklıktan oluşan kask ya da başlık seti, vücut hareketlerini algılayan özel bir giysi 
veya eldivenden oluşan, çok algılayıcılı giriş-çıkış cihazlarına bağlı olarak oluşturulmaktadır. 
Böylelikle kullanıcı üç boyutlu sanal dünyayı görebilmekte, dokunabilmekte ve nesneler 
ile etkileşim içine girebilmektedir. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik 
ile bağlantısı kopmakta ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini 
yaşamaktadır.  Bu donanımlar sayesinde insanın hareketleri ile ilgili bilgiler anında bilgisayara 
aktarılmaktadır. Bilgisayar bu bilgileri işleme tabi tutarak vücudun, başın, elin veya gözün 
mevcut ortama göre konumunu saptamakta, sanal mekânı veya objeyi ona göre hareket 
ettirerek insan ile bilgisayar ortamındaki üç boyutlu dünya arasında gerçek ortamdakine 
benzer iletişim kurulmasını sağlamaktadır (Stone, 1991; Ceran, 1992). Böylelikle, bilgisayar 
ortamında tüm duyularla algılanabilen bir dünya yaratılmaktadır. 

 

Dünyada hemen hemen her alana yayılmış olan bu teknolojinin ülkemizde halen çok 
kısıtlı olarak kullanıldığı ve SG’nin önemi konusunda henüz bir farkındalık oluşmadığı 
görülmektedir (Kayabaşı, 2005).
 

2.2. Sanal Gerçeklik



16

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Sanal gerçeklik ortamları, katılımcı üzerinde yarattığı gerçeklik hissiyatı yoğunluğuna 
(seviyesine) göre farklılıklar göstermektedir:

• Kısmi Katılımlı Ortamlar:  Bir takım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada kullanılmasını 
gerektiren bu ortam, katılımcıya, gerçek dünya ile ilişkisini bütünüyle koparmadan bir gerçeklik 
hissiyatı yaşatır. Bu ortama uçuş simülatörlerini örnek gösterebiliriz. Uçuş simülatörlerinde, 
geniş bir ekrandan yansıtılan sanal imgeler ve pilot kabini gibi fiziksel unsurlar bulunur. 
Katılımcı, bu ortamda herhangi bir sanal gerçeklik cihazı (kasklı ekran ya da eldiven vb.) 
kullanmaya ihtiyaç duymaz.
• Tam Katılımlı Ortamlar: Bu ortamda, katılımcının tüm duyusal algılarına hitap edilir. Bu 
sistemler;  duvar ve zemin projeksiyonu, farklı açılardan ses/müzik yayını yapan hoparlörler 
ve algılayıcılardan oluşur. Kasklı ekran (Head-Mounted Display/HMD) ve dermal-dokunsal  
algı cihazı (joystick, eldiven vb…) gibi çevre birimleri, katılımcının bu ortam ile bütünüyle 
etkileşime girmesine yardımcı olur.
• Ortak (Çoklu) Katılımlı Ortamlar:  Bu ortamlar, birçok katılımcının birbirleriyle etkileşime 
girmesine olanak sağlayan geniş sanal evrenlerdir. Bu ortam eğitim, mimarlık, tıp, sanat, 
mühendislik gibi farklı disiplinlere ait insanların fikir alış-verişinde bulunmalarına olanak 
sağlamaktadır. 

Kullanıcıların bu deneyimi gerçekten yaşayabilmesi için, sanal gerçeklik tasarımlarının kusursuz 
olması gerekmektedir; aksi takdirde yaratılan zayıf gerçeklik hissiyatı kullanıcının bu deneyimi 
tam olarak yaşayamamasına sebep olmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına yayılan sanal gerçeklik uygulamaları, eğitim ve yaşam tarzını önemli 
ölçüde değiştirmeye başlamıştır. Mekanik mühendisliği, inşaat mühendisliği, ergonomik 
tasarım, uçak ve araba tasarımı, mimari, iç mimari, giysi tasarımı gibi bilgisayar destekli 
tasarımdan yararlanılan her alanda; tıbbi teşhis ve tedavide, bilimsel deneylerde, pilot ve 
astronotların eğitimi için uçuş simülatörlerinde, savunma, iletişim, pazarlama, turizm, eğlence 
ve diğer tüm sektörlerde kullanılmaktadır (Stone, 1991; Ceran, 1992; Oppenheim, 1993; 
Eryalçın, 1994; Emerson, 1994; Tekant, 1995; Bayraktar ve Kaleli, 2007). SG teknolojisinin 
sağladığı fırsatlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

• Tehlikeli olabilecek deneyleri sanal dünyada gerçekleştirebilme, 
• Arazi çalışmalarını ofisten yürütebilme, 
• Deney hayvanı kullanmadan uygulama ve deney yapabilme,
• Sanal bir kadavrayı, herhangi bir iç organı veya henüz doğmamış bir fetüsü elle tutuyormuş-
çasına inceleyip muayene edebilme, 
• Bir operasyonu, deneyi, filmi, tiyatroyu, defileyi veya bir dersin anlatımını o ortamdaymış 
gibi izleyebilme, 
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2.3. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

• Bir şehri, müzeyi veya herhangi bir binayı içinde geziyor gibi ziyaret edebilme, 
• Mars'a yolculuk yapabilme, 
• Ay'da yürüyebilme, 
• Dünyanın hemen her yerinde askeri tatbikat yapabilme, 
• Kayak yapmayı, araba kullanmayı veya dans etmeyi öğrenebilme, 
• Askeri eğitim, uçuş eğitimi, uzay çalışmaları için astronotlara eğitim verebilme,
• Sanal olarak oluşturulmuş ortama sunum yaparak gerçek sunuma hazırlanabilme, 
• Teleoperasyon ile uzaktan bir robot yardımıyla cerrahi müdahale gerçekleştirebilme. 

Artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek dünya ile harmanlandığı, aynı zamanda gerçek ve 
sanal nesnelerin birbirleri ile etkileşim içinde bulunduğu teknoloji olarak tanımlanmaktadır 
(Azuma, 1997).  AG, herhangi bir görüntü alma cihazı ile tanımlanmış bir nesneyi okuyup 
tanımlanan görüntü ile gerçek yaşamdaki görüntülerin yazılımsal olarak işlenmesi ile sanal 
ortamlarda oluşturulan teknolojidir (Özarslan, 2011). Bu teknoloji sayesinde gerçek dünya ile 
sanal dünya arasında bilgisayar aracılığıyla oluşturulan içerikler ile bağlantı sağlanmaktadır 
(Yuen, Yaoyuneyong ve Johnson, 2011). AG teknolojisi, öğrencilerin fiziksel ortamlar ile 
etkileşimlerini artırmak ve onların öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla, gerçek nesneleri ve 
bu nesneler üzerine bindirilebilen sanal bilgilerin birleşimine olanak sağlar (Ke ve Hsu, 2015).

SG ve AG, bireye hedeflenen alanda gerçekmiş gibi bir sanal ortam sunmaktadır. SG bu ortamı 
sanal objelerle oluştururken AG gerçek ortamda sanal objeler kullanmaktadır (Wikipedia, 2015). 
SG ortamı tamamen bir bilgisayar yazılımı ile oluşturulmakta ve kullanıcının sanal ortamda 
deneyim sağlaması amaçlanmaktadır. SG kaskı veya gözlüğü ile kendini üç boyutlu ortamda



18

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

2.4. Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

hisseden kullanıcı bu deneyimle daha kaliteli ve etkin bir öğrenme süreci yaşamaktadır. 
Artırılmış gerçeklikte ise; bir fiziksel ortamda sanal objeler yardımıyla oluşturulan yeni 
ortam ile deneyim yaşatılmaktadır. Bulunulan ortamın anlık görüntüsü üzerine farklı sanal 
objeler yerleştirmek mümkün olmaktadır. Kullanıcı bu objelerle konuşabilmekte, onlara 
dokunabilmekte ve etkileşime geçebilmektedir. Bu yolla, gerçek çevre, dijital ortamda 
oluşturulan görüntü, ses, grafik ve GPS verileriyle desteklenerek yeni bir görüntü ve ortam 
elde edilmektedir (Şahin, 2016). 

AG teknolojisinden faydalanmak için; internet bağlantısı, artırılmış gerçekliği tanımlayacak 
cihaz (akıllı gözlük, akıllı telefon ya da tablet) ve bu cihaza yüklü bir AG uygulaması olması 
gerekmektedir. Bu koşullar gerçekleştikten sonra; cihazı AG için tasarlanmış bir görselin üzerine 
tutmak ve cihazın görseli algılamasını beklemek gerekmektedir. Cihaz görseli algıladıktan 
sonra ise 3 boyutlu yeni bir görüntü ortaya çıkmaktadır. 
AG teknolojilerinin kullanımı pazarlama, emlak, sinema, dekorasyon, turizm, lojistik, oyun, 
askeriye, alışveriş, inşaat, eğitim, sağlık ve spor gibi pek çok farklı alanlarda her geçen gün 
artmaktadır. Örneğin, almayı düşündüğünüz bir mobilyanın evinizde nasıl durduğunu 
görebilme; internetten alacağınız bir giysinin üzerinizde nasıl durduğunu sanal olarak 
deneyip görebilme veya reklam panosunu cihazınıza tanımlayıp gösterime yeni giren bir 
filmin fragmanını cep telefonundan izleyebilme gibi pek çok işlem AG teknolojileri sayesinde 
kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. AG teknolojisinin mobil cihazlarla birlikte kullanımında 
insanların hayatını ne kadar kolaylaştıracağı düşünüldüğünde bu teknolojinin eğitimde daha 
çok kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada diğer sektörlerden daha ziyade AG 
uygulamalarının eğitimde kullanılması üzerinde durulmuştur.

Günümüzde eğitim,  uzaktan eğitim imkânı sağlayan öğrenim merkezlerinin artmasıyla, 
geleneksel öğretim metotlarının dışına çıkmaya başlamıştır. Gelişen teknoloji öğrencilerin 
karmaşık içerikli konuları, sanal gerçeklik cihazları aracılığıyla eğlenceli ve kolay bir şekilde 
öğrenmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler sanal ortamdaki nesneler ile etkileşime geçip onlar 
hakkında daha çok şey öğrenebilmektedir. Örneğin, öğrenciler, tarih dersinde anlatılan olayları 
ve mekânları sanal gerçeklik sayesinde dolaşırken öğretmenlerinin anlattıklarını gerçekmiş gibi 
yaşayabilmektedir. Bambaşka bir ülkedeki bir müzeye ya da hayvanat bahçesine dijital turlar 
düzenlenerek dersler bir öğretmenin eşliğinde sanki o an oradalarmış gibi anlatılabilmektedir. 
Bu şekilde öğrenciler o anı yaşayarak öğrenmekte ve böylelikle daha kalıcı bir eğitim şekli ortaya 
çıkmaktadır. Dikdörtgenin ve üçgenin alanının artırılmış gerçeklik teknolojisiyle öğretilmesi, 
uçuş simülasyon sistemleri ile pilotlara ucuz maliyetlerle uçuş eğitimi verilmesi, dinozorun 
gözleriyle ve hareketleriyle sanki o bedendeymiş gibi yaşam tarzının izlenmesi gibi birçok konu 
artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde mümkün olabilmektedir. AG teknolojisinin eğitim-
öğretim için sunduğu yeni olanaklar zaman içerisinde eğitimcilerin de dikkatini çekmeye 
başlamıştır (Demirer ve Erbaş, 2015). Eğitsel bir AG uygulaması öğrencilere daha esnek ve 
ilgi çekici öğrenme ortamları sağlamakta ve öğrencilere daha önce deneyimlemedikleri bir 
heyecan yaşatmakta (Lin, Duh, Li, Wang ve Tsai, 2013);  öğrencilerin öğrenme istekliliğini ve
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ve motivasyonunu artırmakta (Ibáñez, DiSerio, Villarána ve Kloosa, 2014); öğrencilerin 
öğrenme süreçleri boyunca aktif gözlem yapabilmelerine, bu gözlemler sonucunda hipotez 
oluşturabilmelerine yardımcı olmakta (Chiang, Yang ve Hwang, 2014); öğrencilerin öğrenme 
performanslarını artırmakta ve onların grup içi sosyal etkileşimler kurmalarına yardımcı 
olmaktadır (Lin vd., 2013). Wu, Lee, Chang ve Liang (2013) çalışmalarında, AG’nin içeriği 
üç boyutlu perspektiflerle sunarak görsel öğrenmeye yardımcı olduğu, formal ve informal 
öğrenme arasında bir köprü kurabildiği ve öğrencileri işbirlikçi öğrenmeye teşvik ettiğini 
belirtmişlerdir. 

AG teknolojileri ile birlikte ders kitaplarının sanal öğrenme materyalleri olarak kullanılması 
(İbili ve Şahin, 2015; Billinghurst, Kato ve Poupyrev, 2001) bazı soyut kavramların 
somutlaştırılması açısından oldukça faydalı olabilmektedir. Nitekim içeriğin gerçek hayatla 
olan benzerliği ve ilişkisi arttıkça eğitimin etkililiği ve verimliliği de artmaktadır (Klopfer ve 
Squire, 2008). AG teknolojisi; mekândan bağımsızlık, özgürlük ve kişiye özelmiş hissi vermekte; 
öğrenme kalitesini artırmakta (Etlican, 2012);  eğitim-öğretim ortamlarını zenginleştirerek 
öğrenmeyi daha eğlenceli ve kalıcı hale getirmekte (Wu ve diğerleri, 2013) ve öğrenmeyi 
teşvik ederek eğitimde yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Huang ve diğerleri, 
2016).

Sanal gerçeklik ürünlerinin kullanımındaki hızlı artışta; gelişen internet alt yapısı ve sensör 
teknolojileri ile yapay zekâ ve sinir ağlarının rolü büyüktür (Aktan, 2007; Türker, 2005). 
Özetlemek gerekirse, kullanıcıda o ortamı yaşıyormuş hissi uyandıran, motivasyonu ve 
konsantrasyonu artıran ve ekonomik maliyeti düşüren bir teknolojiye duyarsız kalmak, 
uluslararası rekabet ortamında geride kalmaya yol açacağından (Aktan, 2007) yapay zekâ, AG 
ve SG uygulamalarının eğitimde daha fazla kullanılması gerektiği düşünülmektedir. 
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3.1. Araştırmanın Modeli

3.2. Evren ve Örneklem

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve geliştirilmesi 
ve verilerin analizi yer almaktadır. 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da o anda var olan 
bir durumu var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2004). 
Araştırmacının araştırmaya konu olan her neyse onları değiştirme ve etkileme çabası yoktur. 
Tarama modelinde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme, kontrol 
edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemelere varma vardır. Yani bilimin tasvir fonksiyonu 
ön plandadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). 

Araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki resmî ortaokul ve 
liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 
Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2018/2019 verilerine göre evreni oluşturan öğretmen 
sayıları Tablo 1’de verilmiştir

                                                         Tablo 1. Evreni Oluşturan Öğretmen Sayısı

  

Tablo 1 incelendiğinde evrenin büyüklüğü dikkat çekmektedir (650.860 öğretmen).  Öncelikle, 
geniş bir kapsama sahip olan evrende, evrenin durumu ve hakkında bilgi sahibi olmak, yargıya 
varmak amacı ile ondan alınan örnek bir grup üzerinde araştırma verilerinin elde edilmesi 
düşünülmüştür. Ancak, veri toplama işlemi, web üzerinden yapıldığı için Tablo 2’de verilen 
sayıdaki öğretmene ulaşmak mümkün olmuştur.

BÖLÜM III
YÖNTEM

Okul Türü
Kadın 

Öğretmen 
Sayısı

Erkek 
Öğretmen 

Sayısı
Toplam

Ortaokul 206.666 147.532 354.198

Lise 144.660 152.002 296.662
Toplam  369.013  318.806   650.860
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            Tablo 2. Örneklemi Oluşturan (Ulaşılabilen) Öğretmen Sayısı

Örnekleme ulaşmak için basit tesadüfi örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde 
evrendeki her bireyin örnekleme girme olasılığı vardır. Bu nedenle hesaplamalarda da her 
elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004).

3.2.1. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler

Veri toplama aracını dolduran öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve kıdemlerine 
göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Değişkenlere Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

Değişkenler Kategoriler Frekans (N) Yüzde (%)

Cinsiyet
Kadın 6.778 57
Erkek 9.089 43

Toplam 15.867 100

Yaş

30 ve altı 4.403 28

31 – 35 3.693 23
36 - 40 3.085 19
41 - 45 2.216 14
45 - 50 1.356 9

51 ve üzeri 1.114 7
Toplam 15.867 100

Öğrenim Durumu

Lisans 13.946 88
Lisansüstü 1.878 12

Doktora 43 0
Toplam 15.867 100

Kıdem

0 - 1  1.135 7
2 - 4 2.778 18

5 - 10  4.617 29

11 – 15 2.360 15

16 – 20 2.024 13

21 – 30 2.407 15

31 – 40 476 3

41 yıl ve üzeri 70 0

Toplam 15.867 100

Okul Türü Öğretmen Sayısı

Ortaokul 9.752

Lise 6.115
Toplam  15.867
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Tablo 3’e göre katılımcıların % 57’si kadın, % 43’ü ise erkek öğretmenden oluşmaktadır. 
Kadın öğretmenlerin araştırmaya daha fazla katıldığı görülmektedir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin yaşları incelendiğinde, araştırmaya en çok 30 ve altı yaştaki (% 28) 
öğretmenlerin katıldığı görülmektedir. En az katılım ise 51 yaş ve üstü (% 7)  öğretmenler 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisans 
mezunu (% 88) olduğu görülmektedir. Araştırmaya en çok 5-10 yıl aralığında (4.617 kişi) 
mesleki kıdemi olan öğretmenler katılmıştır. En az ise 41 ve üzeri yıl (70 kişi) mesleki kıdemi 
olan öğretmenler görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlerin branşlarına göre dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı

Branşlar Frekans (N) Yüzde (%)

Matematik 1.963 12
İngilizce 1.889 12
Türkçe 1.474 9
Fen Bilimleri 1.273 8
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.053 7
Sosyal Bilgiler 964 6
Türk Dili ve Edebiyatı 836 5
Meslek Dersleri 786 5
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 745 5
Beden Eğitimi 726 5
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 477 3
Tarih 464 3
Teknoloji ve Tasarım 391 2
Biyoloji 391 2
Görsel Sanatlar 362 2
Coğrafya 319 2
Kimya 287 2
Müzik 262 2
Yabancı Diller (Diğer diller) 255 2
Fizik 238 2
Felsefe 213 1
Özel Eğitim 164 1
Sınıf Öğretmenliği 132 1
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 119 1
Bilişim Teknolojileri 72 0
Psikoloji 7 0
Sanat Tarihi 5 0
Toplam 15.867 100
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Tablo 4’e göre araştırmaya en çok Matematik (1.963 kişi), İngilizce (1.889 kişi) ve Türkçe 
(1.474 kişi) öğretmenleri katılırken en az Sanat Tarihi (5 kişi) ve Psikoloji (7 kişi) öğretmenleri 
katılmışlardır. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin illere göre dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Öğretmenlerin İllere Göre Dağılımı

İller Frekans (N) Yüzde (%)

ADANA 340 2
ADIYAMAN 111 1
AFYON 122 1
AĞRI 161 1
AMASYA 231 2
ANKARA 617 4
ANTALYA 411 3
ARTVİN 28 0
AYDIN 296 2
BALIKESİR 266 2
BİLECİK 38 0
BİNGÖL 81 1
BİTLİS 132 1
BOLU 69 0
BURDUR 148 1
BURSA 355 2
ÇANAKKALE 134 1
ÇANKIRI 87 1
ÇORUM 69 0
DENİZLİ 414 3
DİYARBAKIR 183 1
EDİRNE 78 1
ELAZIĞ 81 1
ERZİNCAN 69 0
ERZURUM 331 2
ESKİŞEHİR 172 1
GAZİANTEP 104 1
GİRESUN 153 1
GÜMÜŞHANE 71 0
HAKKARİ 51 0
HATAY 839 5
ISPARTA 176 1
İÇEL 401 3
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Tablo 5’in devamı…

İller Frekans (N) Yüzde (%)

İSTANBUL 1.198 8
İZMİR 436 3
KARS 32 0
KASTAMONU 119 1
KAYSERİ 350  2
KIRKLARELİ 129 0
KIRŞEHİR 39 0
KOCAELİ 260 2
KONYA 625 4
KÜTAHYA 135 1
MALATYA 91 1
MANİSA 266 2
KAHRAMANMARAŞ 270 2
MARDİN 258 2
MUĞLA 265 2
MUŞ 285 0
NEVŞEHİR 120 1
NİĞDE 167 0
ORDU 103 0
RİZE 190 1
SAKARYA 331 2
SAMSUN 102 1
SİİRT 44 0
SİNOP 49 0
SİVAS 120 1
TEKİRDAĞ 166 1
TOKAT 77 1
TRABZON 460 3
TUNCELİ 48 0
ŞANLIURFA 343 2
UŞAK 170 1
VAN 45 0
YOZGAT 139 1
ZONGULDAK 180 1
AKSARAY 159 0
BAYBURT 22 0
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Tablo 5’in devamı…

Tablo 5 incelendiğinde en çok katılımın İstanbul’dan (1.198 kişi) olduğu görülmektedir. İkinci 
sırada Hatay (839 kişi), üçüncü sırada Konya (625 kişi), dördüncü sırada ise Ankara (617 kişi) 
yer almaktadır. En az katılım ise Bayburt (22 kişi) ve Ardahan’da (24 kişi) gerçekleşmiştir. Tablo 
5 incelendiğinde öğretmenlerin Türkiye’nin her ilinden görüş bildirdikleri, bu nedenle dengeli 
bir dağılım olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Öğretmenlerin Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı

İller Frekans (N) Yüzde (%)

KARAMAN 149 1
KIRIKKALE 65 0
BATMAN 128 1
ŞIRNAK 196 1
BARTIN 48 0
ARDAHAN 24 0
IĞDIR 94 1
YALOVA 45 0
KARABÜK 31 0
KİLİS 60 0
OSMANİYE 109 1
DÜZCE 308 2
Toplam 15.867 100

Okul Türleri Frekans (N) Yüzde (%)

Ortaokul 8.469 53
Anadolu Lisesi 2.242 14
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.868 12
İmam Hatip Ortaokulu 1.283 8
Anadolu İmam Hatip Lisesi 1.079 7
Çok Programlı Anadolu Lisesi 568 4
Fen Lisesi 218 1
Sosyal Bilimler Lisesi 80 1
Spor Lisesi 33 0
Güzel Sanatlar Lisesi 25 0
Toplam 15.867 100
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Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılımın en çok olduğu okul türünün ortaokul (8.469 
kişi),  ikinci sırada ise Anadolu Lisesi’nin (2.242 kişi) yer aldığı görülmektedir. En az katılımın 
gerçekleştiği okul türü ise Spor Lisesi (35 kişi) ve Güzel Sanatlar Lisesidir (25 kişi). 
Tablo 7’de öğretmenlerin çalıştıkları okulun statüsüne göre dağılımı verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Çalıştıkları Okulun Statüsüne Göre Dağılımı

Tablo 7’ye bakıldığında araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun devlet 
okullarında (% 94) çalıştıkları anlaşılmaktadır. Özel okullardan araştırmaya katılan 
öğretmenlerin oranı ise % 6’dır. 

Okulun Statüsü Frekans Yüzde

Devlet okulu 14.853 94

Özel okul 1.014 6

Toplam 15.867 100
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Tablo 8’de öğretmenlerin okullarının bulunduğu yerleşim yerine göre dağılımı verilmiştir.

Tablo 8. Öğretmenlerin Okullarının Bulunduğu Yere Göre Dağılımı

Tablo 8’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu ilçe merkezinde (% 
44) bulunan okullarda çalışmaktadır. En az katılımın gerçekleştiği okullar beldede (% 5) 
bulunanlardır. Beldelerde bulunan okullarda internet bağlantısının il ve ilçelere göre daha 
sınırlı olduğundan bu bölgelerden katılımın daha az olduğu sonucuna varılabilir. 
Öğretmenlerin derslerine girdiği sınıf seviyelerine göre dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Öğretmenlerin Derslerine Girdiği Sınıf Seviyelerine Göre Dağılımı

*Katılımcılar birden fazla seçim yapmışlardır.

Tablo 9’da da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunun ortaokulda (bkz. 
Tablo 6 okul türleri) çalışmasından dolayı 5. (7.432 kişi), 6. (7.408 kişi) ve 7. (7.618 kişi) 
sınıfların derslerine giren öğretmenlerin katılımı daha fazladır. Dolayısıyla, bu bulgular Tablo 
6’daki bulgular ile örtüşmektedir.

  Okulun Yerleşim 
Yeri Frekans Yüzde

Köy 2.267 14

Belde 717 4

İlçe 6.923 44

İl (merkez ilçeler 
dâhil)

5.960 38

Toplam 15.867 101

Sınıf Seviyesi   Frekans
5. sınıf 7.432
6. sınıf 7.408
7. sınıf 7.618
 8. sınıf 6.773
9. sınıf 4.275
10. sınıf 4.747
11. sınıf 4.538
12. sınıf 4.086
Toplam 15.867
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Araştırmada, MEB’e bağlı resmî ve özel ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin 
görüşlerini almak için araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Anket soruları 
geliştirilirken öncelikle konuyla ilgili geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgilere 
göre ankette sorulması planlanan maddelerden oluşan bir havuz oluşturulmuş ve içlerinden 
araştırmanın amacına en fazla hizmet edeceği düşünülen maddeler seçilmiştir. Böylece çoktan 
seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan taslak anket oluşturulmuştur. Bu konuda alanında 
uzman olan kişilerden taslak anket ile ilgili görüşleri alınmış ve yapılan öneriler doğrultusunda 
anket yeniden düzenlenmiştir. Son olarak, anketin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda 
konu alanı uzmanlarının görüş ve önerileri de alınmış, bu görüşler doğrultusunda, 25 sorudan 
oluşan ankete son şekli verilmiştir. Hazırlanan bu anketteki sorular iki bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm, araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerini içeren sorulardan 
oluşurken ikinci bölüm katılımcı öğretmenlerin artırılmış gerçeklik teknolojileri hakkındaki 
görüşlerini almaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

Veri toplama aracı, zamandan ve kaynaktan tasarruf etmek amacıyla Survey Monkey sitesi 
üzerinden elektronik ortamda yayımlanmıştır. Resmî ve özel ortaokul ve lise öğretmenlerinin 
veri toplama aracından haberdar olması için 81 il valiliği aracılığıyla 81 il millî eğitim 
müdürlüğüne doküman yönetim sistemi (DYS) aracılığıyla resmî yazı gönderilmiştir. 

Araştırmacı tarafından hazırlanan anket ile 81 ildeki resmî liselerde görev yapan öğretmenlere 
ulaşılmıştır. Elektronik ortamda doldurulan anketlerden elde edilen veriler, bilgisayar ortamına 
aktarılarak SPSS.23 istatistik programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.  Verilerde frekans ve yüzde 
dağılımları hesaplanmıştır. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar kaydedilerek tekrarlanan görüş 
ve değerlendirmelerin frekansları hesaplanmıştır. Mevcut veriler doğrultusunda araştırmanın 
amaçları dikkate alınarak araştırma raporu hazırlanmıştır.

3.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi

3.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
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Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular ve yorumları yer almaktadır. 

Öğretmenlerin evlerinde internet bağlantısı olup olmama durumlarına göre dağılımı Grafik 
1’de verilmiştir.

Grafik 1.  Öğretmenlerin Evlerinde İnternet Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı

Grafik 1’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 88) evlerinde internet 
bağlantısı olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerin kendilerine ait bilgisayar sahibi olup olmama durumlarına göre dağılımı Grafik 
2’de verilmiştir.

Grafik 2.  Öğretmenlerin Evlerinde Bilgisayar Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı

Grafik 2’ye göre araştırmaya katılan öğretmenlerin neredeyse tamamı (% 95) evlerinde 
bilgisayar olduğunu belirtmişlerdir. 

BÖLÜM IV
BULGULAR ve YORUM

Evet Hayır

88%

12%

95%

5%

Evet Hayır
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Öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri takip etme sıklıklarına göre dağılımı Grafik 3’te verilmiş-
tir.

Grafik 3.  Öğretmenlerin Teknolojik Gelişmeleri Takip Etme Sıklıklarına Göre Dağılımı

Grafik 3’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 46’sı teknolojik gelişmeleri genellikle takip 
ettiklerini belirtmişlerdir. Teknolojik gelişmeleri her zaman takip edenlerin oranı % 19, ara sıra 
takip edenlerin oranı % 24 ve nadiren takip edenlerin oranı ise % 10’dur. Öğretmenlerin % 1’i 
teknolojiyi hiç takip etmediklerini belirtmişlerdir. Bu verilere göre, öğretmenlerin çok büyük 
çoğunluğunun teknolojik gelişmeleri takip ettiği söylenebilir. 

Öğretmenlerin okul dışında bilgisayar kullanma sıklığına göre dağılımı Grafik 4’te verilmiştir.

Grafik 4.  Öğretmenlerin Okul Dışında Bilgisayar Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılımı

Grafik 4’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 41’i okul dışında genellikle bilgisayar 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Okul dışında her zaman bilgisayar kullananların oranı % 17, ara 
sıra kullananların oranı % 27 ve nadiren kullananların oranı ise % 13’tür. Öğretmenlerin % 1’i 
okul dışında hiç bilgisayar kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğretmenlerin sınıflarında internet bağlantısı olup olmama durumlarına göre dağılımı Grafik 
5’te verilmiştir.

Grafik 5.  Öğretmenlerin Sınıflarında İnternet Olup Olmama Durumuna Göre Dağılımı

Grafik 5’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 79) sınıflarında internet 
bağlantısı olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerin sınıfta internet kullanma sıklığına göre dağılımı Grafik 6’da verilmiştir.

Grafik 6.  Öğretmenlerin Sınıfta İnternet Kullanma Sıklıklarına Göre Dağılımı

Grafik 6’ya göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 34’ü sınıfta genellikle internet 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Sınıfta her zaman internet kullananların oranı % 11, ara sıra 
kullananların oranı % 28 ve nadiren kullananların oranı ise % 16’dır. Öğretmenlerin % 11’i 
sınıfta hiç internet kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Öğretmenlerin sınıftaki mevcut teknoloji araçlarını derste kullanma sıklığına göre dağılımı 
Grafik 7’de verilmiştir.

Grafik 7. Öğretmenlerin Sınıftaki Teknoloji Araçlarını Derste Kullanma Sıklığına Göre Dağılımı

Grafik 7’ye göre araştırmaya katılan öğretmenlerin % 42’si sınıftaki mevcut teknoloji araçlarını 
derste genellikle kullandıklarını belirtmişlerdir. Derste her zaman sınıfta bulunan teknoloji 
araçlarını kullananların oranı % 19, ara sıra kullananların oranı % 23 ve nadiren kullananların 
oranı ise % 11’dir. Öğretmenlerin % 6’sı sınıfta teknolojik araçları hiç kullanmadıklarını 
belirtmişlerdir. 
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Öğretmenlerin artırılmış gerçeklik uygulamalarını derslerinde kullanma durumlarına göre 
dağılımları Grafik 8’de verilmiştir.

Grafik 8. Öğretmenlerin AG Uygulamalarını Derslerde Kullanma Durumlarına Göre Dağılımları 

Grafik 8’e göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 75) artırılmış gerçeklik teknolojilerini 
sınıflarında kullanmamaktadır. 

Öğretmenlerin derslerinde AG uygulamalarını kullanma durumlarını cinsiyet değişkenine 
göre gösteren veriler Grafik 9’da verilmiştir.

Grafik 9. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarını Derslerinde  Kullanan Öğretmenlerin Cinsiyete 
Göre Dağılımı

Grafik 9 incelendiğinde araştırmaya katılanlardan AG kullananların içinde kadın öğretmenlerin 
(% 58) erkek öğretmenlerden (% 42) daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum araştırmaya 
kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlerden daha fazla katılım göstermesinden kaynaklanıyor 
olabilir.

58%
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Erkek Kadın
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Evet Hayır
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Öğretmenlerin derslerinde AG uygulamalarını kullanmama nedenleri Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. Öğretmenlerin Derste AG Uygulamalarını Kullanmama Nedenlerine Göre Dağılımı 

Tablo 10’a göre öğretmenlerin derslerinde AG uygulamalarını kullanmama nedenlerinin 
başında “Nasıl kullanıldığını bilmiyorum.” (8.525 kişi) gelmektedir.  Araştırmaya katılan 
öğretmenler teknoloji araçlarını kullanma konusunda kendilerini yeterli bulmadıklarını 
(1.114 kişi) belirtmişlerdir. Katılımcı öğretmenler ayrıca AG uygulamalarını kullanmanın ders 
öncesinde çok fazla hazırlık gerektirdiği (1.074 kişi) ve bu uygulamaların ders esnasında çok 
zaman aldığı (1.037) kanaatindedirler. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin belirttiği diğer nedenler ise şunlardır: okulun alt yapısının/
imkânlarının/donanımının yetersiz olması (807 kişi), ders saatlerinin yetersiz olması ve 
sınıfların kalabalık olması (415 kişi), AG uygulamalarının branşlarına (beden eğitimi, görsel 
sanatlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi) uygun olmaması (207 kişi) nedeniyle bu 
uygulamaları kullanmaya vakit kalmaması. Araştırmaya katılan öğretmenler ayrıca, derslerde 
AG uygulamalarını kullanma konusunda hizmet içi eğitim verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Kullanmama Nedenleri Frekans (N)

Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. 8.525
Diğer (Lütfen belirtiniz.) 1.429
Teknoloji araçlarını kullanma konusunda kendimi yeterli 
bulmuyorum.

1.114

Ders öncesinde çok fazla hazırlık gerektiriyor. 1.074
Çok zaman alıyor. 1.037
Geleneksel öğretim yapmayı tercih ediyorum. 908
Öğrencilerin başarılarına faydası olduğunu düşünmüyorum. 291
Zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. 251
Toplam 14.629

*Katılımcılar birden fazla seçim yapmışlardır.
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Öğretmenlerin artırılmış gerçeklik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma durumlarına göre 
dağılımları Grafik 10’da verilmiştir.

Grafik 10. Öğretmenlerin AG Uygulamaları Hakkında Bilgi Sahibi Olma Durumlarına Göre Dağılımları

Grafik 10’a göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 81) artırılmış gerçeklik teknolojileri 
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir.  Bu veriler Grafik 9’da verilen bilgilerle 
örtüşmektedir. Öğretmenlerin AG uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmamalarının sebebi 
AG’nin yeni bir teknoloji olması, eğitim alanında henüz çok yaygın olarak kullanılmaması ve 
her branşa uygun içeriklerin olmaması olabilir. 
Öğretmenlerin kullandıkları AG uygulamalarının dağılımı Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Öğretmenlerin Kullandıkları AG Uygulamalarının Dağılımı

81%
19%

AG uygulamaları Frekans

Google Translate (Çeviri) 2.105
Anıtkabir AG 500
Google Glass 441
Anatomy 3D/4D 337
Aurasma 253
Spacecraft 3D 243
Zoo-AR 135
HP Reveal 118
Learn AR 101
Education Carpet 91
Augment 85
Star Chart 59
BazAR 56
EasyAR 48
Layar 48
Alive 44
BuildAR 43
Quiver 38
Blippar 38
ARToolKit 35
DroidAR 35

Evet Hayır
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Tablo 11’in devamı…

Tablo 11’e göre öğretmenlerin en çok kullandıkları AG uygulaması Google Çeviri’dir (2.105 
kişi). İkinci sırada Anıtkabir AG (500 kişi) yer alırken üçüncü sırada Google Glass (441 kişi) 
bulunmaktadır. En az kullanılanlar ise Screencast (1 kişi) ve PhotoMath’dir (1 kişi). 

AG uygulamaları Frekans

Nexto 34
Vuforia 30
Hot stepper 30
Wikitude 28
Sun-Seeker 27
SLARToolkit 20
Fetch! Lunch Rush 19
D’Fusion 19
Amire 19
Junaio 16
BeyondAR 16
OsgART 15
Maxst 10
Metaio 9
PTTAR 6
Space4D 5
Phet 3
SketchAR 2
Screencast 1
PhotoMath 1
Toplam 5.163

*Katılımcılar birden fazla seçim yapmışlardır.
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Öğretmenlerin derslerinde AG uygulamalarını hangi amaçla kullandıklarını gösteren veriler 
Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Öğretmenlerin Derste AG Uygulamalarını Kullanma Amaçlarına Göre Dağılımı 

                                              *Katılımcılar birden fazla seçim yapmışlardır.

Tablo 12 incelendiğinde öğretmenlerin AG uygulamalarını derslerinde en çok müfredat 
tamamlayıcı veya destekleyici (2.340 kişi) olarak kullandıkları görülmektedir. Bir diğer 
kullanma amaçları ise “Alıştırma/Uygulama (farklı ortamlarda simulasyonla uygulama yapmak, 
vb.)” (1.122 kişi) yapmak içindir. Araştırmaya katılan öğretmenler açık uçlu soruya verdikleri 
cevapta AG uygulamalarını diğer kullanma amaçlarını (106 kişi) şu şekilde belirtmişlerdir:

• Ders anlatımını görsel ve videolarla zenginleştirmek, 
• Öğrencilerin dikkatini derse çekmek, 
• Çeviri yapmak, soyut konuları öğrencilerin daha iyi anlamalarını sağlamak, 
• Yarışma yapmak, 
• Belirli gün ve haftalar için düzenledikleri etkinlikleri zenginleştirmek. 

Amaç Frekans

Müfredat tamamlayıcı veya destekleyici 
(eğitici kartlar, hikâye kitapları, çizgi romanlar, 
vb.)

2.340

 Alıştırma/Uygulama (farklı ortamlarda 
simulasyonla uygulama yapmak, vb.)

1.122

Oyunlar 869
 Eğitim gezisi (tarihi ve turistik yerler, müze, 
hayvanat bahçesi, vb.)

700

Rehberlik ve tanıtım (el kitabı, broşür, harita, 
vb.)

658

 Diğer (Lütfen belirtiniz.) 106
Toplam 3.075
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Katılımcıların eğitim öğretim ortamlarında AG uygulamalarının kullanım alanları ile ilgili 
görüşlerinin dağılımı Tablo 13’te verilmiştir. 

Tablo 13. Eğitim Öğretim Ortamlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanım Alanları

    *Katılımcılar birden fazla seçim yapmışlardır.

Tablo 13’e göre AG uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarının başında “Soyut 
kavramları somutlaştırma (1.833 kişi)” gelmektedir. İkinci sırada “Kavramları ve uzamsal 
ilişkileri görselleştirme (1.514 kişi)”, üçüncü sırada ise “İki boyutlu kitaplara üçüncü bir boyut 
kazandırma (1.308 kişi)” yer almaktadır.  Araştırmaya katılan öğretmenler AG uygulamalarının 
eğitim öğretimde diğer kullanım alanlarını açık uçlu soruya verdikleri cevapta şu şekilde 
belirtmişlerdir: 

• Derse görsel destek sağlamak, 
• Resim tekniklerini ve çizim örneklerini göstermek,
• Kelime haznesini artırmak,
• Konuları daha kolay kavratmak ve pekiştirmek,
• Geometri dersinde üç boyutlu görünüm ve üç boyutlu şekiller göstermek,
• İngilizce dersinde konuşma becerisini geliştirmek ve katılımı artırmak,
• Konuları tekrar etmek, 
• Coğrafya dersinde Dünya'nın dönüşü, doğal afetleri ve diğer kavramları üç boyutlu 
   göstermek,
• Çeviri yapmak. 

Frekans

Soyut kavramları somutlaştırma 1.833
Kavramları ve uzamsal ilişkileri görselleştirme 1.514
İki boyutlu kitaplara üçüncü bir boyut kazandırma 1.308
Uzak yerlere gezi düzenleme 890
Bilişsel ve psiko-motor bakım/onarım görevleri hakkında eğitim verme 830
Fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda kavramların üç boyutlu gösterimi ya da 
deneylerin gerçekleştirilmesinde

631

Yabancı dil derslerinde kelime öğretme 626
Biyoloji derslerinde üç boyutlu olarak hücreleri gösterme 553
Bilim müzelerinde çeşitli konulardaki olguları, videolardan ya da 
görsellerden takip etme ve deney yapma

551

Kimya derslerinde moleküler yapıları gösterme 411
Mesleki ve teknik eğitimde donanım tamir ve bakımı hakkında eğitim 
verme

410

Diğer (Lütfen belirtiniz.) 62
Toplam 3.021
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Shelton ve Hedley (2002), Coğrafya dersinde ışık ve sıcaklığın mevsimsel değişimi gibi kav-
ramların öğretimi için AG uygulamasını kullandıkları çalışmalarında AG ile öğrencilerin soyut 
kavramları daha iyi anladıkları ve bu teknolojinin kavram yanılgısını azalttığı sonucuna var-
mışlardır.  Bu araştırmadan elde edilen veriler ile Shelton ve Hedley’in çalışmalarından elde 
ettikleri bulgular örtüşmektedir. Lave ve Wenger de (1991) AG teknolojisinin soyut kavramları 
somutlaştırarak öğretilmesini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin AG uygulamalarının öğrenciler üzerindeki etkisi ile ilgili 
görüşlerinin dağılımı Tablo 14’te verilmiştir.

Tablo 14. AG Uygulamalarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi             

*Katılımcılar birden fazla seçim yapmışlardır.
Tablo 14’e göre araştırmaya katılan öğretmenler AG uygulamalarının öğrencinin derse ilgisini 
çekmeyi kolaylaştırdığını (2.638 kişi), öğrencinin derse katılımını artırdığını (2.135 kişi) ve 
öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırdığını (1.849 kişi) düşünmektedirler. 

Bu araştırmanın bulguları, Kerawalla, Luckin, Seljeflot ve Woolard (2006), Chen ve Tsai (2012), 
İbili ve Şahin (2013), Fleck ve Simon (2013), Bujak, Radu, Catrambone, MacIntyre, Zheng ve 
Golubski (2013), Tomi ve Rambli (2013), Çetinkaya ve Akçay (2013), Küçük, Yılmaz ve Yüksel 
(2014), Uluyol ve Eryılmaz (2014), Delello (2014), Dunleavy ve Dede (2014), Çakır, Solak ve 
Tan (2015) ile Yılmaz ve Batdı’nın (2016)  AG’nin öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını 
artırdığını bildirdikleri araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Bujak vd.’ne göre 
(2013),  AG uygulamalarını kullanmanın kolaylığı ve yüz yüze iletişim imkânı sunma özelliği 
öğrencilerin motivasyonlarını artırmaktadır. Ayrıca, Chiang vd. (2014b), DiSerio vd. (2013), 
Ibáñez vd. (2014), Ke ve Hsu, (2015), Wojciechowski ve Cellary (2013) çalışmalarında AG 
uygulamalarının dikkati artırdığını belirtmişlerdir. Chen ve Tsai (2012), Ibáñez vd. (2014), 
Ke ve Hsu (2015), Hsiao vd. (2016) ile Yoon vd. (2012), bu uygulamaların konuları anlamayı 
kolaylaştırdığı sonucuna varmışlardır. 

AG uygulamalarının öğrenci üzerindeki etkisi Frekans

Öğrencinin derse ilgisini çekmeyi kolaylaştırıyor. 2.638
Öğrencinin derse katılımını artırıyor. 2.135
Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırıyor. 1.849
Öğrencinin derse olan motivasyonunu artırıyor. 1.829
Öğrenciler eğlenerek öğreniyor. 1.827
Karmaşık konuların anlaşılmasını kolaylaştırıyor. 1.608
Öğrencilerin kavrama, hafıza ve hayal etme gibi bilişsel ve öğrenme 
becerilerini artırıyor.

1.416

İnteraktif modellerle öğrenmek her zaman daha akılda kalıcı oluyor. 1.195
Öğrencilerin yaratıcılığını artırıyor. 1.155
Öğrencilerin kavram yanılgılarını gideriyor. 989
Öğrenmeyi kişiselleştiriyor. 767
Dikkate değer bir faydası yok. 125
Toplam 3.075
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Chang vd. (2014), Chen ve Tsai (2012), Wei vd. (2015), Wojciechowski ve Cellary (2013) ise 
AG’nin öğrenmeye olan istekliliği artırmada öğrencilere yardımcı olduğundan bahsetmişlerdir. 
Tablo 14’te verilen bulgular bahsi geçen bu kişilerin araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. 
Tablo 15’te araştırmaya katılan öğretmenlerin AG teknolojilerini kullanma durumlarının farklı 
değişkenlere göre ANOVA testi analiz sonuçları verilmiştir.

Tablo 15. Öğretmenlerin AG Kullanma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre ANOVA Testi 
Analiz Sonuçları

             p<0,05 

Tablo 15 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin AG kullanma durumları ile yaş (F(1; 
15865) = ,000; p>.05),  öğrenim durumu (F(1; 15865) = 2,147; p>.05),  kıdem (F(1; 15865) = 

Kareler 
Toplamı

Sd Kareler 
Ortalaması

F p

Yaş
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,000 1 ,000 ,000 ,997

37843,853
37843,853

15865
15866 2,385

Öğrenim 
durumu

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,328 1 ,328 2,147 ,143

2422,679
2422,007

15865
15866

,328
,153

Branş
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

170,514 1 170,514 2,624 ,105

1031072,266
1031242,780

15865
15865

64,990

Kıdem

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,001 1 ,001 ,000 ,983

41404,170
41404,171

15865
15866

2,610

Yaşadığı 
il

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

439,690 1 439,690 ,980 ,322

7118031,019
7118470,709

15865
15865

448,663

Çalıştığı 
okul türü

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

183,227 1 183,227 17,568 ,000

165461,013
165644,240

15865
15866

10,429

Okulun 
yerleşim 
yeri

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

,782 1 ,782 ,790 ,374

15712,537
15713,319

15865
15866

,990
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,000; p>.05), yaşadığı il (F(1; 15865) = ,980; p>.05) ve okulun bulunduğu yerle-
şim yeri (F(1; 15865) = ,790; p>.05) arasında fark yok iken öğretmenin çalıştı-
ğı okul türü (F(1; 15865) = 17,568; p>.05) arasında anlamlı bir fark görülmektedir. 
ANOVA sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi okul türleri arasında olduğunu belir-
lemek üzere tamamlayıcı post-hoc analiz tekniklerinden Tamhane testi uygulanmıştır. 
Tamhane testi sonuçları Tablo 16’da verilmiştir.  

Tablo 16.  Öğretmenlerin Artırılmış Gerçeklik Puanlarının Çalışılan Okul Türü Değişkenine Göre 
Hangi Alt Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonrası Post-Hoc Tamhane Testi Sonuçları

p<0,05

Tablo 16’ya göre ortaokulda çalışan öğretmenler ile çok programlı anadolu lisesi ve mesleki ve 
teknik anadolu lisesinde görev yapan öğretmenlerin AG kullanma durumları arasında istatistiki 
olarak anlamlı fark vardır. Bu farkın yönüne bakıldığında ortaokulda çalışan öğretmenlerin çok 
programlı anadolu lisesi ve mesleki ve teknik anadolu lisesinde görev yapan öğretmenlere 
göre daha az kullandıkları görülmektedir.

(I) Çalıştığınız 
okul türü

(J) Çalıştığınız okul türü Ortalamalar 
farkı (I-J)

Ss p

Ortaokul

Anadolu Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Çok Programlı 
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesi
Spor Lisesi
İmam Hatip Ortaokulu

-,02770
-,03714

-,06072*
,01839
,01858

-,03819*
-,04892

-,00428

,00124

,01014
,01357
,01749
,03085
,09178
,01076
,04627

,07511

,01319

,247
,247
,024

1,000
1,000
,017

1,000

1,000

1,000
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri takip etme sıklığı ile artırılmış 
gerçeklik uygulamalarını kullanma durumları arasındaki ilişkiyi gösteren t testi analizi 
sonuçları Tablo 17’de verilmiştir.

Tablo 17. Öğretmenlerin Teknolojik Gelişmeleri Takip Etme Sıklığı ile AG Kullanma Durumları 
Arasındaki İlişki (t testi)

p<0,05

Tablo 16’ya göre AG kullanan öğretmenler [t(.82)= 21.82; p>.05] ile AG kullanmayan 
öğretmenlerin [t(.90)= 21.82; p>.05] teknolojik gelişmeleri takip etme sıklıkları arasında 
anlamlı bir fark vardır. AG kullanan öğretmenlerin teknolojik gelişmeleri takip etme sıklığı 
(x=̄3.99) AG kullanmayan öğretmenlere göre daha yüksektir (x=̄3.65).

  AG Kullananlar 
(N=3.942)

AG Kullanmayanlar 
(N=11.925)

Değişken ss ss t p
Teknolojik gelişmeyi takip etme 
sıklığı

3.99 .82 3.65 .90 21.82 .00

 - x - x
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Bu bölümde grafik ve tablolarda yer alan bulgulardan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara 
yönelik yapılan öneriler yer almaktadır.

   
1. 81 ilde bulunan özel ve resmi ortaokul ve liselerde görev yapan 6.778 kadın ve 9.089 erkek 

olmak üzere toplam 15.867 öğretmen katılmıştır. 
2. Katılım en çok 30 ve altı yaştaki, en az ise 51 yaş ve üstü öğretmenler tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 
3. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu görülmektedir. 
4. En çok 5-10 yıl aralığında, en az ise 41 ve üzeri yıl mesleki kıdemi olan öğretmenler 

katılmıştır. 
5. En çok Matematik, İngilizce ve Türkçe öğretmenleri katılırken en az Sanat Tarihi ve Psikoloji 

öğretmenleri katılmıştır.
6. En çok katılımın sırayla İstanbul, Hatay, Konya ve Ankara’dan, en az katılımın ise Bayburt ve 

Ardahan’dan gerçekleştirildiği görülmüştür. 
7. Katılımın en çok ortaokul ve Anadolu Lisesi’nde, en az ise Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar 

Lisesi’nde gerçekleştiği görülmüştür. 
8. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ilçe merkezinde bulunan okullarda çalıştığı 

anlaşılmaktadır. Özel okullardan araştırmaya katılan öğretmenlerin oranı % 6’dır. En az 
katılımın gerçekleştiği okullar beldede (% 5) bulunanlardır.

9. 5., 6., ve 7.  sınıfların derslerine giren öğretmenlerin katılımı daha fazladır.
10. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (% 88) evinde internet bağlantısı bulunmaktadır. 
11. Öğretmenlerin neredeyse tamamının (% 95) evinde bilgisayar bulunmaktadır.
12. Öğretmenlerin % 46’sı teknolojik gelişmeleri genellikle takip ettiklerini belirtmişlerdir.
13. Öğretmenlerin % 41’i okul dışında genellikle bilgisayar kullandıklarını belirtmişlerdir.
14. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sınıflarında internet bağlantısı bulunmaktadır.
15. Öğretmenlerin % 34’ü sınıfta genellikle internet kullandıklarını belirtmişlerdir.
16. Öğretmenlerin % 42’si sınıftaki mevcut teknoloji araçlarını derste genellikle kullandıklarını 

belirtmişlerdir.
17. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 81) artırılmış gerçeklik teknolojileri hakkında bilgi 

sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir.  
18. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (% 75) artırılmış gerçeklik teknolojilerini sınıflarında 

kullanmamaktadır.
19. Öğretmenlerin derslerinde AG uygulamalarını kullanmama nedenlerinin başında nasıl 

kullanıldığını bilmemeleri gelmektedir.  
20. Öğretmenlerin % 93’ü teknoloji araçlarını kullanma konusunda kendilerini yeterli 

bulduklarını belirtmişlerdir. 
21. Öğretmenler ayrıca AG uygulamalarını kullanmanın ders öncesinde çok fazla hazırlık 

gerektirdiği ve bu uygulamaların ders esnasında çok zaman aldığı kanaatindedirler.
22. Öğretmenlerin en çok kullandıkları AG uygulamaları Google Çeviri, Anıtkabir AG ve Google 

Glass iken, en az kullanılanlar Screencast ve PhotoMath’dir.

BÖLÜM V

5.1. Sonuçlar

SONUÇ VE ÖNERİLER
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23. Öğretmenlerin AG uygulamalarını derslerinde en çok müfredat tamamlayıcı veya destekleyici         
   olarak kullandıkları görülmektedir. Bir diğer kullanma amaçları ise “Alıştırma/Uygulama 
       (farklı ortamlarda simulasyonla uygulama yapmak, vb.)” yapmak içindir.
24. AG uygulamalarının eğitimdeki kullanım alanlarının başında “Soyut kavramları somutlaştır
       ma” (% 12) gelmektedir. İkinci sırada “Kavramları ve uzamsal ilişkileri görselleştirme” (% 10),         
       üçüncü sırada ise “İki boyutlu kitaplara üçüncü bir boyut kazandırma” (% 8) yer almaktadır.  
25. Öğretmenler AG uygulamalarının öğrencinin derse ilgisini çekmeyi kolaylaştırdığını (% 17),   
   öğrencinin derse katılımını artırdığını (% 14) ve öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırdığını 
       (% 12)  düşünmektedirler. 
26. Ortaokulda çalışan öğretmenler Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu 
       Lisesinde çalışan öğretmenlere göre AG uygulamalarını daha çok kullanmaktadır. 
27. Teknoloji kullanımı arttıkça öğretmenlerin AG teknolojisini kullanmaları da artmaktadır. 
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1. Öğretmenler artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ve 
kullanmadıklarını belirttikleri için bu konuda hizmet içi eğitim verilebilir.

2. AG teknolojisinin eğitimde daha yaygın kullanılabilmesi için AG uygulamaları ve içerikleri 
geliştirilebilir.

3. Öğretim programlarında AG kullanımına yönelik gerekli stratejileri belirlemenin oldukça 
faydalı olabileceği söylenebilir.

 

5.2. Öneriler
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