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ÖZET 
 

Y. Lisans Tezi 

ÖĞRETMENLERĠN LCD PANELLĠ ETKĠLEġĠMLĠ TAHTALAR 

HAKKINDAKĠ 

HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM SONRASI GÖRÜġLERĠ 

Gül BAYRAK 

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 

DanıĢman: Doç. Dr. Yüksel GÖKTAġ 

2012, 96 sayfa 
 

 
Son dönemlerde biliĢim teknolojilerinin geliĢimiyle eğitim ortamları önemli 

ölçüde değiĢime uğramaktadır. Bu değiĢime ayak uydurmak için 2010 yılında 

baĢlatılmıĢ olan Eğitimde Fatih Projesi ile; okullar teknolojik araç gereçlerle 

donatılmaya, eğitim ortamı açısından fırsat eĢitliği sağlanmaya ve okullarda kullanılan 

teknoloji iyileĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu proje kapsamında; sınıflara etkileĢimli tahta 

(akıllı) ve internet bağlantısı, öğretmen ve öğrencilere de tablet bilgisayar sağlanması 

planlanmıĢtır. Sağlanan imkanlarla, öğretmen ve öğrencilerin sınıfında etkili bir Ģekilde 

teknolojiyi kullanması amaçlanmaktadır.  

Bu yeni teknolojiler; öğrenci, öğretmen ve yöneticilere bu teknolojinin kurulumu 

ve kullanımı açısından bazı sorumluluklar yüklemektedir. Proje kapsamında hizmet içi 

eğitim seminerleri yapılarak öğretmenler ve yöneticiler bilgilendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada da amaç; Fatih Projesi kapsamında etkileĢimli tahta bulunan okullarda 

görev yapan öğretmenlerin bu konuda aldıkları hizmet içi eğitim sonrası görüĢlerini 

ortaya çıkarmaktır. ÇalıĢmada var olan durumu detaylarıyla ortaya çıkarmak amacıyla 

nitel araĢtırma yöntemlerinden durum çalıĢması kullanılmıĢtır. Veriler anketler yoluyla 

toplanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda hizmet içi eğitim sonrasında öğretmenlerin bu 

teknolojiler hakkında bilgilendikleri ve görüĢlerinin de daha olumlu hale geldiği 

görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Fatih Projesi, biliĢim teknolojileri, etkileĢimli tahta, akıllı 

tahta, ilköğretimde teknoloji kullanımı, teknoloji entegrasyonu, öğretim teknolojileri 
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ABSTRACT 
 

MS Thesis 

THE VIEWS OF TEACHERS ABOUT LCD- PANEL INTERACTIVE BOARD 

AFTER IN-SERVICE TRAINING 

Gül BAYRAK 

Ataturk University Institute of Education Sciences 

Department Of Computer and Instructional Technologies Education Supervisor: 

Assoc. Prof. Dr Yüksel GÖKTAġ 

2012, 96 pages 

 
Recently education location has been considerably changing by the development 

of information Technologies. With the Project Fatih In Education which started in 2010, 

it has been planned to be provided equally of opportunity in terms of moves and 

technological tools and improved the opportunities for teachers and students in schools. 

Scope of this project, it has been planned to provide interactive whiteboards (smart) and 

internet connecttion for classes and tablet computers for both students and teachers. 

Provided with these technologies, teachers and students to use technology in the class is 

intended to provide an effective way. 

This technology with regard to installation and using it, gives some 

responsibilities to teachers and administrators. Scope of the project, teachers and 

administrators tried to be informed by in service training. The purpose of this study is to 

uncover the teachers‟ views about this topic who are works in the schools that have 

smart boards that are scope of the Project Fatih after in-service training. Existing 

situation in the study, case studies, qualitative research methods were used to reveal 

details. Data were collected through a questionnaire. End of the study, when it was 

observed that teachers had negative feedbacks before in- service-training, it was seen 

that they had informed about this technology enough and their feedbacks had become 

positive 

 

Keywords: Fatih Project, Information Technology, Interactive Board, smart 

board, middle schools, technology integration, instructional technology 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. GĠRĠġ 

 “BiliĢim çağı” olarak adlandırılan günümüzde ülkelerin en önemli unsurlarının 

baĢında nitelikli insan gücü gelmektedir (Okay, 2009). Bu nedenle bilgiyi edinen 

bireylerin yanı sıra bilgiyi üreten ve geliĢmeleri takip edebilen bireylere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Eğitim sistemleri de bu ihtiyacı karĢılamak için değiĢime uğramaktadır. 

Bu değiĢim ve yapılandırma sonucunda bilgiye ulaĢıp onu kullanabilen, yeni bilgiler 

üreten, araĢtırmayı ve kendi kendine öğrenmeyi öğrenmiĢ bireyler yetiĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır (Gündüz & Özdinç, 2007). 

Eğitimde meydana gelen geliĢmeler, kullanılan yöntemde, eğitim ortamında ve 

teknolojide büyük değiĢiklikleri de beraberinde getirmiĢtir. Üzerinde önemle durulması 

gereken konulardan birisi teknolojinin eğitimde nerede ve nasıl kullanılacağıdır. Bilgi 

ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢimiyle beraber eğitim ortamı da değiĢmekte ve buna 

paralel olarak eğitim araç ve gereçlerinin de teknolojik yeniliklerle yenilenmesi, 

zamanın ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi gerekmektedir (Karasar, 2004). 

Öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi anlayabilmeleri için sınıf ortamında daha 

çok eğitim aracının kullanımı önem taĢımaktadır. Günümüz sınıf ortamında görsel ve 

iĢitsel araçlar ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla kalıcı öğrenmenin gerçekleĢmesi için 

daha çok duyu organına hitap eden görsel ve iĢitsel araçlarla oluĢturulacak öğrenme 

ortamları gerekmektedir (Dursun, 2006). Öğretim araç gereçleri bakımından geleneksel 

eğitimin bir parçası olan sınıflarda öğretmen ve ders kitabı ana öğeler olarak bilinir. 

Yeni eğitim sistemlerinde ise öğrenme ortamı dahil birçok öğe kavram ve kapsam 

olarak farklılaĢmıĢtır (Alkan, 2005). Her eğitim öğretim aracının öğrenme- öğretme 

süreci içinde farklı eğitsel ya da öğretimsel özelliği vardır. Öğretim araç gereçleri 

öğrencinin konuyu daha kolay öğrenmesini sağladığı gibi öğretimi de 

kolaylaĢtırmaktadır. Bunun yanında eğitim öğretim sürecinin daha zengin olmasını 

sağlamakta ve konulara ayrı bir derinlik kazandırmakta, sınıflarda tekrar yaĢatılamayan 

tarihi, küçültülemeyen evreni, oluĢturulamayacak doğa olaylarını somut hale 

getirmektedir (Doğdu & Aslan, 1993). 
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Eğitimde öğretim araç- gereçlerinin kullanımı, etkili bir eğitim-öğretim ortamı 

hazırlanıp, öğrencilerin belirlenen hedeflere daha kolay ulaĢmalarını sağlayarak, 

baĢarıyı yakalamada önemli bir rol oynar (Çelik, 2007). Bundan dolayı öğretim en yeni 

eğitim teknolojisine ve amaca uygun araç- gereçlere dayandırılmalıdır. Bilgisayarların 

iĢlevi gün geçtikçe artmakta, öğrenme-öğretme süreçlerini ve eğitimin ekonomik ve 

toplumsal iĢlevlerini etkilemektedir (Alkan, 2005).  

GeliĢen ve yaygınlaĢan biliĢim teknolojileri, yaĢamın her alanında aktif olarak 

kullanılması nedeniyle eğitimde de kullanılmayı gerekli kılmıĢtır. BiliĢim teknolojileri 

öğrencileri bilgiye duyarlı hale getirerek, bilimsel kavramların öğrenilmesini 

kolaylaĢtırmakta, öğrencilerde biliĢsel yeteneği geliĢtirmektedir. Aynı zamanda sınıf 

içinde bilimsel olayları göstermeyi sağlayarak bilimsel varlıkları ve olayları anlamayı 

kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ilgisini çekmekte, öğrenmelerini 

kolaylaĢtırarak derse karĢı motivasyonlarını artırmaktadır (AĢkar & Olkun, 2005). 

Eğitim sürecinde geleneksel yöntemlerin teknoloji olmadan yetersiz olduğu, teknolojiye 

alıĢmıĢ olan öğrencileri, geleneksel yöntemlerle iĢlenen derse karĢı hemen hemen ilgisiz 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle de teknolojiye paralel olarak görsel iĢitsel cihazların 

kullanımı eğitimde baĢarıyı etkilemektedir (Kara & Aydın, 2011). 

Ancak eğitim kurumlarında bu teknolojilerden yararlanma konusunda sorunlar 

yaĢandığı görülmüĢtür. Bu nedenle de biliĢim teknolojilerinin öğretim amaçlı 

kullanılmasına yönelik öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının BT konusunda eğitimine 

yönelik çalıĢmalar bulunmaktadır. Yine bu doğrultuda müfredat programları da BT 

doğrultusunda düzenlenmektedir (Goktas, Yildirim, & Yildirim, 2008). 

Dale (1996)‟ in yaĢantı konisi öğretim araç gereci olarak BT‟ nin nasıl 

kullanılması gerektiğine dair bir sınıflandırmaya da temel olmuĢtur. Bu sınıflandırma, 

görsel ve iĢitsel araçların birbirinden ayrılması amacıyla kullanılmıĢtır. Bu sınıflandırma 

ile öğrenciye aktarılacak içeriğin soyuttan somuta giderek aĢama aĢama öğretilmesi ve 

öğrencinin birden fazla duyu organına hitap edecek yapıda tasarlanması gerekmektedir.  

Son yıllarda öğrenci baĢarısı hedef alınarak, ülkelerin eğitim- öğretim 

programlarındaki gereken düzenlemeleri yapabilmeleri, öğretim sistemlerindeki 

eksiklikleri giderebilmeleri ve uluslararası alanda kendi baĢarılarını görebilmeleri 

amacıyla çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır (Kesercioğlu, Balım, Ceylan & Moralı, 2001). 

Okul standartları yükseltildiğinde öğrenci baĢarısının da aynı oranda arttığı 

izlenmektedir. Devlet okullarının teknolojik araç gereçler konusunda çok yeterli 



3 
 

olmadığı ancak özel okulların buna daha çok dikkat ettiği görülmektedir (Demirci, TaĢ, 

& Özel, 2007).  

Öğrenci baĢarısında görülen bu farklılığı ele alan MEB, devlet okullarını da özel 

okullar gibi teknolojik açıdan yenilemeye ve standartları yükseltmeye çalıĢmaktadır. 

Aralık 2010 „ da Milli Eğitim Bakanlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı arasında imzalanmıĢ bir 

protokolle “Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi” (FATĠH) adında bir 

proje baĢlatılmıĢtır. Bu proje kapsamında 42 bin okulda, altı yüz yirmi bine yakın 

dersliğin akıllı sınıf formuna dönüĢtürülmesi düĢünülmektedir (EĞĠTEK, 2010). 

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‟ ne göre 2011 -2014 yılları 

arasında gerçekleĢtirilecek olan Fatih Projesi‟ nin 3+2 yılda bitirilmesi öngörülmektedir. 

Ġlk yıl ortaöğretim kurumlarında, ikinci yıl ilköğretim 1. ve 2. kademe okullarda, 

üçüncü yılda da 1.ve 5. sınıflar ve okul öncesinde uygulanacaktır. Planlanan çalıĢmaya 

göre sınıflar BT ekipmanlarıyla donatılarak eğitimde öğrenci ve öğretmenler için fırsat 

eĢitliğinin sağlandığı ortamlar oluĢturulacaktır. Bunun yanında cihazlarla birlikte en üst 

düzeyde internet bağlantısı da sağlanacaktır. Tablo 1.1‟ de proje kapsamında kurulan 

cihazlar ve sayıları belirtilmiĢtir (EĞĠTEK, 2012). 

 

Tablo1.1.  

2011-2012 Yılı Planına Göre Kurulacak Cihazlar Ve Sayıları 

2011 Yılı Kurulum Planlaması 

Kurum Sayısı = 3.657 

EtkileĢimli Tahta 84.921 

Doküman Kamera Sayısı 3.657 

A4 Yazıcı 1.211 

A3 Yazıcı 2.446 

Uzaktan Hizmet içi Eğitim Merkezi 110 

 

Projenin hedeflerinin gerçekleĢtirilebilmesi için ġekil 1.1‟ de belirtilen 

bileĢenlerin de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle projenin uygulanacağı 

okullarda görev yapan öğretmenlerin donanım ve yazılım alt yapısı konusunda yüz yüze 

ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle projeyi uygulamaya hazır hale getirilmesi 

sağlanmaktadır (EĞĠTEK, 2010). 
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ġekil 2.1 Fatih Projesinin BileĢenleri 

Fatih Projesi ile okullarda kurulacak olan bu teknolojik altyapı ile çoklu ortamlar 

oluĢturulabilmekte ve basit bir konu, bir simülasyon, bir animasyon zinciri yada bir 

matematiksel hesaplama iĢlemini ayrıntılarıyla etkileĢimli olarak sınıflarda 

öğretilebilmektedir. Çoklu ortamlar konuların daha iyi anlaĢılmasında, öğrencilerin 

ilgisini çekmekte ve onları derse yönlendirmekte etkindirler. Fiziksel olarak görülmesi 

imkânsız olan kavramlar çoklu ortam modülleri ile kolaylıkla öğrencinin öğreneceği 

Ģekillerde sunulabilmektedir. Aynı zamanda dersin kontrolü ve zaman yönetimi 

konusunda da kolaylıklar sağlamaktadır (EĞĠTEK,2010). 

Proje kapsamında pilot okulların tüm sınıflarına projeksiyon cihazı, dizüstü 

bilgisayar ve etkileĢimli tahta teknolojileri ve internet ağ altyapısı kurulmuĢtur 

(EĞĠTEK, 2012). ġimdiye kadar etkileĢimli tahtaların farklı öğrenme ortamlarında 

kullanımı, yararları, sınırlılıkları konusunda birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Temel fikir, 

etkileĢimli tahtaların öğrenme ortamlarında öğrenci ve öğretmenlere kolaylık ve etki 

öğrenme fırsatları sağlayabilmesidir. Öğretmenlere derslerde içeriği sunmada zaman 

kazandırması, öğrencilerin içerikten ve diğer öğrencilerden alacakları geri bildirimin 

boyutunun artması, öğrenme motivasyonunun artması bilinen kolaylıklarındandır (Çelik 

& Atak, 2012). 

 

Fatih 

Projesi 

Öğretmenlerin 

hizmet içi 

eğitimi 

Donanım ve 

yazılım alt 

yapısının 

sağlanması 

Eğitsel e- 

içeriğin 

sağlanması ve 

yönetilmesi 

Bilinçli, 

güvenli, 

yönetilebilir ve 

ölçülebilir BT 

kullanımının 

sağlanması 

Öğretim 

programlarında 

etkin BT 

kullanımı 
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1.1 AraĢtırmanın Amacı: 

Bu araĢtırmanın amacı Fatih Projesi kapsamında etkileĢimli tahta kullanılan 

okullarda görev yapan öğretmenlerin, aldıkları hizmet içi eğitim sonrası eğitim 

öğretimde etkileĢimli tahta kullanımı konusunda görüĢlerini, karĢılaĢtıkları sorunları ve 

bu sorunlara çözüm getireceğine inandıkları düĢüncelerini ortaya çıkarmaktır.  

 

1.2 AraĢtırmanın Önemi ve Problem Durumu 

Ülkemizde Fatih Projesi ile ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar incelendiğinde tek bir konu 

yada tek branĢtan öğretmenlerin ele alındığı ve eğitimde teknolojinin kullanımına iliĢkin 

sınırlı çözümlerin getirildiği görülmektedir. Bu çalıĢmada proje kapsamında hizmet içi 

eğitim kursu almakta olan ve etkileĢimli tahtayı kullanan farklı branĢlardan 

öğretmenlerin görüĢleri incelenmiĢtir. Böylece etkileĢimli tahta kullanımına yönelik 

genel problemlerin açığa çıkması, bu problemlere ne tür çözümler getirilebileceği, bu 

konuda yapılabileceklerin ortaya çıkması ve bundan sonra bu alanda yapılacak 

çalıĢmalara rehber olması açısından bu çalıĢma önem arz etmektedir.  

Bu araĢtırmada “Fatih Projesi kapsamında etkileĢimli tahta kullanılan okullarda 

görev yapan öğretmenlerin, aldıkları hizmet içi eğitim sonrası eğitim öğretimde 

etkileĢimli tahta kullanımı konusunda görüĢleri, karĢılaĢtıkları sorunlar ve bu sorunlara 

çözüm önerileri nedir” problemine cevap aranmıĢtır. Bu bağlamda cevap aranacak alt 

araĢtırma soruları Ģu Ģekildedir: 

1. Öğretmenler etkileĢimli tahtayı ders öğretim sürecinin hangi bölümünde ve 

ne sıklıkla kullanmaktadırlar? 

2. Öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı kullanım amaçları nelerdir? 

3. Öğretmenlerin etkileĢimli tahta kullanımında karĢılaĢılan zorluklara yönelik 

görüĢleri nelerdir? 

4. Öğretmenlerin etkileĢimli tahta kullanımını iyileĢtirmeye yönelik çözüm 

önerileri nelerdir? 

5. Öğretmenlerin etkileĢimli tahta kullanımı hakkındaki öz yeterlilikleri ne 

düzeydedir? 

 

1.3 AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalıĢmada 2011-2012 eğitim öğretim yılında Erzurum‟da Fatih Projesi 

çerçevesinde etkileĢimli tahta kurulumu yapılan iki pilot okulda görev yapan “Eğitimde 
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Teknoloji Kullanımı” isimli hizmet içi eğitim kursuna katılmıĢ öğretmenlerin anket 

sorularına verdikleri cevaplar ile sınırlıdır.  

Yapılan hizmet içi eğitim kursu Ek 2‟ de belirtilen plan çerçevesinde Erzurum ili 

eğitici formatörleri tarafından Fatih Projesi pilot okullarında uygulanmıĢtır. Kurs 25 saat 

ile sınırlıdır. EtkileĢimli tahtaların kursun baĢından beri kullanılması gerekirken 

tahtaların geliĢinde ve kurulumunda yaĢanan gecikmeler nedeniyle konular önce teorik 

olarak anlatılmıĢtır. Kursa katılan öğretmenler etkileĢimli tahtayla ilgili bilgiye sahip 

değildir. 

 

1.4 Sayıltılar 

Bu çalıĢma aĢağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuĢtur; 

1. Katılımcılar anket sorularına samimi cevaplar vermiĢlerdir. 

2. Anket sorularından elde edilen sonuçlar geçerli ve güvenilirdir.  

3. Katılımcılar hizmet içi eğitim kursundan önce etkileĢimli tahta 

kullanmamıĢlardır. 

4. Eğitimde teknoloji kullanımı kursuna katılan öğretmenlerin nitelikleri 

veriler için uygun kaynaktır. 

 

1.5 Terimler ve Kısaltmalar 

Fatih Projesi: 2011- 2014 yılları arasında gerçekleĢtirilmesi düĢünülen Fatih Projesi, 

2012 yılından itibaren liselerden baĢlayarak orta okullar, ilk okullar ve okul öncesine 

doğru yayılacaktır. YaklaĢık 42000 okulda 620 ooo dersliği bt araçlarıyla donatıp 

öğrenci ve öğretmenler için eğitim öğretimde fırsatları arttırma ve teknolojiyle buluĢma 

hareketidir.   

EtkileĢimli Tahta: Bilinen beyaz tahtadan farklı olarak elektroniktir ve bir projeksiyon 

cihazı ile bilgisayara bağlanır. Dokunmatik ekranı sayesinde etkileĢim fırsatı verir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. KURAMSAL ÇERCEVE VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

 

Bu bölümde Fatih Projesi ile ilgili genel bilgiler, dünyada bu projeye benzer 

çalıĢmalar, etkileĢimli tahtanın özellikleri ve kullanımı ve bununla ilgili yapılmıĢ 

araĢtırmalar bulunmaktadır. 

2.1 Fatih Projesi: 

9. Kalkınma planında: „Bilgi toplumuna geçiĢ sürecinde ihtiyaç duyulan insan 

gücünün yetiĢtirilmesi için yabancı dil öğretimi etkinleĢtirilecek, bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin derslerde kullanılmasını sağlayacak yöntemler geliĢtirilecek ve 

yaygınlaĢtırılacaktır.” Ġfadesi bulunmaktadır. Ayrıca Devlet Planlama TeĢkilatı 

tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi‟nde BiliĢim Teknolojilerinin 

eğitim sistemimizdeki kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletiĢim teknolojileri, eğitim 

sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri 

etkin kullanımı sağlanacaktır.” ibaresi yer almaktadır. Bununla birlikte e-dönüĢüm 

Türkiye kapsamında üretilen ve ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri 

tanımlayan Bilgi Toplumu Strateji Belgesi, Kalkınma Planları, Milli eğitim bakanlığının 

stratejik planı ve biliĢim teknolojileri (BT) politika raporunda yer alan hedefler 

doğrultusunda sınıflara BT araçları sağlanarak BT destekli öğretimin gerçekleĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır (Bilici, 2011). 

Eğitim sisteminde meydana gelen değiĢikliklerin değerlendirilmesinde ve 

eksikliklerin belirlenmesinde PISA sonuçları önem teĢkil etmektedir. Bu sonuçlara 

dayandırılarak gerçekleĢtirilen çalıĢmalardan elde edilen veriler ıĢığında mevcut eğitim 

sisteminin güçlü ve zayıf yönleri, eğitim politikaları, öğretim programları, öğretim 

yöntem ve teknikleri, öğretmenlerin yeterlikleri gibi konular değerlendirilebilmektedir. 

Öğrencilerin PISA çalıĢmalarında belirtilen niteliklerde yetiĢtirilmesini sağlamak 

amacıyla eğitim çalıĢmalarına yeni yaklaĢımlar girmektedir. PISA (Program for 

International Student Assessment - Uluslararası alanda Öğrenci BaĢarısını Belirleme 

Programı) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development- 
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ekonomi iĢbirliği ve organizasyonu) ülkelerindeki öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda, 

günümüz koĢullarında karĢılaĢabilecekleri durumlar karĢısında ne düzeyde hazırlıklı 

olduklarını, problem durumlarına karĢı nasıl yetiĢtirildiklerini belirlemek amacıyla 

geliĢtirilmiĢ bir programdır. Bu amaçla BT ortamlarına önem verilmiĢ ve birçok okulda 

BT sınıfları kurularak öğretimin niteliğinin artırılması amaçlanmıĢtır. Okullarda 

teknoloji kullanımının yaygınlaĢtırılması, eğitim ve öğretimde niteliğin artırılması ve 

fırsat eĢitliğinin sağlanması amacıyla Kasım 2010‟da uygulamaya baĢlanılan Fatih 

Projesi de üzerinde önemle durulması gereken bir çalıĢmadır (Çelen, Çelik & Seferoğlu, 

2011). 

Eğitim çalıĢmalarının teknolojiyle iç içe olmasında 2005 yılından itibaren 

değiĢen öğretim yaklaĢımlarının önemli rolü vardır. 2005 yılından sonra öğretmen 

merkezli eğitim ortamından öğrenci ve etkinlik merkezli öğrenme yaklaĢımına 

geçilmiĢtir, bu dönüĢüm içerinde biliĢim teknolojilerinin eğitim ortamlarında aktif 

olarak kullanılması kaçınılmaz bir gerçektir. Böylece her okula idari iĢlerde kullanılmak 

üzere bilgisayar sağlanması, her okula bir biliĢim teknolojileri sınıfı kurulumu, sınıf 

içerisinde biliĢim teknolojilerinin kullanımı ve her öğrenciye e- kitap sağlanması 

Ģeklinde iĢlem adımları gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. Bu adımlardan ilk ikisi (idari 

iĢlemleri için bilgisayar ve her okula biliĢim teknolojileri sınıfı kurulması) büyük oranda 

yerine getirilmiĢ, her sınıfta biliĢim teknolojilerinin kullanılması ve her öğrenciye e- 

kitap dağıtılması çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı‟ nın çalıĢmaları 

ġekil 2.1 ‟de özetlenmeye çalıĢılmıĢtır (EĞĠTEK, 2012) 
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ġekil 2.1. Eğitimde BiliĢim Teknolojileri Kullanımı Konusunda Yapılan Ve Yapılmakta 

Olan ĠĢlem Adımları (EĞĠTEK, 2012) 

BT‟ nin eğitime entegrasyon çalıĢmalarıyla beraber 5 yılda tamamlanması ön 

görülen Fatih Projesi‟ ne baĢlanmıĢtır. Proje 2011- 2014 yılları arasında 

gerçekleĢtirilecektir. 2012 yılında genel liselerden baĢlayarak sırayla mesleki eğitim 

okulları, ortaöğretim kurumları, ilköğretim okulları ve okul öncesi eğitim kurumlarına 

doğru yayılacaktır. Fatih Projesi 42000 okulda yaklaĢık 620.000 eğitim ortamını BT 

araç gereçleriyle donatarak öğrenci ve öğretmenler için okulda fırsatları çoğaltma ve 

teknolojiyle bütünleĢme hareketidir (EĞĠTEK, 2010). Bu proje kapsamında; sınıflara 

donanımların sağlanmasını, geniĢ bant internetin bütün sınıflara ulaĢtırılmasını, derslere 

ait e-içeriklerin sağlanmasını, öğretmenlerin BT teknolojilerine entegrasyonunu ve 

içerik geliĢtirilmesi için web platformlarının kurulması ile proje uygulama desteği de 

dâhil olmak üzere faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesini finanse edilmesi planlanmaktadır. 

Eğitimde Fatih Projesi‟ nin ana bileĢenleri aĢağıda sunulmuĢtur (EĞĠTEK, 2012): 

 BileĢen 1: Donanım ve yazılım altyapısı  

 BileĢen 2: E-içeriğin geliĢtirilmesi ve sağlanması  

 BileĢen 3: Derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizmet içi eğitim 

verilmesi  

 BileĢen 4: Öğretim programlarında etkin BT kullanımı  

 BileĢen 5: BT' nin bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir kullanımının 

sağlanması  

Donamım ve yazılım alt yapısı bileĢeni planı Tablo 2.1‟ de sunulmuĢtur. 

İdari Hizmetlerde 

Kullanılmak Üzere 
Her Okula Bir 

Bilgisayar 

(2002) 

Her Okula Bir 
Bilgisayar 

Laboratuvarı 

(2005) 

Sınıf İçinde BT 
Kullanımı 

(2012) 

Her Öğrenciye  

E-Kitap (Tablet 
Bilgisayar) 

(2012) 
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Tablo 2.1.  

Fatih Projesi Donanım Ve Yazılım Altyapı BileĢeni (EĞĠTEK, 2012) 

Her okula  Çok fonksiyonlu yazıcı 

Doküman kamara 

Her dersliğe EtkileĢimli tahta 

Kablolu- kablosuz internet bağlantısı 

Her öğretmene Tablet bilgisayar ve zengin e-içerik 

Her öğrenciye Tablet bilgisayar  

 

E- içeriğin geliĢtirilip sağlanması bileĢeninde; öğretmen ve öğrencilerin ders 

içerinde kullanabileceği etkileĢimli veya etkileĢimsiz e- içeriklerinin satın alma, üretim 

Ģeklinde elde edilerek kullanılması planlanmaktadır. Derslerde biliĢim teknolojilerinin 

kullanılması amacı ile öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi bileĢeninde proje 

kapsamında sağlanan donanım, yazılım ve e- içeriklerin öğretmenlerce kullanımını 

sağlamak amacıyla öğretmenlere yüz yüze ve uzaktan eğitim vasıtası ile kurs verilmesi 

planlamaktadır.  Bu maksatla proje çerçevesinde öncelikle yüz yüze eğitimi verecek 

olan eğiticilerin eğitimi, öğretmenlerin temel bilgisayar eksikliklerini gidermek 

amacıyla 75 saatlik temel bilgisayar kursu ve proje bileĢenlerini kullanım becerilerini 

geliĢtirmek amacıyla 30 saatlik eğitimde teknoloji kullanımı kursu planlanmıĢtır. 

Öğretim programlarının da etkin biliĢim teknolojileri kullanımı bileĢeninde; öğretim 

programlarının biliĢim teknolojileri kullanımına uygun hale getirilmesi planlanmaktadır. 

BiliĢim teknolojilerinin bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir kullanımının 

sağlanması bileĢeni; bilinçli güvenli, yönetilebilir ve ölçüle bilir biliĢim teknolojileri- 

internet kullanımı ve okul ağ altyapılarının kurulması olarak iki parçaya ayrılmaktadır 

(EĞĠTEK, 2012). 

 

2.2 Dünyadaki BT uygulamaları 

Özellikle 2007 yılından itibaren dünyanın değiĢik ülkelerinde Fatih Projesi‟ ne 

benzer projeler yapılmıĢ ve bunların etkileri üzerinde rapor ve bilimsel çalıĢmalar 

yayınlanmıĢtır. AĢağıda bu çalıĢmalar hakkında özet bilgi Tablo 2.2‟ de sunulmuĢtur. 

Tabloda yer alan bilgiler Silvernail ve Gritter (2007); Silvernail, Pinkham, Wintle, 
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Walker ve Barlett (2011); Severin ve Capota (2011); Martinez, ve Alonso (2009) 

çalıĢmalarından derlenmiĢtir.  

 

Tablo 2.2  

Dünyada Fatih Projesi’ ne Benzer Projelerin Değerlendirilmesi 
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·      Öğrencilere tablet bilgisayar 

verilmesi, kitapların e- ortama 

dönüĢtürülmesi, Evde okulda vb. her 

yerde öğrenilecek ortamların 

oluĢturulması her yıl 112 okula pilot 

uygulama gerçekleĢtirilmesi 

·      Dijital kitaplar derslere karĢı 

ilginin artmasına sebep olmuĢtur 
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·      Öğretmen ve öğrencilere netbook  

·      Kurulumlarda yaĢanan 

gecikmeler ve netbookların 

etkinleĢtirme problemlerinden 

dolayı öğretmen, öğrenci ve 

velilerde olumsuz tavır 

·      Her sınıfa internet bağlantısı 
·      Öğretmenlerde yetersiz 

eğitim kaynaklı problemler  

·      Öğretmenlere çevrim içi ve yüz 

yüze hizmet içi eğitim, temel bilgisayar 

kursları 

·      Öğrencilerin büyük 

çoğunluğu bilgisayarı sosyal 

paylaĢım amaçlı kullanımı  

  
·      Öğretmenlerin yalnız 1/3 

nin ders için kullanımı  

  

·      Öğretmenlerde temel BT 

yetileri geliĢtikçe olumsuz 

tavırda azalma 
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·      Öğrenci ve öğretmenlere diz üstü 

bilgisayar 

·      Öğrenciler projenin 

eğitimlerine katkı getirdiği 

düĢüncesindeler 

·      Teknolojik alt yapı, okullara geniĢ 

bantlı internet, kablosuz ağ, çevrim içi 

kaynaklar 

·      Öğrencilerin sınav 

baĢarısında zamanla artıĢ  

·      Okulda Teknolojik destek uzmanı, 

öğretmenlere mesleki eğitim desteği 
·      Derse katılımda artıĢ  

M
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·      Öğretmen ve öğrencilere diz üstü 

bilgisayar 

·      Öğretmenlerin %98 

bilgisayarı sınıfta kullanıyor 

·      Öğretmenlerin ve öğrencilerin 

kullana bileceği okul portalı 

·      Öğretmenlerin %50 haftada 

en az iki kere bilgisayarı sınıfta 

kullanıyor  

  

·      Öğretmenlerin %30‟u okul 

potalını ders hazırlamak için 

kullanıyor  

  
·      2011 yılı PISA sınavlarında 

%20 baĢarı artıĢı  
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L
is

e 

·      Lise öğrencilerine diz üstü 

bilgisayar  

·      Öğretmemenler sınıf 

içerisinde diz üstü bilgisayar 

kullanımı konusunda kendilerini 

rahatsız hissediyor  

·      Okullara geniĢ bantlı internet, 

dijital öğrenme materyallerinin 

bulunduğu portal, öğretmenlerin 

hizmet içi eğitimi 

·      Öğrenciler temel bilgi 

iletiĢim teknolojilerini kullanma 

konusunda rahat  

·      Öğretmen ve öğrencilerin bilgi 

iletiĢim teknolojilerini eğitim 

ortamlarında kullanmaları konusunda 

destek  

·      Öğrencileri biliĢim 

teknolojilerinin eğitimde faydalı 

olduğunu fakat bazı konuların 

öğretimde örneğin matematik 

sınırlı olduğunu düĢünüyor.  

·      Eğitim programlarında 

standartlaĢma, öğretmen yetiĢtiren 

yüksek öğretim kurumlarında biliĢim 

teknolojileri kullanımı konusunda 

destek, alt yapı, etkileĢimli tahta, 

projeksiyon cihazı dijital kamera( 

okullar kendi imkânları ile sağlayacak) 
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·      Öğretmen ve öğrencilere diz üstü 

bilgisayar  

·      Öğretmen, öğrenci ve 

velilerden projeye olumlu 

yaklaĢım  

·      Öğrencilere uygun fiyata internet  

·      Öğrencilerin ve velilerin 

daha fazla ders sürecine 

katılımları  

·      Öğretmenlere eğitim amaçlı TV 

kanalı  
  

·      Teknik bakım ve onarım    

M
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7
 v
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8

. 
sı

n
ıf
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r ·      7, 8. Sınıf öğrencilerine ve 

öğretmenlerine diz üstü bilgisayar  

·      Matematik için 

yapılandırılmıĢ mesleki eğitim 

desteği Ģartıyla baĢarıda artıĢ 

·      Okul ve öğretmenlere teknik 

destek  

·      Yazarlık yeteneklerinde 

baĢarıda artıĢ  

·      Öğretmenlere kiĢisel geliĢim 

programları 
·      Fen baĢarısında artıĢ  

 

Tablo 2.2‟ de de görüldüğü gibi Amerika 2002 yılından itibaren okullara ve 

öğretmenlere teknik destek sağlamak, kiĢisel geliĢim programları düzenlemek, 

teknolojik alt yapıyı sağlamak ve sınıflarda teknoloji kullanımını gerçekleĢtirmek 

amacıyla çeĢitli projeler yapmıĢtır. Ġlk olarak 7. Sınıflardan baĢlayarak orta öğretim son 

sınıflara kadar teknolojik destek sağlamıĢ, öğrencilere, öğretmenlere ve okullara çeĢitli 

imkânlar sunmuĢtur. Arjantin (2009) ve Uruguay (2007)‟ da öğrencilere bilgisayar ve 

internet kullanımı, öğretmenlere çevrim içi ve yüz yüze eğitim kursu, bilgisayar ve 

internet bağlantısı, temel bilgisayar kursu imkânı sunulmuĢtur. Portekiz‟ de 2008 
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yılında gerçekleĢtirilen projede 6-10 yaĢ arası öğrenciler hedef alınmıĢtır. Öğretmenlere 

ve öğrencilere teknik imkân ve okullar için sanal portal sağlanmıĢtır. Avusturalya‟ da 

2007 yılında liselere yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Okullar teknik 

donanımlarını kendileri sağlamıĢtır. 2009 yılında Güney Kore‟ de gerçekleĢtirilen 

projede öğrencilere e- kitap ve tablet bilgisayar verilmiĢtir. Bu ülkelerde yapılan 

çalıĢmalarda genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiĢtir.  

2.3 EtkileĢimli Tahta: 

BiliĢim teknolojilerinin her geçen gün geliĢip ilerlediği günümüzde bilgi 

dağarcıkları da hızla büyümektedir. Artan bu bilgi birikimine ulaĢım da bilgiye ulaĢma 

teknolojilerinin geliĢtirilmesine neden olmaktadır. Bilgisayar ve dolayısıyla internet, bu 

teknolojilerin baĢında yer almaktadır. Bu geliĢmeler eğitim anlayıĢında da değiĢikliklere 

yol açmıĢtır. Öğrenme öğretme ortamları teknoloji ile güçlenirken sınıf içi araç gereçler 

de değiĢime uğramıĢtır. Her sınıfın vazgeçilmez öğesi olan tahtalar, eğitim- öğretim 

sürecinin de en önemli parçalarındandır. Bugüne kadar bir değiĢim sürecinden geçen 

tahta, nitelik ve nicelik olarak güçlenmiĢ ve dijital döneme geçiĢ yapmıĢtır. Günümüzde 

akıllı tahtalar ya da bir diğer adıyla etkileĢimli tahtalar giderek yaygınlaĢmaktadır. Fatih 

Projesi ile elektronik ve multimedya bağlantılı etkileĢimli tahtaların ilköğretim 

basamağında hemen hemen her sınıfta yer alması amaçlanmıĢtır. Fatih Projesinde 

kullanılacak akıllı tahtalar 4. teknoloji olarak saydığımız LCD panel tipi akıllı tahtalara 

daha yakındır. Bu nedenle Fatih Projesi öncesinde kurulanlar için akıllı tahta; 

sonrasında kurulanlar için ise etkileĢimli tahta kavramları kullanılmaktadır (Sünkür, 

2012). 

EtkileĢimli tahta bildiğimiz beyaz tahtadan farklı olarak elektroniktir. Bir 

projeksiyon cihazı yardımıyla bilgisayara bağlanarak kullanılmaktadır. Dokunmatik bir 

ekrana sahiptir ve kullanıcıya etkileĢim fırsatı tanımaktadır. Bu tahtanın kullanımı da 

diğer tahtadan farklı Ģekilde dokunmatik olarak yapılmaktadır. Yapı olarak bilgisayar- 

projeksiyon-fare grubu gibi görünse de doğru ve etkin bir biçimde kullanıldığında daha 

fazla iĢleve sahip olduğu görülmektedir (Minor, Bracken, Geisel, Unger & Knode, 

2006) 

Akıllı tahta teknolojisi kullanılacağı zaman bazı yan birimlere de ihtiyaç vardır. 

Bunlar; bilgisayar, interaktif tahta, interaktif bir kalem, projeksiyon cihazı ve bunların 
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yanında uygulamaları açmayı sağlayan bazı yazılımlar gerekmektedir. Bilgisayarın türü 

çok önemli değildir. Masaüstü veya dizüstü olması veya kullanılan bilgisayarın 

özellikleri önemli değildir. Sadece tahtanın aktifleĢmesi için gerekli yazılımların yüklü 

olması yeterlidir. Bu yazılımlar genelde akıllı tahta üreticileri tarafından tahta ile 

birlikte satılmaktadır. Akıllı tahtayı kullanan öğretmenin bilgisayara yüklemesi yoluyla 

bağlantı sağlanabilmektedir. EtkileĢimli tahtada ayrı bir bilgisayara gerek 

duyulmamaktadır. Kendi içinde bir bilgisayar sistemi bulunmaktadır. Akıllı tahtada 

kullanılan interaktif kalemin yerini de plastik uçlu kalem almaktadır (Adıgüzel, 

Gürbulak ve Sarıçayır, 2011). ġekil 2.2‟ de Fatih Projesi kapsamında kurulumu yapılan 

etkileĢimli tahtanın bölümleri gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

ġekil 2.2 Fatih Projesi Kapsamında Kurulumu Yapılan EtkileĢimli Tahta 

1 2 

3 

4 5 
6 

7 
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1. EtkileĢimli tahtanın açık versiyonu 

2. Kaydırılabilir kapak ve yazı tahtası fonksiyonlu bölüm 

3. YeĢil yazı tahtası  

4. EtkileĢimli tahta üzerindeki bilgisayar modülü 

5. Kumanda ve plastik uçlu kalem 

6. Sürücü cd  

7. EtkileĢimli tahtanın altında bulunan kontrol düğmeleri (açma, kapama, 

HDMI, dokunmatik özellik açma-kapama, ses, parlaklık ) 

EtkileĢimli tahta; genel olarak bilgisayar görüntüsünün ekran veya LCD panel 

üzerine aktarılıp, öğretmen ve öğrencilere ekranda yapılanlara müdahale edebilmesini, 

değiĢiklikler yapabilmesini ve bu değiĢiklikleri kaydedebilmesine olanak sağlayan ders 

aracıdır. EtkileĢimli tahta, bilinen akıllı tahtadan, kullandığı teknoloji açısından farklılık 

gösterir. Diğer sınıf araçları ile akıllı tahta arasındaki en önemli fark akıllı tahtada daha 

önceden saklanmıĢ bilgilerin tek dokunuĢla ekrana gelmesidir. Harita, tepegöz, resim, 

sayı doğrusu, yazı tahtası, hesap makinesi, video oynatıcı, kaset- teyp, televizyon gibi 

aygıtları kullanabilmek için yığınlarla kaynağın da biriktirilmesi gerekmektedir. Bir 

tepegöz için bile dolaplar dolusu evrak gerekir. Ses klipleri animasyonlar ve öğrenme 

nesnelerinin kullanımında sağladığı esneklikten dolayı dersleri daha anlaĢılır hale 

getirmektir (Erduran, 2009; Becta, 2006). Marzano ve Haystead (2009) ve Baran (2010) 

yaptıkları çalıĢmalarda; okullarda etkileĢimli tahta kullanımı konsantrasyonu artırdığı 

için öğrenci baĢarısının, motivasyon ve öğrenme düzeylerinin önemli ölçüde arttığını 

ifade etmiĢlerdir. 

EtkileĢimli tahtanın dokunmatik özelliği anında iĢlem yapma, hataları düzeltme, 

konuyu tekrarlama gibi iĢlevler sunar. Videoları, ses kliplerini, resim ve animasyonları, 

Ģekilleri gösterebilmenin yanı sıra bunlar üzerinde düzeltmeler yapma, yapılanları 

kaydetme fırsatı da tanımaktadır. Tüm bu özellikleriyle etkileĢimli tahtaların öğretmen 

ile öğrenci arasında arabulucu görevi yaptığı düĢünülmektedir (Lewin, 2008). 

Akıllı tahtalar ve kiĢisel bilgisayarlar karĢılaĢtırıldığında; öğrencinin kendi 

baĢına öğrenmesini sağlamada kiĢisel bilgisayarlar etkin iken öğretmen açısından fazla 

bir katkısı bulunmamaktadır. Bu nedenle de akıllı tahtanın öğrencilerin öğrenmesini 

kolaylaĢtırma görevinin yanında öğretmenlere öğrenme becerilerini aktarmaları 

konusunda, grup aktivitelerinde ve sınıf öğretim modellerinde yardımcı olduğu 

görülmektedir (Adıgüzel vd, 2011). 
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Çok değiĢik akıllı tahtalar piyasada yer almasına rağmen kullanılan teknolojiye 

göre akıllı tahtaları 4 temel grupta toplaya biliriz (EĞĠTEK, 2012): 

1. Klipslerle her standart tahtaya bağlanabilen kızıl ötesi/ses ötesi üniteler: Bu 

teknoloji, beyaz tahta yüzeyine monte edilen elektronik kızıl ötesi-ses ötesi algılayıcı ve 

bu algılayıcıya kızıl ötesi-ses ötesi sinyal gönderen kalem tarzı bir ileticiden oluĢur. 

Sinyal gönderici kalem, algılayıcı cihaza tahtanın hangi koordinatında olduğunu bildirir. 

Bilgisayara USB yada kablosuz olarak bağlı olan algılayıcı bu koordinat bilgisini 

bilgisayardaki yazılımına iletir. Bu teknolojinin en iyi yanı, taĢınabilir olması ve hemen 

her beyaz zeminde kullanılabilmesidir.  

2. Dokunmatik (parmak veya bir nesnenin baskısıyla çalıĢabilen) çift katmanlı 

yüzeyi olan pasif tahtalar: Bu teknolojide tahta yüzeyi çift katmanlı zar ile kaplıdır. Bu 

zar dokunmaya duyarlıdır. Bu sayede herhangi bir kalemle veya parmakla dokunarak 

cihazın kullanımı mümkün olmaktadır. 

3. Elektromanyetik teknoloji ile üretilen akıllı tahtalar: Elektromanyetik 

indüksiyon teknolojisi ile çalıĢırlar. Kablosuz kalemleri ile tahtada çizilen her Ģeyi tahta 

anında algılar. 

4. LCD panel tipi akıllı tahtalar: Yeni nesil tahta olarak nitelendirile bilecek bu 

teknolojide, görüntünün gösterimini sağlayan bir LCD panel ve panelde dokunulan 

bölgeleri bilgisayara aktaran alıcılar vardır. Bu teknolojinin diğerlerinden üstün yönleri; 

aydınlık ortamlarda karartmaya ihtiyaç duymamaları, projeksiyon olmadığı için lamba 

ömrü probleminin olmaması ve kullanıcının tahta ile ıĢık kaynağı olması gölge 

probleminin oluĢması sayılabilir.  

Akıllı tahtanın boyutu da öğrencileri derse yönlendirir ve öğrenimi kolaylaĢtırır. 

KiĢisel bilgisayarların küçüklüğü bir avantaj iken akıllı tahtada durum tersine döner. Bu 

araçların büyük olması sayesinde öğrencilerin tamamının konuya hakim olması 

sağlanabilmekte ve dersin iĢleniĢi verimli olmaktadır. Öğretmenin yeteneğine bağlı 

olarak akıllı tahta ile dersin veriminin artacağı düĢünülmektedir (Kent, 2004). 

Akıllı tahtaların anında istenilen kaynağa ulaĢma, internete bağlanabilme özelliği 

ile ders esnasında konuyla ilgili gerekli bilgilere tüm sınıfın görebileceği Ģekilde 

ulaĢılabilmektedir. Öğretmen duruma göre gerekirse kamera sistemi ile konuyu farklı 

yerlerdeki kiĢilere de anlatabilmekte ve hazırlamıĢ olduğu sunumu paylaĢabilmektedir 

(Starkings, 2008). 
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YapılmıĢ çalıĢmalar göz önüne alındığında akıllı tahtaları Ģu faydaları göze 

çarpmaktadır (Smith, Higgins, Wall & Miller, 2005): 

 Yeterlilik ve etkin olarak kullanılabilmesi 

 Uyumlu olması ve çok yönlü çalıĢma sağlaması 

 Görsel ve iĢitsel öğeleri rahatlıkla sunabilmesi ve bunların sunumunu 

kolaylaĢtırması 

 Kullanılacak belge ve araçları plan çerçevesinde sunma ve bunları 

geliĢtirebilme imkânı sağlaması 

 BiliĢim becerilerine olumlu katkı sağlaması 

 Ders sürecinde etkileĢim ve katılımı artırması 

 Dikkat dağınıklığını azaltması 

Ġncelemeler sonucunda akıllı tahtanın beĢ farklı kullanım alanı ortaya çıkmıĢtır 

(Beauchamp, 2005): 

 Uzun bir metnin vurgulanmak istenen yerlerinde altını çizme, renklerle 

vurgulama yapabilme 

 Yapılan çizimleri saklayabilme ve tekrar kullanabilme 

 Görüntülenen metin, resim yada diğer iĢlemlerde ek açıklamalar ve 

değiĢiklikler yapma 

 Farklı program ya da resimlerden görüntü yakalayabilme 

 Web sayfalarıyla bağlantı kurabilme 

Smith vd. (2005) çalıĢmasında interaktif tahta teknolojisinin, öğretmenlerin 

kullandıkları diğer teknolojik araç gereçlerin yerini alacağı belirtilmiĢtir. Levy (2002) 

akıllı tahta teknolojisinin öğretimde olumlu etkilere sahip olduğunu belirterek bu 

etkileri üç gruba ayırmıĢtır: 

 Öğrenme kaynakları ve bilginin sunumu 

 Kavramların ve düĢüncelerin açıklanması 

 EtkileĢimlerin ve etkinliklerin kolaylaĢması 

Becta (2006)‟ da belirtildiği gibi akıllı tahtalar öğrencilerin etkileĢimde 

bulunmasını kolaylaĢtıran bir araçtır. Üzerine yazı yazabilme, silme, görselleri hareket 

ettirebilme, bilgileri saklama gibi özellikleri ile interaktif öğrenmeyi sağlamaktadır. 

Akıllı tahtaların öğretmenlere, öğrencilere ve okul yöneticilerine sağladığı kolaylıklara 
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karĢın bu kolaylıkların kullanılabilmesi için yapılması gereken bazı iĢlemler vardır 

(Adıgüzel vd, 2011): 

 Akıllı tahta teknolojisinin nasıl kullanılacağına dair öğretmenlerin bilgi 

alması 

 Öğrenci ve okul yöneticilerinin bilgilendirilmesi 

 Okul yöneticilerinin bu teknolojiyi bir geliĢim olarak nitelendirip maddi 

yükünü yok saymaları 

 Gereken teknik desteğin verilerek oluĢabilecek sorunların önlenmesi 

EtkileĢimli tahtanın öğrenme öğretme sürecinde etkin olarak kullanılması ve 

etkili olması isteniyorsa tüm niteliklerinin ve araç ile neler yapılabileceğinin bilinmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle öğretme görev düĢmektedir. Öncelikle kullandığı yöntem ve 

tekniklere bu aracı adapte edebilmeli, sunduğu imkânları değerlendirmeyi öğrenmelidir. 

Diğer yeni araçlar gibi bu aracın da önce kullanıcı tarafından tanınması gerekmektedir. 

Bu Ģekilde araçların iyi nitelikleri kullanılırken; eksik yönleri de ortaya çıkarak yeni 

araçların oluĢumuna katkıda bulunmaktadır (Lewin, 2008). 

EtkileĢimli tahtaların tüm kolaylaĢtırıcı, öğrenmeyi zenginleĢtirici ve eğlenceli 

hale getirici, derse katılımı artırıcı özelliklerine rağmen bazı olumsuz yönleri de 

bulunmaktadır. Öğreten ve öğrenen için kullanım zorluğu ve bunun için eğitim 

gerektirmesi, sunuma fazla vurgu yapılması öğrencileri gerçek anlamda öğrenmeden 

uzaklaĢtırmaktadır (Cogill, 2001). 

Diğer teknik araçlarda yaĢanan sorunların etkileĢimli tahtada daha fazla olması 

kaçınılmazdır. Milli Eğitim Bakanlığı‟ nın okullarda etkileĢimli tahta kullanımı ile ilgili 

çalıĢmaları bulunmaktadır. Ama bunların yanında okul yöneticileri ve öğretmenler için 

derslerde etkileĢimli tahta kullanımına yönelik eğitsel seminerlerin düzenlenmesi 

gerekmektedir (Erduran, 2009). 

2.4 Ġlgili AraĢtırmalar 

Öğretmenlerin öğretim araç gereçlerini kullanımıyla ilgili yapılmıĢ olan Kazu & 

YeĢilyurt (2008) çalıĢmasının amacı, öğretmenlerin öğretim araç gereçlerini ne 

amaçlarla kullandıklarını tespit etmektir. AraĢtırma sonucunda öğretmenlerin öğretim 

araç ve gereçlerini kullanım amaçları arasında öğrencilerin yaratıcılıklarını geliĢtirme, 

problem çözmelerine ve eleĢtirel düĢünmelerine katkı sağlama, baĢarılarını 
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değerlendirme, sınıf kontrolünü sağlama, laf kalabalığını önleme ve zaman kullanımını 

azaltma gibi amaçların yer almadığı görülmüĢtür. Ancak öğrencilerin çok iyi derecede 

baĢarılı olmalarını sağlama, öğrencilere daha çok bilgi beceri kazandırma, derslerin 

verimini artırma, ders iĢleniĢini zevkli hale getirme, gerçek hayatı derslere yansıtma ve 

bu sayede öğrencilerin yaparak yaĢayarak öğrenmelerini sağlama gibi amaçlarının 

olduğu tespit edilmiĢtir.  

Derslerde kullanacağı yöntemi, tekniği bilmeden ya da buna karar vermeden, bir 

öğretmenin araç gereç seçimini de yapamaz. Bu durumda seçeceği araç gereç de uygun 

olmaz ve amaca hizmet edemez. Yaptığı iĢin bilincinde olan ve uzmanlaĢmıĢ bir 

öğretmen öğrencilerini iyi tanımalı ve hazırlayacağı konuyu öğrencilerin anlamalarını, 

öğrenmelerini sağlayacak Ģekilde uygun yöntem, teknik ve araçları kullanmalıdır. 

Öğretmenin her adımı öğrenci için önemlidir. Kullanacağı yöntem, teknik, araç gereçler 

birbiriyle uyumlu olmalıdır (Baytekin, 2004). Bununla birlikte öğretim araç gereçlerinin 

faydaları ne kadar çok olursa olsun eğitim sürecinde öğretmenlerin de öğrencilerin de 

belirli oranda bilgi ve yeteneğe sahip olmaları gerekmektedir. Eğer öğretmenin öğretim 

araç gereçleri konusunda yeterli bilgisi yoksa bu araç gereci derslerde kullanması 

zorlaĢacak ve dersin verimi olmayacaktır. Aynı zamanda öğretmenlerin bu araç 

gereçleri kullanması sadece bilgi ve beceriyle ilgili değil, bu araç gereçlerin öğrenci için 

ve dersin iĢleniĢi için gerçekten faydalı olacağına inanması da gerekir (Yalın, 1999). 

Öğretim araç gereçleri birçok araĢtırmaya konu olmuĢtur. Özellikle de bu araç 

gereçlerin kullanım durumunu araĢtıran çalıĢmalar konunun önemini daha çok 

vurgulamaktadır. Rüzgar (2005)‟ in çalıĢmasında eğitimde teknolojik araçlarının 

kullanımının öğrenciye bilgi aktarımında ve baĢarının artırımında yararlı olduğu 

belirtilmiĢtir. Sivin- Kachala (2000) öğrenciler üzerinde yaptıkları çalıĢmada eğitim 

süreci içinde her kademede öğrencilerin özel eğitime ihtiyaç duyabileceğini ve bu 

öğrencilerin zengin teknoloji ortamları ile baĢarılarını arttırdığını belirtmiĢtir. Roschelle 

(2000) yaptığı araĢtırma sonucunda bilgisayar teknolojilerinin öğrenme öğretme 

sürecine kattığı olumlu etkiyi ortaya çıkarmıĢlardır. Teknoloji sayesinde öğrencilerin 

öğrenme, eleĢtirel düĢünme, konuya farklı açılardan bakma, analiz etme, bilimsel 

yönlerden inceleme fırsatları olmaktadır. Öğrencilere teknolojiyi kullanarak ödev 

hazırlamada ve diğer öğrencilerle iĢbirliği içinde çalıĢma konusunda kolaylıklar 

sağlamaktadır. Yıldırım (2000) araĢtırması sonucunda öğretmenlerin yarısının derslerde 
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görsel ve iĢitsel araç gereçleri kullandığı, %30 kadarının bu araç gereçleri kullanmadığı 

ortaya çıkmıĢtır. 

Ne kadar önemli etkiye sahip olursa olsun, bazı araĢtırmalar göstermiĢtir ki 

öğretmenler öğretim araç gereçlerini gerektiği kadar kullanamamaktadırlar. Bunun 

nedenleri ise aĢağıdaki gibi özetlenmektedir (Alkan, 2005; Birol, 2000; Demirel, 2001; 

Hasançelebi, 2005; Jan Gahala, 2005; Rıza, 2000; UĢun, 2000): 

 Öğretim araç gereçlerinin öğretmenlerin iĢ yükünü azalttığı ve bir noktadan 

sonra öğretmeni niteliksizleĢtirdiğine dair düĢünceler 

 Öğretmenlere yardım edecek, öğretim araç gereçleri hakkında bilgi verecek 

teknik eleman eksikliği 

 Öğretmenlerin var olan görevlerinin dıĢında yeni bir iĢ almak istememeleri 

 Bu araç gereçlerle ilgili öğretmenlerin az bilgiye sahip olmaları 

 Öğretim araç gereçlerinin niteliklerinden dolayı, öğretmenlerin bu araç 

gereçlere karĢı olan isteksizliği 

 Öğretmenin sınıftaki konumunun değiĢeceğine, araç gereçlerin kendisinin 

yerini alacağına dair düĢünceye sahip olması 

 Öğretim sürecinin mekanik hale gelerek sıkıcı hal alacağının düĢünülmesi 

 Öğretmen ile öğrenci arasında iletiĢimin azalacağı düĢüncesi 

 Öğretim araç gereçlerinin kullanılmasıyla öğretmenin iĢlevini yitireceği 

düĢüncesi 

Demir (2011) çalıĢmasında ilköğretim öğretmenlerinden üç kiĢi örnek alınıp 

sınıf içi uygulamalarında video analizi yapılarak teknoloji kullanım düzeylerini ortaya 

çıkarmaya çalıĢılmıĢtır. Video analizler sırasında Hughes (2005) çalıĢmasında önerilen 

yer değiĢtirme- yükseltme- değiĢim çatısı kullanılmıĢtır. Bu çatıda 4 düzey 

bulunmaktadır. Bunlar: 

 0 düzeyi: Teknolojinin, öğretim sürecinde kullanılmadığı durumdur. 

 Yer değiĢtirme düzeyi: Teknolojinin geleneksel yöntemle aynı amaç ve 

doğrultuda kullanıldığı durumdur. 

 Yükseltme düzeyi: amaçta ya da görevde değiĢiklik yapmadan teknolojinin 

etkin Ģekilde kullanıldığı durumdur. 

 DeğiĢim düzeyi: öğrencilerin ya da öğretmenlerin teknolojiyi zihinsel ve 

süreçlerde ve problem çözmede kullandıkları durum 
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AraĢtırma sonucunda öğretmelerin “ yer değiĢtirme” düzeyinde oldukları 

belirtilmiĢtir. 

Türel (2012)‟ in yaptığı araĢtırmada ilköğretimde görevli ve akıllı tahta 

teknolojisini öğretimde kullanan öğretmenlerin yaĢadıkları sorunlar ve bu öğretmenlerin 

akıllı tahta teknolojisine dair sahip oldukları olumsuz yargıların ortaya çıkarmaya 

çalıĢmıĢtır. AraĢtırma kapsamında ilköğretim 6. 7. ve 8. Sınıflarda görev yapan, akıllı 

tahtayı derslerinde kullanan farklı branĢlardan 140 öğretmenle çalıĢılmıĢtır. Bu 

öğretmenlere alan yazın uygulamalarında karĢılaĢılan problemler esas alınarak 

geliĢtirilmiĢ bir anket uygulanmıĢtır. Ayrıca öğretmenlerin akıllı tahta teknolojisine dair 

olumsuz düĢünceleri nitel yöntemlerle toplanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda öğretmenlerin 

akıllı tahtayı genelde teknik ve pedagojik bilgi yetersizliklerine dayanarak kullanmaktan 

kaçındıkları, öğrencilerine de yeterli düzeyde kullandırmadıkları, bu teknolojiyi 

kullanmalarını kolaylaĢtırıcı yada teĢvik edici materyallerin eksik olduğu ortaya 

çıkmıĢtır.  

Erduran (2009) çalıĢmasında akıllı tahtaların eğitimde kullanılmasıyla ilgili 

öğretmen görüĢlerine yer vermiĢtir. ÇalıĢmada amaç, fen ve matematik öğretiminde 

akıllı tahta kullanan öğretmenlerin bu teknolojiye dair düĢüncelerini belirlemek ve yine 

bu öğretmenler arasında konuyla ilgili görüĢ ayrılıklarını ortaya çıkarılması 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda öğretmenlere göre akıllı tahtaların derste 

kullanımının öğrencilerin derse karĢı ilgisini artırdığı ve öğrenme ortamı üzerinde 

olumlu etki yarattığı ortaya çıkmıĢtır. 

BaydaĢ (2011) araĢtırmasında amaç etkileĢimli tahtaların öğretim süreci 

açısından ne katkı sağladığını ortaya çıkarmaktır. AraĢtırma sonucunda etkileĢimli 

tahtaların dersi kaydedebilme, görsel öğeler ve yazılı metinleri etkin kullanabilme, 

animasyonları gösterebilme gibi özellikleri sayesinde öğrencilerin dikkatlerini derse 

yönlendirmelerini sağladığı ve öğretmenlerin iĢ yükünü azalttığı görülmüĢtür. 

Akıllı tahtalarla ilgili bir baĢka araĢtırma da Adıgüzel vd. (2011) çalıĢmasıdır. 

Bu çalıĢmada amaç, geliĢen teknolojinin eğitimde etkinliğini belirlemek ve akıllı 

tahtaların öğrenme-öğretme etkinliklerine katkı sağlayıp sağlamadığını belirtmektedir. 

AraĢtırma bünyesinde akıllı tahtalar teknik ve uygulama açısından ayrıntılı olarak 

anlatılmıĢ ve ders içi etkinliklerde ne tür durumlarda etkili olabileceği belirtilmiĢtir. Bu 

araĢtırma akıllı tahtaların ve teknolojinin çeĢitli yaĢ seviyelerinde farklı özelliklerdeki 

bireylerde öğrenmeye ne kadar katkı sağladığına dair yapılmıĢ diğer araĢtırmalardan da 
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faydalanılmıĢtır. Bu açıdan araĢtırmanın eğitimcilere yeni teknolojileri ve kullandıkları 

öğrenme öğretme ortamlarını tanıma ve elde edilen deneyimleri gösterme açısından 

önem arz etmektedir. 

Bilici (2011) araĢtırmasında okulda BT araçlarının öğretmenler ve öğrenciler 

tarafından gerçek hayatta eğitim sürecinde kullanımı incelenmiĢtir. Aynı zamanda 

öğretmen ve yöneticilerin BT cihazlarını kullanırken sahip oldukları tecrübeleri nasıl 

değerlendirdikleri, bu düĢüncelerin projeye ne yönde katkısının olacağını da 

araĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak katılımcıların dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı 

kullanım ve özelliklerine karĢı olumlu görüĢ ve tutumlara sahip oldukları görülmüĢtür. 

Okulda bu cihazları kullanırken de ciddi sorunlarla karĢılaĢmadıkları tespit edilmiĢtir. 

Öğretmenlerin etkileĢimli tahta ile ilgili bilgilendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıĢtır. 

Sınıflardaki ağ sisteminin uygun ve hızlı olması, bağlantı prizlerinin sağlamlığı 

konusunda katılımcılar olumlu görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu nedenle etkileĢimli (interaktif) 

tahta ile ilgili hızlı bir Ģekilde hizmet içi eğitimlere gerek olduğu, öğretmenlere eğitsel 

e-içerik ile ilgili gerekli desteğin sağlanması gerektiği tespit edilmiĢtir.  

Sünkür (2012) araĢtırmasında ise öğrenciler ele alınmıĢtır. Bu araĢtırmada amaç 

ilköğretim okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin akıllı tahta uygulamaları 

konusunda ne düĢündükleri araĢtırılmıĢtır. Öğrencilere uygulanan anket sonucunda 

akıllı tahtaların öğrencilerin ilgisini çektiği, öğrenmeyi kolaylaĢtırdığı, öğrenmeyi 

keyifli hale getirdiği ortaya çıkmıĢtır. Aynı zamanda öğrenciler öğretim teknolojilerinin 

bireye yeni bilgiler katacağını düĢünmektedirler. Bunlara ek olarak akıllı tahta kullanımı 

hususunda öğrencilerin sorun yaĢamadıkları sonucuna varılmıĢtır.  

Tezer (2009) araĢtırmasında interaktif tahtaların ortaöğretimde okuyan 

öğrencilerin matematik derslerinde öğrenme durumlarına ne kadar etki ettiğini 

saptamaya çalıĢmıĢtır. Bir bilinmeyenli denklem konusu üzerinden yürütülen çalıĢmanın 

sonucunda interaktif tahta kullanılan sınıfta konuyla ilgili daha çok baĢarı elde ettiği 

görülmüĢtür.  

AraĢtırma kapsamında incelenen tüm çalıĢmaları Tablo 2.3‟ de özetlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 



23  

Tablo 2.3.  

Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik YapılmıĢ ÇalıĢmalar 

Konu Yıl 
ÇalıĢmanın 

yazar(lar)ı 
Örneklemi Sonucu 

Öğretim 

Araç 

Gereçleri  

2
0

0
0
 

Jan gahala Öğretmenler 
Öğretmenler ö.a.g. derslerde yeterince 

kullanmamaktadırlar. 

2
0

0
0
 

Rıza Öğretmenler 
Öğretmenlerin ö.a.g. Derslerde 

yeterince kullanmamaktadırlar. 

2
0

0
0
 

Birol Öğretmenler 
Öğretmenlerin ö.a.g. Derslerde 

yeterince kullanmamaktadırlar. 

2
0

0
0
 

Yıldırım Öğretmenler 
Öğretmenlerin çoğu derslerde ö.a.g. 

kullanmaktadırlar. 

2
0

0
1
 

Demirel Öğretmenler 
Öğretmenlerin ö.a.g. Derslerde 

yeterince kullanmamaktadırlar. 

2
0

0
5
 

Hasançelebi Öğretmenler 
Öğretmenlerin ö.a.g. Derslerde 

yeterince kullanmamaktadırlar. 

2
0

0
5
 

Alkan Öğretmenler 
Öğretmenlerin ö.a.g. Derslerde 

yeterince kullanmamaktadırlar. 

Akıllı 

tahta 2
0

1
2
 

Türel Öğretmenler 

Öğretmenlerde akıllı tahta ile ilgili bilgi 

az olduğundan derslerde kullanmaktan 

kaçınmaktadırlar. 

BT 

2
0

0
0
 

Sivin-kachala-

bialo 
Lise öğrencileri 

Eğitim sürecinde teknoloji baĢarıyı 

arttırmaktadır. 

2
0

0
0
 

Roschelle vd. Lise öğrencileri 
Teknoloji öğrenme- öğretme sürecine 

olumlu katkı sağlar. 

2
0

0
5
 

Rüzgar Lise öğrencileri 
Teknoloji bilgi aktarımı ve baĢarı 

arttırmada faydalı olmaktadır. 

2
0

0
6
 

Kibar Lise öğrencileri 
B.d.e. öğrencilerin baĢarısını arttırmada 

etkilidir. 

2
0

1
1
 

Demirel Öğretmenler 
Öğretmenler teknoloji kullanımında " 

yer değiĢtirme" düzeyindedir. 

 

Tablo 2.3 incelendiğinde Sivin-Kachala-Bialo (2000), Roschelle (2000), 

Yıldırım (2000), Rüzgar (2005), Kibar (2006) çalıĢmalarında etkileĢimli tahta 

kullanımına yönelik olumlu yönde genel ifade olarak dersin iĢleniĢine ve öğrencilerin 

öğrenmelerine katkı sağlayacağı ifade edilmiĢtir. Jan Gahala (2000), Rıza (2000), Birol 

(2000), Demirel (2001), Hasançelebi (2005), Alkan (2005), Demirel (2011), Türel 

(2012) çalıĢmalarında ise olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Olumsuz görüĢlerin temelini 

etkileĢimli tahtanın ve BT‟ nin kullanım yetersizliği oluĢturmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. MATERYAL YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve 

verilerin analizine yer verilmiĢtir. 

3.1 AraĢtırma modeli:  

Bu çalıĢmada nicel araĢtırma yöntemlerinden durum (örnek olay) çalıĢması 

modeli kullanılmıĢtır. Bu modelin kullanılma sebebi iki okulda görev yapan 

öğretmenlere verilen hizmet içi eğitim öncesi ve sonrasında onların görüĢlerindeki 

değiĢikliği inceleyebilmektir. Durum çalıĢması aĢağıda belirtilen durumlarda kullanılan 

bir araĢtırma yöntemidir (Karasar, 1998; Büyüköztürk, 2001): 

 Güncel bir olguyu kendi yaĢam çerçevesi (içeriği) içinde çalıĢan, 

 Olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin 

olmadığı, 

3.2 Örneklem:  

Bu çalıĢmanın örneklemini Erzurum ilinde Fatih Projesi kapsamında ağ alt 

yapısı ve etkileĢimli tahta kurulumu yapılan Erzurum Ġbrahim Hakkın Fen Lisesi ve 

ġükrü PaĢa Anadolu Lisesinde görev yapan ve “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” hizmet 

içi eğitim kursuna katılmıĢ öğretmenler oluĢturmaktadır. Kurs bitiminden bir hafta sonra 

45 öğretmene anket çalıĢması uygulanmıĢtır. 

 

3.3 Veri Toplama Araçları: 

Bu çalıĢmada veri toplamak amacıyla 12 sorudan oluĢan 

“ortaöğretim öğretmenlerinin derslerinde etkileĢimli tahta kullanımı” isimli anket 

kullanılmıĢtır. Anket KocabaĢ- Yılmaz ve Gedik (2012) tarafından geliĢtirilmiĢ çalıĢma 

basım aĢamasındadır.  

Anket formunda: 

 Dört demografik soru (cinsiyet, branĢ, mesleki deneyim, mezun olunan 

üniversite, fakülte ve bölümlerini sorgulayan sorular) bulunmaktadır. 
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 Evet-hayır seçenekleri bulunan üç soru (öğretmenlerin, Milli Eğitim 

bakanlığının yürüttüğü Fatih Projesi‟ nden haberdar olup olmadıklarını, daha 

önce etkileĢimli tahta kullanıp kullanmadıklarını ve etkileĢimli tahta konusunda 

daha önce hizmet içi eğitim alıp almadıklarını sorgulayan sorular) 

bulunmaktadır. 

 Likert tipte beĢ soru bulunmaktadır. Bunlar; etkileĢimli tahtanın dersin hangi 

aĢamasında kullanıldığını sorgulayan sorular (sorularda 1 hiç, 5 çok sık olacak 

Ģekilde sıralanmıĢtır), tahtanın kullanım amaçlarını sorgulayan 12 maddelik, 

tahta kullanımında öğretmenin karĢılaĢtığı zorlukları tespit etmeye çalıĢan 10 

maddelik, tahta ile ilgili sorunların düzeltilmesi hususunda öğretmenlerin 

görüĢlerini tespit etmeye çalıĢan 7 maddelik sorulardır. Sorularda “1 kesinlikle 

katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum” Ģeklinde katılım derecesine göre 

sıralama yapılabilecek veya “ fikrim yok” seçeneği iĢaretlenebilecektir.  

 Ayrıca öğretmenlerin, ankette belirtilen maddeler dıĢındaki fikirlerini 

yazabilecekleri “diğer” maddesi bulunmaktadır. 

 

3.4 AraĢtırmacının Rolü:  

Bu çalıĢmada araĢtırmacı veri toplama ve analiz sürecine bizzat katılmıĢtır. 

Anketin uygulanmasından önce katılımcılarla görüĢerek çalıĢmanın önemi ve uygulanıĢı 

ile ilgili onları bilgilendirmiĢtir. Anketlerin cevaplanması, toplanması aĢamalarında 

aktif rol almıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek (2006) çalıĢmasına göre nitel araĢtırmalarda 

araĢtırmacının bizzat katılması, gözlem yapması, kazandığı perspektif ve tecrübeleri 

analizlerde kullanması önemlidir.  

 

3.5 Süreç:  

Fatih Projesi‟nin pilot çalıĢmasına dahil edilen iki okulda görev yapan 45 

öğretmene verilen 1 haftalık hizmet içi eğitim kursu sonrasında anket uygulanmıĢtır. 

Öğretmenler, okullarına ağ alt yapısı ve etkileĢimli tahta kurulumu yapıldıktan sonra 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 saatlik Eğitimde Teknoloji Kullanımı konulu 

hizmet içi eğitim kursuna tabi tutulmuĢtur. Kursun etkinlik planı Tablo 3.1‟ de 

belirtilmiĢtir (EĞĠTEK, 2012). 
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Tablo 3.1.  

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Konulu Hizmet Ġçi Eğitim Kursu Etkinlik Planı (EĞĠTEK, 

2012) 

ETKĠNLĠĞĠN ĠÇERĠĞĠ 

  KONU SÜRE 

A Eğitimde FATĠH Projesi  1 Saat 

 

1. Eğitimin amacı 

 

 

2. Eğitimin kapsamı 

   3. Eğitimin proje içindeki yeri ve önemi   

B BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma 5 Saat 

 

1. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı 

 

 

2. Proje kapsamında kurulacak donanımların kullanımı ve bağlantılarını yapma 

 

 

3. EtkileĢimli tahta yazılımının kullanımı 

 

 

4. KarĢılaĢılan temel problemleri çözme 

 C Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel Kavramlar  2 Saat  

 

1. Eğitimde BT Teknolojisi kullanma 

 

 

2. Temel Kavramlar 

 

 

2.1.Materyal 

 

 

2.2.E-Ġçerik 

 

 

2.3.E-Öğrenme  

 

 

2.4.Öğrenme nesnesi  

 

 

2.5.Materyallerin genel özellikleri 

 

 

3. Materyal türleri 

 

 

3.1.Video ve ses  

 

 

3.2.Resim, grafik ve tablo 

 

 

3.3.Animasyon  

 

 

3.4.Simülasyon  

 

 

3.5.Eğitsel Oyun  

 

 

3.6.Metin ve ÇalıĢma yaprağı  

 

 

3.7.Öğretimsel Bloglar 

   4. ĠĢlenecek örnek ders konusunun belirlenmesi   

D Öğretim Sürecinde Materyallerin Kullanımı  2 Saat 

 

1. Materyalin kullanıldığı öğretim süreçleri 

 

 

1.1. GiriĢ aĢaması 

 

 

1.2. Sunma/bilgi edinme aĢaması 

 

 

1.3. Uygulama aĢaması 

 

 

1.4. Özetleme aĢaması  

 

 

1.5. Değerlendirme aĢaması 

 

 

2. Öğretim Sürecinde Metin kullanımı 

 

 

3. Öğretim Sürecinde Resim kullanımı 

 

 

4. Öğretim Sürecinde Video kullanımı 

 

 

5. Öğretim Sürecinde Animasyon kullanımı 

 

 

6. Öğretim Sürecinde Simülasyon kullanımı 

   7. Öğretim Sürecinde Oyunların kullanımı   

E Materyal Arama, Bulma ve Seçme  5 Saat 

 

1. Telif hakları 

 

 

2. Materyal arama ve bulma 

 

 

2.1.Eğitim BiliĢim Ağı (EBA) „nın tanıtımı 

 

 

2.2.EBA üzerinde e-içerik arama 

 

 

2.3.Arama motorları üzerinden e-içerik arama seçenekleri 
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ETKĠNLĠĞĠN ĠÇERĠĞĠ 

  KONU SÜRE 

 

2.4.Bulunan e-içerikleri arĢivleme  

 

 

3. E-Ġçerik Seçme 

 

 

3.1. E-Ġçerik seçiminde dikkat edilmesi gereken temel özellikler 

 

 

3.2. E-Ġçeriği oluĢturan bileĢenler 

   3.3. Farklı e-içerikleri seçme   

F Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde DeğiĢiklik Yapma 7 Saat 

 

1. Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde DeğiĢiklik Yapma 

 

 

1.1.Görsel tasarım öğeleri 

 

 

1.2.Görsel tasarım ilkeleri  

 

 

1.3.Görsel tasarımda dikkate alınacak faktörler 

 

 

1.4.Resim düzenleme iĢlemleri 

 

 

1.5.Video ve ses iĢlemleri 

   1.6. ĠĢlenecek örnek ders materyallerinin düzenlenmesi   

G EtkileĢimli Tahta kullanılarak Ders Sunumu  7 Saat 

 

1. Genel materyal kullanım ilkeleri 

 

 

2. Materyal kullanım kılavuzu 

 

 

3. Örnek ders planının tamamlanması 

 

 

4. Tasarlanan dersin etkileĢimli tahta kullanılarak sunumu 

 

 

4.1. Ders iĢleniĢ örnekleri 

 

 

4.2.Örnek ders sunumu 

 

 

4.3.EtkileĢimli tahta üzerinde ders sunumlarının yapılması 

   4.4.Dersin değerlendirilmesi   

H Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen Tarafından Değerlendirilmesi 1 Saat 

 

1. Materyalin/e-Ġçeriğin etkililiğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi 

   TOPLAM  30 Saat 

 

Hizmet içi eğitim kursunun baĢladığı dönemde etkileĢimli tahtaların gelmemesi 

nedeniyle kurs bir süre teorik olarak verilmiĢ ancak daha sonra katılımcılara etkileĢimli 

tahta kullandırılarak devam edilmiĢtir.  

 

3.6 Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi: 

Değerlendirmeye alınan anketlerin her birine numara verilmiĢ ve toplanan 

verilerin istatistiksel analizlerinin yapılabilmesi için SPSS 18 programı kullanılmıĢtır. 

Sonuçlar betimsel olarak analiz edilmiĢtir. Anket maddelerinin ortalaması, yüzdeleri, 

frekansları ve standart sapmaları hesaplanmıĢtır.  

 

3.7 Geçerlilik Güvenilirlik:  

Veri toplama araçlarının ve çalıĢmanın geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanması 

için Tablo 3.2‟ de belirtilen yaklaĢımlar ele alınmıĢtır.  
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Tablo 3.2.  

Veri Toplama Aracının Ve ÇalıĢmanın Geçerlilik Ve Güvenirliliği 

YaklaĢım 

V
er

i 
to

p
la

m
a

 a
ra

cı
n

ın
 

G
eç

er
li

li
k

 v
e 

g
ü

v
en

il
ir

li
ğ

i 

 “Ortaöğretim öğretmenlerinin derslerinde etkileĢimli tahta kullanımı” 

isimli anket formu daha önce benzer çalıĢmalarda kullanıldığından 

geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 Cevapların güvenirliliği soruların farklı Ģekillerde sorulması ile 

sağlanmıĢtır.  

 Anket sorularında ki maddeler araĢtırma sorularına cevap olacak 

Ģekilde yapılandırılmıĢtır.  

Ç
a

lı
Ģm

a
n

ın
  

G
eç

er
li

li
k

 v
e 

g
ü

v
en

ir
li

li
ğ

i  AraĢtırmanın varsayımları, sınırlılıkları, araĢtırmacının rolü ve 

çalıĢmanın kapsamı açıkça belirtilmiĢtir.  

 AraĢtırma bulguları ilgili alan yazınla karĢılaĢtırılarak tartıĢılmıĢtır.  

 AraĢtırmada kullanılan yöntem açıkça tanımlanmıĢtır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, yapılan araĢtırmanın amacı doğrultusunda Fatih Projesi 

kapsamında kurulumu yapılan etkileĢimli tahtaların kullanımına konusunda 

öğretmenlerden toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılarak elde edilen 

bulgulara yer verilmiĢtir. Bulgular frekans, yüzde değerlerini içeren çizelgeler 

kullanılarak aktarılmıĢtır. Bu sayede sonuçların daha açık ve anlaĢılır bir Ģekilde ortaya 

konulması hedeflenmiĢtir. EtkileĢimli tahta kullanımından sonra anket çalıĢmasına 

katılan öğretmenlerin sayı ve cinsiyete göre dağılımı Tablo 4.1 „ de gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 4.1  

Tahta Kullanımı Sonrası Anket ÇalıĢmasına Katılan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre 

Frekans Yüzde Tablosu 

Cinsiyet Frekans(f) Yüzde(%) 

Kadın 16 35,6 

Erkek 29 64,4 

Toplam 45 100,0 

 

Tablo 4.1‟ de görüleceği gibi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu‟ nun 

bitiminden bir hafta sonra yapılan ankete 45 öğretmen katılmıĢ, bunlardan 16‟ sı kadın, 

29‟ u erkektir. EtkileĢimli tahta kullanımı sonrasında anket çalıĢmasına katılan 

öğretmenlerin branĢlarına göre sayıları Tablo 4.2‟ de sunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  

Tablo 4.2  

Tahta Kullanımı Sonrası Anket ÇalıĢmasına Katılan Öğretmenlerin BranĢlarına Göre 

Frekans Ve Yüzde Tablosu 

BranĢ Frekans(f) Yüzde(%) 

Türk Dili ve Edebiyatı 9 17,6 

Matematik 8 15,7 

Ġngilizce 6 11,8 

Kimya 6 11,8 

Biyoloji 4 7,8 

Fizik 4 7,8 

Coğrafya 3 5,9 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 5,9 

Beden Eğitimi 2 3,9 

Felsefe 2 3,9 

Tarih 2 3,9 

Almanca 1 2 

PDR 1 2 

Toplam 51 100 

 

Tablo 4.2 de görülebileceği gibi çalıĢmaya orta öğretimde görev yapan birçok branĢtan 

katılım sağlanmıĢtır. EtkileĢimli tahta kullanımından sonra anket çalıĢmasına katılan 

öğretmenlerin mesleki deneyimleri göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.3‟ te sunulmuĢtur. 

 

Tablo 4.3.  

EtkileĢimli Tahta Kullanımı Sonrası Anket ÇalıĢmasına Katılan Öğretmenlerin Mesleki 

Deneyimlerine Göre Frekans Ve Yüzde Tablosu 

Mesleki Deneyim Frekans(f) Yüzde(%) 

11-20 Yıl 21 46,7 

1-10 Yıl 11 24,4 

21-30 Yıl 9 20,0 

31 ve üstü 4 8,9 

Toplam 45 100,0 

 

Tablo 4.3 „ te görüldüğü üzere tahta kullanımı yapıldıktan sonra anket 

çalıĢmasına katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 11-20 yıl arasında mesleki 

deneyime sahiplerdir. 
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4.1 Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu Sonrasında EtkileĢimli 

Tahtayı Ders Sürecinde Kullanım Zamanları ve Kullanım Sıklıkları 

Bu araĢtırma sorusu için öğretmenlere 5‟ li likert tipi 5 maddeden oluĢan sorular 

sorulmuĢ ve öğretmenlerden etkileĢimli tahtayı kullanma sıklıklarının 1 “Hiç”, 5 “Çok 

sık” olacak Ģekilde ifade etmeleri istenmiĢtir. Kurs ve kurulum sonrası ankette 

öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı dersin hangi aĢamasında kullandıklarına yönelik 

cevaplarını özetleyen Tablo 4.4 aĢağıda sunulmuĢtur.  

 

Tablo 4.4  

EtkileĢimli Tahtanın Kullanım Zamanları: 

  H
iç

 

Ç
o

k
 a

z 

O
rt

a 

S
ık

 

Ç
o

k
 s

ık
 

X
 

S
S

 

f % f % f % f % f % 

Ders iĢleyiĢinde anlatılan 

konunun görselleĢtirilme 

sürecinde 

0 0 3 6,7 6 13,3 25 55,6 11 24,4 3,98 0,81 

Ders iĢleyiĢinde konunun anlatım 

sürecinde 
0 0 2 4,4 16 35,6 14 31,1 13 28,9 3,84 0,9 

Derse hazırlık sürecinde 3 6,7 6 13,3 9 20 21 46,7 13,3 13,3 3,47 1,1 

Ders iĢleyiĢinde öğrencilerin 

uygulama yapma sürecinde 
3 6,7 3 6,7 16 35,6 20 44,4 3 6,7 3,38 0,96 

Değerlendirme Sürecinde 1 2,2 7 16,5 20 44,4 11 24,4 6 13,3 3,31 0,97 

 

Tablo 4.4 incelendiğinde öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı derse hazırlık 

sürecinde hiç kullanmadıklarını, ankette 1 olarak iĢaretleyenlerin frekansının 3 (%6,7), 

çok az ya da nadiren olarak değerlendirilebilecek 2 olarak cevap verenlerin frekansının 

6 (%13,3) olduğu görülmektedir. Orta seviye olarak değerlendirilebilecek 3 olarak 

iĢaretleyenlerin frekansının 9 (%20), sık olarak değerlendirilebilecek 4 olarak cevap 

verenlerin 21 (%46,7), “çok sık” olarak değerlendirilecek 5 olarak cevap verenlerin 

frekansının 6 (%13,3) olduğu görülmektedir. 1. maddeye verilen cevapların yüzde 

değerleri ġekil 4.3„ te sunulmuĢtur. 
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ġekil 4.1. Öğretmenlerin EtkileĢimli Tahtayı Derse Hazırlık Sürecinde Kullanma 

Yüzdeleri 

ġekil 4.1‟ te de görülebileceği gibi öğretmenler derslerinin hazırlık sürecinde 

etkileĢimli tahtayı sıklıkla kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.4 „de anket sorusunun ikinci maddesi “ders iĢleyiĢinde anlattığım 

konuyu görsel olarak desteklemek amacıyla kulanım sıklığı” maddesine öğretmenlerden 

hiç kullanmıyorum cevabı veren olmamıĢtır. Kullanım sıklığı çok az veya nadiren 

olarak değerlendirilebilecek 2 olarak belirtenlerin frekansı 3 (%6,7), orta seviye olarak 

değerlendirilebilecek 3 olarak cevap verenlerin frekansı 6 (%13,3)‟ dır. Sık olarak 

değerlendirilebilecek 4 cevabını verenlerinin frekansı 25 (%55,6) ve çok sık olarak 

değerlendirilen 5 olarak cevaplayanlarının frekansı 11 (%24,4) olduğu görülmektedir. 2. 

maddeye verilen cevapların yüzde değerleri ġekil 4.2‟ te sunulmuĢtur. 
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ġekil 4.2. Ders ĠĢleyiĢinde Anlattığım Konuyu Görsel Olarak Desteklemek Amacıyla 

Kulanım Yüzdeleri 

ġekil 4.2‟ te de görülebileceği gibi öğretmenler tahtayı ders iĢleyiĢlerinde 

konuyu görsel olarak desteklemek için sıklıkla kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.4 „de anket sorusunun üçüncü maddesi “ders iĢleyiĢ sürecinde konuyu 

anlatmak için kulanım sıklığı” maddesine öğretmenlerden hiç kullanmıyorum cevabı 

veren olmamıĢtır. Kullanım sıklığı çok az veya nadiren olarak değerlendirilebilecek 2 

olarak belirtenlerin frekansı 2 (%4,4), orta seviye olarak değerlendirilebilecek 3 olarak 

cevap verenlerin frekansı 16 (%35,5)‟ dır. Sık olarak değerlendirilebilecek 4 cevabını 

verenlerinin frekansı 14 (%31,1) ve çok sık olarak değerlendirilen 5 olarak 

cevaplayanlarının frekansı 13 (%28,9) olduğu görülmektedir. 3. maddeye verilen 

cevapların yüzde değerleri ġekil 4.3‟ de sunulmuĢtur. 
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ġekil 4.3. Ders ĠĢleyiĢ Sürecinde Konuyu Anlatmak Ġçin Kulanım Yüzdeleri 

ġekil 4.3‟ de görülebileceği gibi öğretmenlerin ders iĢleyiĢ sürecinde konuyu 

anlatmak için sıklıkla etkileĢimli tahtayı kullandıkları, hiç kullanmayan öğretmenin 

olmadığı ve “çok az kullanıyorum” ifadesinin diğer seçeneklere göre daha az olduğu 

görülmektedir. 

  Tablo 4.4‟ de anket sorularının dördüncü maddesi olan “ders iĢleyiĢ sürecinde 

öğrencilere uygulama yaptırmak için etkileĢimli tahtayı kullanma sıklığı” maddesinde 

öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı hiç kullanmadıklarını belirtmiĢlerdir. Ankette 1 olarak 

iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), çok az ya da nadiren olarak değerlendirilebilecek 2 

olarak cevap verenlerin frekansı 3 (%6,7)‟ tür. Orta seviye olarak değerlendirilebilecek 

3 olarak iĢaretleyenlerin frekansı 16 (%35,6 ), sık olarak değerlendirilebilecek 4 olarak 

cevap verenlerin frekansı 20 (%44,4), çok sık olarak değerlendirilecek 5 olarak cevap 

verenlerin frekansı 3 (%6,7) olarak görülmektedir. 4. maddeye verilen cevapların yüzde 

değerleri ġekil 4.4‟ te sunulmuĢtur. 
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ġekil 4.4. Ders ĠĢleyiĢ Sürecinde Öğrencilere Uygulama Yaptırmak Ġçin EtkileĢimli 

Tahtayı Kullanım Yüzdeleri 

ġekil 4.4‟ te görülebileceği gibi öğretmenler ders iĢleyiĢ sürecinde öğrencilere 

uygulama yaptırmak için etkileĢimli tahtayı sıklıkla kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.4‟ de anket sorularının beĢinci maddesi olan “değerlendirme sürecinde 

etkileĢimli tahtayı kullanma sıklığı” maddesinde öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı hiç 

kullanmadıklarını belirtmiĢlerdir. Ankette 1 olarak iĢaretleyenlerin frekansının 1 (%2,2), 

çok az ya da nadiren olarak değerlendirilebilecek 2 olarak cevap verenlerin frekansının 

7 (%16,5) olduğu görülmektedir. Orta seviye olarak değerlendirilebilecek 3 olarak 

iĢaretleyenlerin frekansı 20 (%44,4), sık olarak değerlendirilebilecek 4 olarak cevap 

verenlerin frekansı 11 (%24,4), çok sık olarak değerlendirilecek 5 olarak cevap 

verenlerin frekansı 6 (%13,3) olarak görülmektedir. 5. maddeye verilen cevapların 

yüzde değerleri ġekil 4.5‟ de sunulmuĢtur. 
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ġekil 4.5. Değerlendirme Sürecinde EtkileĢimli Tahtayı Kullanım Yüzdeleri 

ġekil 4.5‟ de görülebileceği gibi öğretmenler değerlendirme sürecinde 

etkileĢimli tahtayı orta seviye sayıla bilecek ara sıra kullanma sıklıklarının daha fazla 

olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

 

4.2 Öğretmenlerin EtkileĢimli Tahtayı Kullanım Amaçları 

Bu araĢtırma sorusu için öğretmenlere likert tipi 12 maddeden oluĢan bir soru 

sorulmuĢ ve öğretmenlerden ifadelere katılma düzeylerini 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 

5 “kesinlikle katılıyorum” olacak Ģekilde ifade etmeleri istenmiĢtir. Ayrıca “fikrim yok” 

seçeneği de eklenerek anket soruları daha esnek hale getirilmiĢtir.  
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Tablo 4.5.  

Kurs Ve Kurulum Sonrası Anket Verilerine Göre EtkileĢimli Tahtanın Kullanım 

Amaçları: 
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  f % f % f % f % f % f % 

Anlatılan konuların 

ders notlarının 

fotokopi olarak 

dağıtılma 

zorunluluğunu ortadan 

kaldırarak ekonomik – 

ekolojik fayda 

sağlamak 

0 0 1 2,2 1 2,2 12 26,7 31 68,9 0 0 4,62 0,65 

Ders anlatımında (ör: 

eğitsel oyun, 

simülasyon yoluyla) 

konuyu içselleĢtirmek 

0 0 0 0 3 6,7 13 29,9 29 64,4 0 0 4,58 0,62 

Ders anlatımını 

desteklemek 
0 0 0 0 3 6,7 13 29,9 29 64,4 0 0 4,58 0,62 

Derslerde çoklu ortam 

sunum yapmak 
0 0 1 2,2 4 8,9 9 20 31 68,9 0 0 4,56 0,76 

BiliĢim becerilerini 

Ģekillendirmek 
0 0 1 2,2 2 4,4 17 37,8 25 55,6 0 0 4,47 0,69 

Öğrenciyi güdülemek 0 0 2 4,4 3 6,7 12 26,7 28 62,2 0 0 4,47 0,82 

Materyal planlama ve 

geliĢtirmek 
0 0 1 2,2 3 6,7 18 40 23 51,1 0 0 4,4 0,72 

Farklı değerlendirme 

çeĢitleri geliĢtirmek 
0 0 2 4,4 4 8,9 13 28,9 26 57,8 0 0 4,4 0,84 

Derslerde öğretimin 

etkililiğinin 

değerlendirmek 

0 0 3 6,7 3 6,7 15 33,3 23 51,1 1 2,2 4,36 0,91 

Uzak mesafelerden 

kontrol edilebilme 

özelliğinden dolayı 

engelli öğrencilerin 

derse katılım oranını 

yükseltmek 

0 0 4 8,9 4 8,9 15 33,3 22 48,9 0 0 4,22 0,95 

Ders içindeki etkileĢim 

ve katılımı artırmak 
0 0 6 13,3 5 11,1 10 22,2 24 53,3 0 0 4,16 1,09 

Derslerde öğrenciyi 

değerlendirmek 
0 0 1 2,2 14 31,1 15 33,3 15 33,3 0 0 3,98 0,87 

 

Tablo 4.5‟ de etkileĢimli tahtayı öğrenciyi güdülemek amacıyla kullanılabilir 

ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 

(%0). Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 2 

(%4,4), katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), katılma düzeyi olarak 4‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 12 (%26,4), kesinlikle katlıyorum ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini 
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iĢaretleyenlerin frekansı 28 (%62,2) olarak görülmektedir. “EtkileĢimli tahta öğrenciyi 

güdülemek amacıyla kullanılabilir” ifadesine katılma düzeylerinin yüzde olarak ġekil 

4.6‟ da sunulmuĢtur. 

 

ġekil 4.6. “EtkileĢimli Tahta Öğrenciyi Güdülemek Amacıyla Kullanılabilir” Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.6‟ da da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler, 

etkileĢimli tahtanın öğrencileri güdülemek amacıyla kullanılabileceğini 

düĢünmektedirler.  

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta ders anlatımını desteklemek amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini ve katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılma 

düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), 

katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 13 (%29,9 ), “kesinlikle katlıyorum” 

ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 29 (%64,4) olarak görülmektedir.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1
2

3
4

5
Fikrim

Yok



39  

 

ġekil 4.7. “EtkileĢimli Tahta Ders Anlatımını Desteklemek Amacıyla Kullanılabilir” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.7‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın ders anlatımı desteklemek amacıyla kullanılabileceğini 

düĢünmektedirler. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta ders anlatımında (ör: eğitsel oyun, simülasyon 

yoluyla) konunun içselleĢtirilmesi amacıyla kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden 

“kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini ve katılım düzeyi 2 olan seçeneğini 

iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılma düzeyi 

3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 13 

(%28,9), kesinlikle katlıyorum ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 29 

(%64,4) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.8. Ders Anlatımında (Ör: Eğitsel Oyun, Simülasyon Yoluyla) Konunun 

ĠçselleĢtirilmesi Amacıyla Kullanılabilir Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.8‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın ders anlatımında (ör: eğitsel oyun, simülasyon yoluyla) konunun 

içselleĢtirilmesi amacıyla kullanılabileceğini düĢünmektedirler. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta ders içindeki etkileĢim ve katılımı artırmak 

amacıyla kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi 

olan 1 seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 6 (%13,3), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 5 (%11,1), katılma düzeyi olarak 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 

10 (%22,2), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 24 (%53,3) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.9. EtkileĢimli Tahta Ders Ġçindeki EtkileĢim Ve Katılımı Artırmak Amacıyla 

Kullanılabilir Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.9‟ da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın ders içindeki etkileĢim ve katılımı artırmak amacıyla 

kullanılabileceğini düĢünmektedirler. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta derslerde öğretimin etkililiğinin 

değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle 

katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi 

artacak Ģekilde sıra ile katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 6 

(%13,3), katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 5 (%11,1), katılma düzeyi olarak 

4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 10 (%22,2), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 24 (%53,3) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.10. EtkileĢimli Tahta Derslerde Öğretimin Etkililiğinin Değerlendirilmesi 

Amacıyla Kullanılabilir Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.10‟da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın derslerde öğretimin etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla 

kullanılabileceğini konusunda düĢünceler 4 ve 5 seçeneklerine kaymıĢtır.  

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta derslerde öğrencinin değerlendirilmesi amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi olan 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 14 (%31,1), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 15 

(%33,3), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

15 (%33,3) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.11. “EtkileĢimli Tahta Derslerde Öğrencinin Değerlendirilmesi Amacıyla 

Kullanılabilir” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.11‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın derslerde öğrencinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılabileceğini 

düĢünmüĢlerdir.  

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta derslerde çoklu ortam sunum yapmak amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%8,9)‟ tür. Katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 

(%20), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

31 (%68,9) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.12. Derslerde Çoklu Ortam Sunum Yapmak Amacıyla Kullanılabilir Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.12‟ te de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın derslerde çoklu ortam sunum yapmak amacıyla kullanılabileceğini 

düĢünmektedirler. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta biliĢim becerilerini Ģekillendirmek amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0( %0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 2 (%4.4)‟ dir. Katılma düzeyi olarak 4‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 17 (%37,8), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 25 (%55,6) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.13. EtkileĢimli Tahta BiliĢim Becerilerini ġekillendirmek Amacıyla 

Kullanılabilir Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.13‟de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın biliĢim becerilerini Ģekillendirmek amacıyla kullanılabileceğini 

düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta materyal planlama ve geliĢtirme amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7)‟ tür. Katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 18 

(%40), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

23 (%51,1) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.14. Materyal Planlama Ve GeliĢtirme Amacıyla Kullanılabilir Ġfadesine Katılım 

Yüzdesi 

ġekil 4.14‟ te görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın materyal planlama ve geliĢtirme amacıyla kullanılabileceğini 

düĢünmektedirler. 

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta uzak mesafelerden kontrol edilebilme 

özelliğinden dolayı engelli öğrencilerin derse katılım oranını yükseltme amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%8,9), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%8,9)‟ tür. Katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 15 

(%33,3), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

22 (%48,9) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.15. Uzak Mesafelerden Kontrol Edilebilme Özelliğinden Dolayı Engelli 

Öğrencilerin Derse Katılım Oranını Yükseltme Amacıyla Kullanılabilir Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.15‟ de de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın uzak mesafelerden kontrol edilebilme özelliğinden dolayı engelli 

öğrencilerin derse katılım oranını yükseltme amacıyla kullanılabileceğini 

düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta farklı değerlendirme çeĢitleri geliĢtirme amacıyla 

kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 2 (%4,4), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%8,9)‟ tür. Katılma düzeyi olarak 4‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 13 (%28,9), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 26 (%57,8) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.16. Farklı Değerlendirme ÇeĢitleri GeliĢtirme Amacıyla Kullanılabilir Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.16‟ da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahtanın farklı değerlendirme çeĢitleri geliĢtirme amacıyla kullanılabileceğini 

düĢünmektedirler. 

Tablo 4.5‟ de “etkileĢimli tahta, anlatılan konuların ders notlarının fotokopi 

olarak dağıtılma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ekonomik – ekolojik fayda sağlama 

amacıyla kullanılabilir” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi 

olan 1 seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2)‟ dir. Katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 12 

(%26,7), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

31 (%68,9) olarak görülmektedir. 

0

10

20

30

40

50

60

1
2

3
4

5
Fikrim

Yok



49  

 

ġekil 4.17. Anlatılan Konuların Ders Notlarının Fotokopi Olarak Dağıtılma 

Zorunluluğunu Ortadan Kaldırarak Ekonomik– Ekolojik Fayda Sağlama Amacıyla 

Kullanılabilir Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.17‟de görüleceği üzere öğretmenler, eğitim ve kurulum sonrasında 

öğretmenler etkileĢimli tahtanın anlatılan konuların ders notlarının fotokopi olarak 

dağıtılma zorunluluğunu ortadan kaldırarak ekonomik– ekolojik fayda sağlama 

amacıyla kullanılabileceğine “kesinlikle katılıyorum” seçeneğini iĢaretleyerek büyük 

oranda katıldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

 

4.3 Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu Ve EtkileĢimli Tahta 

Kullanmadan Sonra Yapılan Anket Sonuçlarına Göre EtkileĢimli Tahtayı 

Kullanımında KarĢılaĢtıkları Zorluklar 

Bu araĢtırma sorusu için öğretmenlere likert tipi 10 maddeden oluĢan bir soru 

sorulmuĢ ve öğretmenlerden ifadelere katılma düzeylerini 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 

5 “Kesinlikle Katılıyorum ” olacak Ģekilde sıralanmıĢ rakamlar ile ifade etmeleri 

istenmiĢtir ayrıca fikrim yok seneği de eklenerek anket soruları daha esnek hale 

getirilmiĢtir. Kurs ve kurulum sonrası anket uygulama soruları Tablo 4.8‟ de 

sunulmuĢtur. Her iki anket uygulamasının karĢılaĢtırılmalı gösterimleri ġekil 4.18, ġekil 

4.19, ġekil 4.22, ġekil 4.23, ġekil 4.22. ġekil 4.23, ġekil 4.24, ġekil 4.25, ġekil 4.26, 

ġekil 4.27‟ de sunulmuĢtur.  
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Tablo 4.6  

Kurs Ve Kurulum Sonrası Anket Verilerine Göre EtkileĢimli Tahtanın Kullanımında 

KarĢılaĢtıkları Zorluklar: 
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  f % f % f % f % f % f % 

Kalabalık sınıflarda 

etkileĢimli tahtadan 

yararlanmak benim 

için zordur. 

19 42,2 15 33,3 4 8,9 3 6,7 4 8,9 0 0 2,11 1,11 

EtkileĢimli tahta 

branĢıma uygun 

değildir. 

31 68,9 7 15,6 4 8,9 0 0 3 6,7 0 0 2,07 1,27 

EtkileĢimli tahta 

kullanımına yönelik 

aldığım eğitimlerin 

sayısı yetersizdir. 

17 37,8 12 26,7 12 26,7 2 4,4 2 4,4 0 0 2,07 1,27 

EtkileĢimli tahtada 

kullanılabilecek 

yeterli yazılım 

bulunmamaktadır 

14 31,1 19 42,5 3 6,7 1 2,2 5 11,1 3 6,7 2 1,33 

EtkileĢimli tahta 

kullanımı 

konusunda yeterli 

bilgiye sahip 

değilim. 

23 51,1 11 24,4 8 17,8 2 4,4 1 2,2 0 0 1,82 1,03 

EtkileĢimli tahta 

kullanımına yönelik 

aldığım eğitimlerin 

kalitesi yetersizdir. 

26 57,8 8 17,8 7 15,6 4 8,9 0 0 0 0 1,76 1,03 

EtkileĢimli tahta 

kullanımına yönelik 

öğretmenlere yeterli 

teknik destek 

sağlanmamaktadır. 

23 51,1 13 28,9 7 15,6 2 4,4 0 0 0 0 1,73 0,89 

Okul yönetimi 

teknoloji kullanımı 

konusunda yeterli 

desteği 

sağlamamaktadır. 

26 57,8 14 31,1 1 2,2 4 8,9 0 0 0 0 1,62 0,91 

EtkileĢimli tahta ile 

ilgili hizmet içi 

eğitimler yetersizdir. 

25 55,6 11 2,4 7 15,6 1 2,2 1 2,2 1 2,2 1,62 0,94 

 

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip 

değilim” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 
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iĢaretleyen frekansı 23 (%51,1), katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım düzeyi 2 

olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%24,4)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 8 (%17,8), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 2 

(%4,4), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyen olmadığı 0 

(%0) görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.18. “EtkileĢimli Tahta Kullanımı Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Değilim” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.18‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenlerin 

büyük çoğunluğu etkileĢimli tahta kullanımı konusunda yeterli bilgi sahibi olduklarını 

ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta kullanımına yönelik aldığım eğitimlerin kalitesi 

yetersizdir” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen frekansı 26 (%57,8)' dır. Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 8 (%17,8), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%15,6), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 4 

(%8,9), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyen olmadığı 0 

(%0) görülmektedir. 
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ġekil 4.19. “EtkileĢimli Tahta Kullanımına Yönelik Aldığım Eğitimlerin Kalitesi 

Yetersizdir” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.19‟ da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahta kullanımına yönelik aldığım eğitim kalitesinin yeterli olduğu Ģeklinde 

değiĢmiĢtir. 

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahtada kullanılabilecek yeterli yazılım 

bulunmamaktadır” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen frekansı 14 (%31,1)‟ tür. Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 19 (%42,5)' dur. Katılma düzeyi 

3‟ ü iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 1 

(%2,2), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 5 

(%11,1) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.20. “EtkileĢimli Tahtada Kullanılabilecek Yeterli Yazılım Bulunmamaktadır” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.20‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrası yapılan ankette 

azalmıĢ, ankete katılan öğretmenler etkileĢimli tahta konusunda yazılımların yeterli 

olduğunu düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.6‟ da “derste etkileĢimli tahta kullanımı fazladan iĢ yükü getirmektedir” 

ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 

iĢaretleyen frekansı 14 (%31,1), katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım düzeyi 2 

olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 17 (%37,8)' dir. Katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 5 (%11,1), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 7 

(%15,6), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

2 (%4,4) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.21. “Derste EtkileĢimli Tahta Kullanımı Fazladan ĠĢ Yükü Getirmektedir” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.21‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

“derste etkileĢimli tahta kullanımı fazladan iĢ yükü getirir” ifadesine katılmadıklarının 

belirtmiĢlerdir. Öğretmenler etkileĢimli tahtanın derelerine fazladan iĢ yoğunluğu 

getireceğini düĢünmediklerini ifade etmiĢlerdir.  

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta ile ilgili hizmet içi eğitimler yetersizdir” 

ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 

iĢaretleyen frekansı 25 (%55,6)‟ dir. Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%24,4)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%15,6)‟ dir. Katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 1 

(%2,2), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 1 

(%2,2) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.22. “EtkileĢimli Tahta Ġle Ġlgili Hizmet Ġçi Eğitimler Yetersizdir” Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.22‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

eğitimin yetersiz olduğu düĢüncesine katılmadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.6‟ da “ etkileĢimli tahta kullanımına yönelik öğretmenlere yeterli teknik 

destek sağlanmamaktadır” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi 

olan 1 seçeneğini iĢaretleyen frekansı 23 (%51,1)‟ dir. Katılım düzeyi artacak Ģekilde 

sıra ile katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 13 (%28,9)‟ tür. Katılma 

düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%15,6), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 2 (%4,4), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyen 

olmadığı 0 (%0) görülmektedir. 
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ġekil 4.23. “EtkileĢimli Tahta Kullanımına Yönelik Öğretmenlere Yeterli Teknik Destek 

Sağlanmamaktadır” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.23‟ te de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

etkileĢimli tahta kullanımına yönelik öğretmenlere çoğunlukla yeterli teknik destek 

sağlandığını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.6‟ da “ okul yönetimi teknoloji kullanımı konusunda yeterli desteği 

sağlamamaktadır” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen frekansı 26 (%57,8)‟ dır. Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 14 (%31,1)‟ tür. Katılma düzeyi 

3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2,2), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 4 

(%8,9), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyen olmadığı 0 

(%0) görülmektedir. 
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ġekil 4.24. “Okul Yönetimi Teknoloji Kullanımı Konusunda Yeterli Desteği 

Sağlamamaktadır” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.24‟ te görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler okul 

yönetiminin teknoloji kullanımı konusunda yeterli destek sağlamadığı konusunda 

okulların yeterli destek sağladığını belirtmiĢlerdir.  

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta branĢıma uygun değildir” ifadesine 

öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyen frekansı 

31 (%68,9), katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım düzeyi 2 olan seçeneği 

iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%15,6)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 4 

(%8,9), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). “Kesinlikle katlıyorum” 

ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.25. “EtkileĢimli Tahta BranĢıma Uygun Değildir” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.25‟ de de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenlerin 

çok büyük çoğunluğu etkileĢimli tahtanın branĢlarında kullanılabilecek eğitim aracı 

olduğunu ifade etmektedirler.   

Tablo 4.6‟ da “ kalabalık sınıflarda etkileĢimli tahtadan yararlanmak benim için 

zordur” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 

iĢaretleyen frekansı 19 (%42,2)‟ dur. Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılım 

düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 15 (%33,3), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%8,9), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), 

“kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%8,9) 

olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.26. “Kalabalık Sınıflarda EtkileĢimli Tahtadan Yararlanmak Benim Ġçin Zordur” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.26‟da da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrası öğretmenlerin 

çoğunluğu kalabalık sınıflarda etkileĢimli tahtadan yararlanmanın zor olmadığını ifade 

etmiĢlerdir. 

Tablo 4.6‟ da “etkileĢimli tahta kullanımına yönelik aldığım eğitimlerin sayısı 

yetersizdir” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen frekansı 17 (%37,8), katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 12 (%26,7)‟ dir. Katılma düzeyi 

3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 12 (%26,6), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 2 

(%4,4), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 2 

(%4,4) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.27. “EtkileĢimli Tahta Kullanımına Yönelik Aldığım Eğitimlerin Sayısı 

Yetersizdir” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.27‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler, 

aldıkları eğitimin yeterli olduğunu belirtmiĢlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu “1” 

seçeneğini yani belirtilen yetersizlik ifadesine katılmadıklarını göstermiĢlerdir.   

 

4.4 Öğretmenlerin EtkileĢimli Tahta Kullanımını ĠyileĢtirmeye Yönelik Çözüm 

Önerilere Katılma Oranları 

Bu araĢtırma sorusu için öğretmenlere 5‟li likert tipi 7 maddeden oluĢan bir soru 

sorulmuĢ ve öğretmenlerden ifadelere katılma düzeylerini 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 

5 “kesinlikle katılıyorum” olacak Ģekilde sıralanmıĢ rakamlar ile ifade etmeleri 

istenmiĢtir ayrıca “fikrim yok” seçeneği de eklenerek anket soruları daha esnek hale 

getirilmiĢtir.  

Anket sorusu Eğitimde Teknoloji Kursu ve okullarına etkileĢimli tahta 

kurulduktan sonra anket uygulama soruları Tablo 4.7‟ de sunulmuĢtur.  
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Tablo 4.7  

Kurs Ve Kurulum Sonrası Anket Verilerine Göre EtkileĢimli Tahta Kullanımını 

ĠyileĢtirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: 
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  f % f % f % f % f % f % 

EtkileĢimli tahta 

yazılımlarının kullanımı 

ve paylaĢımını 

sağlamak amacıyla 

ortamlar oluĢturulmalı. 

1 2,2 0 0 2 4,4 10 22,2 31 71,1 0 0 4,6 0,78 

Okullarda öğretmenlere 

konuyla ilgili destek 

olabilecek birimler 

tahsis edilmeli. 

1 2,2 1 2,2 3 6,7 11 24,4 29 64 0 0 4,47 0,89 

Üniversitelerde BT 

derslerinde etkileĢimli 

tahtalar kullanılmalıdır. 

2 4,4 1 2,2 3 6,7 7 15,6 32 71,1 0 0 4,4 1,3 

Eğitim Fakültelerinde 

etkileĢimli tahta öğretim 

amaçlı olarak derslerde 

kullanılmalı. 

1 2,2 1 2,2 2 4,4 14 31,1 27 60 0 0 4,4 0,87 

Üniversitelerdeki BT 

kullanımına yönelik 

derslerin sayısı ve saati 

arttırılmalı. 

1 2,2 2 4,4 2 4,4 6 13,3 31 68,9 3 6,7 4,22 1,5 

EtkileĢimli tahta ile 

ilgili verilen hizmet içi 

eğitimlerin nitelik ve 

niceliği artırılmalı. 

1 2,2 9 20 6 13,3 13 28,9 16 35,6 0 0 3,76 4,4 

MEB etkileĢimli tahta 

ile ilgili daha fazla 

hizmet içi eğitim 

düzenlenmeli. 

8 17,8 6 13,3 3 6,7 15 33,3 13 28,9 0 0 3,42 1,49 

 

Tablo 4.7‟ de “MEB etkileĢimli tahta ile ilgili daha fazla hizmet içi eğitim 

düzenlenmeli” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen frekansı 8 (%17,8)‟ dir. Katılım düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

katılım düzeyi 2 olan seçeneği iĢaretleyenlerin frekansı 6 (%13,3), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 3 (%6,7), katılma düzeyi 4‟ ü iĢaretleyenlerin frekansı 15 

(%33,3), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

13 (%28,9) olarak görülmektedir. 
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ġekil 4.28. “MEB EtkileĢimli Tahta Ġle Ġlgili Daha Fazla Hizmet Ġçi Eğitim 

Düzenlenmeli” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.28‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler “ 

MEB etkileĢimli tahta ile ilgili daha fazla hizmet içi eğitim düzenlenmeli” ifadesine 

genel olarak katılmıĢlardır.  

Tablo 4.7‟ de “etkileĢimli tahta ile ilgili verilen hizmet içi eğitimlerin nitelik ve 

niceliği artırılmalı” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%13,7), katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 3 (%5,9), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 12 (%23,5)‟ dir. 

“kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 20 

(%39,2) ve “fikrim yok” seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 9 (%17,6) olarak 

görülmektedir.  
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ġekil 4.29. “EtkileĢimli Tahta Ġle Ġlgili Verilen Hizmet Ġçi Eğitimlerin Nitelik Ve 

Niceliği Artırılmalı” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.29‟ da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrası öğretmenler; 

“etkileĢimli tahta ile ilgili verilen hizmet içi eğitimlerin nitelik ve niceliği artırılmalı” 

katıldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.7‟ de “üniversitelerde BT derslerinde etkileĢimli tahtalar 

kullanılmalıdır” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini ve 2 seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılma düzeyi artacak 

Ģekilde sıra ile katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 6 (%11,8), katılma düzeyi 

4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 15 (%29,4), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 23 (%45,1) ve “fikrim yok” seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%13,7) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.30. “Üniversitelerde Bt Derslerinde EtkileĢimli Tahtalar Kullanılmalıdır” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.30‟ da da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler; 

“üniversitelerde BT derslerinde etkileĢimli tahtalar kullanılmalıdır” ifadesine 

katıldıklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 4.7‟ de “üniversitelerdeki BT kullanımına yönelik derslerin sayısı ve saati 

arttırılmalı” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 1(%2)‟ dir. Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 1(%2), katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 

5 (%9,8), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 8 (%15,7)‟ dir. “Kesinlikle 

katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 26 (%51) ve “fikrim 

yok” seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%19,6) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.31. “Üniversitelerdeki Bt Kullanımına Yönelik Derslerin Sayısı Ve Saati 

Arttırılmalı” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.31‟ de de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler; 

“üniversitelerdeki BT kullanımına yönelik derslerin sayısı ve saati arttırılmalı” ifadesine 

katıldıklarını ifade etmiĢlerdir.  

Tablo 4.7‟ de “eğitim fakültelerinde etkileĢimli tahta öğretim amaçlı olarak 

derslerde kullanılmalı” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi 

olan 1 seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 

2 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2), katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 4 (%7,8), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%21,6)‟ dir. 

“Kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 29 

(%56,9) ve “fikrim yok” seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 6 (%11,8) olarak 

görülmektedir.  
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ġekil 4.32. “Eğitim Fakültelerinde EtkileĢimli Tahta Öğretim Amaçlı Olarak Derslerde 

Kullanılmalı” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.32‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler; 

“eğitim fakültelerinde etkileĢimli tahta öğretim amaçlı olarak derslerde kullanılmalı” 

ifadesine katıldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Tablo 4.7‟ de “okullarda öğretmenlere konuyla ilgili destek olabilecek birimler 

tahsis edilmeli” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyen olmamıĢtır 0 (%0). Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 1 (%2), katılma düzeyi 3‟ ü iĢaretleyenlerin frekansı 

6 (%11,8), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 (%17,6)‟ dur. “Kesinlikle 

katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 27 (%52,9) ve 

“fikrim yok” seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 8 (%15,7) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.33. “Okullarda Öğretmenlere Konuyla Ġlgili Destek Olabilecek Birimler Tahsis 

Edilmeli” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.33‟ te görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler; 

okullarda öğretmenlere konuyla ilgili destek olabilecek birimler tahsis edilmeli 

ifadesine katıldıklarını ifade etmiĢlerdir.  

Tablo 4.7‟ de “etkileĢimli tahta yazılımlarının kullanımı ve paylaĢımını 

sağlamak amacıyla ortamlar oluĢturulmalı” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle 

katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini ve katılma düzeyi 2 seçeneğini iĢaretleyen 

olmamıĢtır 0 (%0). Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 6 (%11,8), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 

(%17,6)‟ dur. “Kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 28 (%54.9) ve “fikrim yok” seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 8 (%15,7) 

olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.34. “EtkileĢimli Tahta Yazılımlarının Kullanımı Ve PaylaĢımını Sağlamak 

Amacıyla Ortamlar OluĢturulmalı” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.34‟ te görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında etkileĢimli tahta 

yazılımlarının kullanımı ve paylaĢımını sağlamak amacıyla ortamlar oluĢturulmalı 

ifadesine katıldıklarını belirtmiĢlerdir.   

 

4.5 Öğretmenlerin Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu ve EtkileĢimli Tahta 

Kullanım Sonrasında EtkileĢimli Tahta Kullanımı Hakkında Yeterlik Düzeyleri 

 

Bu araĢtırma sorusu için öğretmenlere likert tipi 7 maddeden oluĢan bir soru 

sorulmuĢ ve öğretmenlerden ifadelere katılma düzeylerini 1 “kesinlikle katılmıyorum”, 

5 “kesinlikle katılıyorum ” olacak Ģekilde ifade etmeleri istenmiĢtir  

Anket sorusu Eğitimde Teknoloji Kursu ve okullarına etkileĢimli tahta kurulumu 

sonrası anket uygulama soruları Tablo 4.8‟ de sunulmuĢtur. Anket uygulamasının 

karĢılaĢtırılmalı ġekilleri ġekil 4.35, ġekil 4.36, ġekil 4.37, ġekil 4.38, ġekil 4.39, ġekil 

4.40, ġekil 4.41, ġekil 4.42. ġekil 4.43‟ te sunulmuĢtur.  
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Tablo 4.8  

Kurs Ve Kurulum Sonrası Anket Verilerine Göre EtkileĢimli Tahta Kullanımını 

Hakkında Yeterlilik Düzeyleri 

  

K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
ıs

m
en

 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

X
 

S
S

 

  f % f % f % f % f % 

Uzun bir metinde 

önemli noktaları 

(altını çizme ve 

rengini değiĢtirme 

gibi) 

vurgulayabilirim. 

0 1 1 17 26 0 2,2 2 37,8 57,8 4,51 0,67 

BaĢka 

programlardan ya da 

resimlerden görüntü 

yakalayabilirim. 

0 1 4 13 27 0 2,2 9 28,9 60 4,47 0,76 

Çizilenleri saklayıp 

gerektiğinde 

yeniden 

kullanabilirim. 

0 1 3 17 24 0 2,2 7 37,8 0 4,42 0,73 

Tahtadaki 

yazılanların çıktısını 

alabilirim 

2 3 0 11 29 4,4 6,7 0 24,2 64,4 4,38 1,1 

Animasyonları 

oynatabilirim 
3 2 1 9 30 6,7 4,4 2 20 66,7 4,36 1,17 

Hazır bir ders 

materyalinde ek 

açıklamalar ve 

değiĢiklikler 

yapabilirim. 

3 2 0 14 26 6,7 4,4 0 31,1 57,8 4,29 1,14 

Ara yazılımı ile 

kendi sunum 

dosyamı 

oluĢturabilirim 

2 3 5 7 28 4,4 6,7 11 15,6 62,2 4,24 1,17 

Örnek tahtadakileri 

öğrencilerin 

maillerine 

gönderebilirim 

4 1 1 14 25 8,9 2,2 2 31,1 55,6 4,22 1,2 

Diğer bir sayfa ya 

da web sitesine 

bağlantı kurabilirim. 

0 1 5 14 25 0 2,2 11 31,1 55,6 4,2 0,78 

 

Tablo 4.8‟ de “baĢka programlardan ya da resimlerden görüntü yakalayabilirim” 

ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%7,8), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%21,6)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 
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(%17,6), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 (%17,6) “kesinlikle katlıyorum” 

ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 18 (%35,3) olarak görülmektedir.  

 

 

ġekil 4.35. “BaĢka Programlardan Ya Da Resimlerden Görüntü Yakalayabilirim” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.35‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

“BaĢka programlardan ya da resimlerden görüntü yakalayabilirim” ifadesine çoğunlukla 

katılıyorum cevabı vermiĢlerdir. 

Tablo 4.8‟ de “Uzun bir metinde önemli noktaları (altını çizme ve rengini 

değiĢtirme gibi) vurgulayabilirim.” ifadesine öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” 

ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%7,8)‟ tür. Katılma düzeyi artacak 

Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%7,8), katılma düzeyi 3‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 14 (%27,5), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 12 

(%23,5) “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 

17 (%33,3) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.36. “Uzun Bir Metinde Önemli Noktaları (Altını Çizme Ve Rengini DeğiĢtirme 

Gibi) Vurgulayabilirim” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.36‟ da da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

“uzun bir metinde önemli noktaları (altını çizme ve rengini değiĢtirme gibi) 

vurgulayabilirim.” ifadesine çoğunlukla katılıyorum cevabı vermiĢlerdir. 

Tablo 4.8‟ de “çizilenleri saklayıp gerektiğinde yeniden kullanabilirim.” 

ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%13,5)‟ dir. Katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%7,8), katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 6 (%11,8), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 12 (%23,5) “kesinlikle 

katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 22 (%43,1) olarak 

görülmektedir.  
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ġekil 4.37. “Çizilenleri Saklayıp Gerektiğinde Yeniden Kullanabilirim” Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.37‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

“Çizilenleri saklayıp gerektiğinde yeniden kullanabilirim” ifadesine çoğunlukla 

“katılıyorum” cevabı vermiĢlerdir. 

Tablo 4.8‟ de “hazır bir ders materyalinde ek açıklamalar ve değiĢiklikler 

yapabilirim” ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 5 (%9,8), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 5 (%3,9)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin 

frekansı 17 (%33,3), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 8 (%15,7) “kesinlikle 

katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 19 (%37,3) olarak 

görülmektedir.  
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ġekil 4.38. “Hazır Bir Ders Materyalinde Ek Açıklamalar Ve DeğiĢiklikler Yapabilirim” 

Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.38‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenler 

“Hazır bir ders materyalinde ek açıklamalar ve değiĢiklikler yapabilirim” ifadesine 

“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” ifadesini taĢıyan 4-5 seçeneklerinde 

yoğunlaĢmıĢtır. 

Tablo 4.8‟ de “Diğer bir sayfa ya da web sitesine bağlantı kurabilirim.” ifadesine 

öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 7 (%13,7), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 5 (%9,8)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 16 (%31,4), katılma 

düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 (%17,6) “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 

5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 14 (%27,5) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.39. “Diğer Bir Sayfa Ya Da Web Sitesine Bağlantı Kurabilirim” Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.39‟ da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenlerin 

“Diğer bir sayfa ya da web sitesine bağlantı kurabilirim” ifadesinde cevapları 4 ve 

“kesinlikle katılıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır.  

Tablo 4.8‟ de “Örnek tahtadakileri öğrencilerin maillerine gönderebilirim” 

ifadesine öğretmenlerden “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 10 (%19,6), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini 

iĢaretleyenlerin frekansı 4 (%7,8)‟ tür. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 17 

(%33,3), katılma düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 6 (%11,8) “kesinlikle katlıyorum” 

ifadesini taĢıyan 5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 14 (%27,5) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.40. “Örnek Tahtadakileri Öğrencilerin Maillerine Gönderebilirim” Ġfadesine 

Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.40‟ da da görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında “örnek 

tahtadakileri öğrencilerin maillerine gönderebilirim” ifadesine katılım düzeyleri artacak 

Ģekilde 4 ve 5 seviyesinde yoğunlaĢama meydana gelmiĢtir.  

Tablo 4.8‟ de “Tahtadaki yazılanların çıktısını alabilirim.” ifadesine 

öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 10 (%19,6), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 2 (%3,9)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 12 (%23,5), katılma 

düzeyi 4‟ ü iĢaretleyenlerin frekansı 9 (%17,6), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 

5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 18 (%35,3) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.41. “Tahtadaki Yazılanların Çıktısını Alabilirim” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.41‟ de de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenlerin 

“tahtadaki yazılanların çıktısını alabilirim” ifadesine cevapları katılım düzeyi 4 ve 

kesinlikle katılıyorum ifadesini taĢıyan 5 seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır. 

Tablo 4.8‟ de “Ara yazılımı ile kendi sunum dosyamı oluĢturabilirim” ifadesine 

öğretmenlerden; “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 10 (%19,6), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin 

frekansı 3 (%5,9)‟ tür. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%21,6), katılma 

düzeyi 4‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 10 (%19,6) “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 

5 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 17 (%33,3) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.42. “Ara Yazılımı Ġle Kendi Sunum Dosyamı OluĢturabilirim” Ġfadesine Katılım 

Yüzdesi 

ġekil 4.42‟ de görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenlerin ara 

yazılımı ile kendi sunum dosyamı oluĢturabilirim” ifadesine cevapları “kesinlikle 

katılıyorum” ifadesini taĢıyan 5 seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır. 

Tablo 4.8‟ de “Animasyonları oynatabilirim” ifadesine öğretmenlerden; 

“kesinlikle katılmıyorum” ifadesi olan 1 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 10 

(%19,6), katılma düzeyi artacak Ģekilde sıra ile 2 seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 5 

(%9,8)‟ dir. Katılma düzeyi 3‟ü iĢaretleyenlerin frekansı 11 (%21,6), katılma düzeyi 4‟ü 

iĢaretleyenlerin frekansı 7 (%13,7), “kesinlikle katlıyorum” ifadesini taĢıyan 5 

seçeneğini iĢaretleyenlerin frekansı 18 (%35,3) olarak görülmektedir.  
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ġekil 4.43. “Animasyonları Oynatabilirim” Ġfadesine Katılım Yüzdesi 

ġekil 4.43‟ te görüleceği üzere eğitim ve kurulum sonrasında öğretmenlerin 

“Animasyonları oynatabilirim” ifadesine cevapları “kesinlikle katılıyorum” ifadesini 

taĢıyan 5 seçeneğinde yoğunlaĢmıĢtır. 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER:  

5.1 SONUÇLAR 

Bu bölümde araĢtırma bulgularından elde edilen sonuçlar sunulmuĢ ve ilgili alan 

yazın çalıĢmalarıyla iliĢkilendirilip tartıĢılmıĢtır. Bunun yanında araĢtırma sonuçlarına 

dayalı kuramsal ve uygulamalı önerilere yer verilmiĢtir. Öğretmenlerin Fatih projesi 

hakkında büyük çoğunlukla bilgi sahibi oldukları görülmüĢtür. Bunun Fatih Projesi‟ nin 

eğitim camiasında güncel ve tanıtımının iyi yapılan bir proje olmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  

Anket çalıĢmasına katılan öğretmenlerden hiç biri daha önce etkileĢimli tahta 

konusunda bir hizmet içi eğitime katılmamıĢlardır. Öğretmenlerin kıdem yılları göz 

önüne alındığında büyük bölümünün tecrübeli oldukları görülmektedir. GeçmiĢ 

dönemlerde pek çok okulda biliĢim teknoloji sınıflarına değiĢik tiplerde de olsa 

etkileĢimli tahtalar kurulmuĢ olmasına rağmen öğretmenlerin daha önce hiç etkileĢimli 

tahta kullanmadıklarını ifade etmeleri, biliĢim teknolojileri sınıflarına kurulan 

etkileĢimli tahtların yeterince etkin olarak kullanılmadığı sonucunu doğurmaktadır. 

ÇalıĢmada elde edilen sonuçlar araĢtırma sorularına göre aĢağıdaki gibi 

sınıflandırılmıĢtır: 

1. Öğretmenler etkileĢimli tahtayı ders öğretim sürecinin hangi bölümünde ve ne 

sıklıkla kullanmaktadırlar? 

AraĢtırma bulgularına göre öğretmenler verilen hizmet içi eğitim ve etkileĢimli 

tahta kurulumu sonrasında etkileĢimli tahtayı en çok ders iĢleyiĢinde anlatılan konunun 

görselleĢtirilme sürecinde kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Bunun nedeni etkileĢimli 

tahtanın zengin görselleĢtirme yeteneğidir. EtkileĢimli tahta ile taĢıma, sürükleme 

iĢlemleri kolaylıkla yapılabilmekte, tablo, grafik ve Ģekiller daha doğru ve daha renkli 

olabilmektedir. Aynı zamanda resimler istenildiği ölçüye getirilebilmekte ve üzerinde 

iĢlemler yapılabilmektedir. Elde edilen bulgularda ayrıca öğretmenlerin etkileĢimli 

tahtayı desin hazırlık sürecinde ve öğrencilerin uygulama süreçlerinde de sıklıkla 

kullandıkları görülmüĢtür. 
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YapılmıĢ diğer çalıĢmalar incelendiğinde öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı ders 

sürecinde; önemli noktaların vurgulanması gerektiğinde, öğrencilerin not alması ve 

yorum yapması gereken durumlarda, resim Ģekillerin belirgin Ģekilde gösterilmesi ve 

ayrıntılı Ģekilde gösterilmesi gerektiğinde, anlatılan tekrar edilmesi gerektiğinde 

kullandıkları görülmüĢtür (Levy, 2002; Smith vd, 2005;Türel, 2012). 

2. Öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı kullanım amaçları nelerdir? 

ÇalıĢma bulguları sonucunda öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı en çok öğrencileri 

güdülemek ve çoklu ortam sunumları yapmak amacıyla kullandıkları görülmüĢtür. 

Öğretmenlerin yarıdan fazlası etkileĢimli tahtanın, anlatılan konuların ders notlarının 

fotokopi olarak dağıtılma zorunluluğunu ortadan kaldırdığını, böylece ekonomik– 

ekolojik fayda sağladığını belirtmiĢlerdir. Aynı Ģekilde katılımcıların çoğu ders 

anlatımında eğitsel oyun, simülasyon vb. yoluyla konunun içselleĢtirildiğini ifade 

etmiĢlerdir. Bunların yanında yine büyük çoğunluğun etkileĢimli tahtayı, ders anlatımını 

desteklemek, derslerde çoklu ortam sunumu yapmak, biliĢim becerilerini Ģekillendirmek 

amacıyla kullandıklarını ifade etmiĢlerdir. Ayrıca materyal planlamak ve bunları 

geliĢtirmek, derslerde öğretimin etkililiğini değerlendirmek, uzak mesafelerden kontrol 

edilebilme özelliğinden dolayı engelli öğrencilerin derse katılım oranını yükseltmek, 

ders içindeki etkileĢim ve katılımı artırmak ve derslerde öğrenciyi değerlendirmek 

amaçlarının olduğunu da belirtmiĢlerdir. 

Bunların yanında litaretür incelendiğinde öğretmenlerin, etkileĢimli tahtanın 

eklentilerini kullanarak zamandan tasarruf etmek, çizim araçlarını kullanarak renkli, 

düzgün, anlaĢılır çizimler yapmak (Smith vd, 2005), konuyu pekiĢtirmek için kısa 

zamanda tekrar etmek (Türel ve Demirli, 2010) amaçlarının olduğu görülmektedir. 

Ayrıca dokunarak öğrenme duyusu ağır basan öğrenciler için dokunmatik ekranı 

kullandırarak derse ilgisini arttırmak (Bell, 2002), görme güçlüğü çeken öğrenciler için 

büyüteç özelliğini kullanarak herkesin görebilmesini sağlamak (Smith, 2008) amaçları 

da belirtilmiĢtir. 

3. Öğretmenlerin etkileĢimli tahta kullanımında karĢılaĢılan zorluklara yönelik 

görüĢleri nelerdir? 

Kurs ve kurulum sonrasında öğretmenler etkileĢimli tahta ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olduklarını, kalabalık sınıflarda etkileĢimli tahtayı kullanmanın kesinlikle zor 

olmadığını, branĢları için kesinlikle uygun olduğunu ve aldıkları eğitimin sayı ve kalite 

olarak kesinlikle yeterli olduğunu düĢünmektedirler. EtkileĢimli tahta ile ilgili 
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yazılımların yeterli olduğunu ve kendilerine fazladan iĢ yükü getirmediğini 

belirtmiĢlerdir. Aynı Ģekilde gerekli teknik desteğin sağlandığını ve okul yönetimlerinin 

de teknoloji kullanımında yeterli desteği sağladığını ifade etmiĢlerdir. Bu nedenle 

herhangi bir zorlukla karĢılaĢmadıkları söylenebilmektedir. 

Bununla birlikte önceki çalıĢmalar incelendiğinde etkileĢimli tahtanın kullanımı 

öncesinde ve sonrasında yaĢanan teknik aksaklıklar, tahta ile beraber kullanılabilecek 

materyalin azlığı ve yetersizliği (Hutchinson, 2007), sınıfların fiziksel yapısının 

etkileĢimli tahta için uygunsuz oluĢu (Hall ve Higgins, 2005) baĢlıca sorunlar olarak 

görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin etkileĢimli tahtaya yönelik ilgilerinin zamanla 

azalması, dersin öğrenci merkezli eğitimden uzaklaĢarak öğretmen merkezli hale 

gelerek yoğun sunumlar içermesi ve bu nedenle öğrencinin derse ilgisini kaybetmesi 

(BECTA, 2003) de önemli sorunlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

4. EtkileĢimli tahta kullanımını iyileĢtirmeye yönelik çözüm önerileri nelerdir? 

ÇalıĢma sonucunda öğretmenlerin büyük bir kısmı üniversitelerde BT 

derslerinin sayısının ve niteliğinin artması gerektiğini, özellikle eğitim fakültelerinde 

derslerde öğretim amaçlı olarak etkileĢimli tahtaların kullanılması gerektiğini ve yine 

okullarda da gerekli teknik desteğin sağlanmasının etkileĢimli tahta ile ilgili sorunlara 

çözüm getireceğini düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. Alınan cevaplarda genel olarak 

etkileĢimli tahta yazılımlarının kullanımı ve paylaĢımını sağlamak amacıyla ortamlar 

oluĢturulması gerektiğini, etkileĢimli tahta yazılımlarının kullanımı ve paylaĢımını 

sağlamak amacıyla ortamlar oluĢturulması gerektiğini belirtmiĢlerdir. MEB tarafından 

verilen hizmet içi eğitimlerin nitelik ve niceliğinin arttırılması ve daha fazla eğitim 

verilmesi gerektiği de belirtilen görüĢlerdir. 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun üniversitelerde özellikle de eğitim 

fakültelerinde BT derslerinin kalite ve sayısının artması ile ilgili görüĢe sahip olmasının 

nedeni öğrencilik döneminde teknolojiyle iç içe olmanın göreve baĢladıktan sonra 

teknolojiyi eğitimde kullanmayı kolaylaĢtırmasıdır. EtkileĢimli tahtanın öğrencilik 

döneminde aktif olarak öğrenilip kullanılması daha sonraki yıllarda öğretmenin eğitim 

öğretim uygulamalarında daha pratik olmasını sağlayacak, ders öncesi hazırlıklarını 

kolaylaĢtıracak ve zenginleĢtirecektir. 

5. Öğretmenlerin etkileĢimli tahta kullanımı hakkındaki öz yeterlilikleri ne 

düzeydedir? 
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Fatih projesi kapsamında hizmet içi eğitim kursu almakta olan öğretmenler daha 

önce etkileĢimli tahtayı kullanmamıĢlardır ve etkileĢimli tahta ile ilgili bilgi sahibi de 

değildirler. EtkileĢimli tahtaların kurulumu sonrasında öğretmenler, kendilerini en çok 

animasyonları oynatabilme, ekranın çıktısını alabilme ve baĢka programlardan görüntü 

ya da resim alabilme konularında yeterli görmüĢlerdir. Bunun yanında etkileĢimli tahta 

üzerinde uzun bir metinde önemli noktaların altını çizme, bunları vurgulama, iĢaretleme 

gibi iĢlemleri yapabileceklerini, çizilenleri saklayıp gerektiğinde yeniden 

kullanabileceklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca hazır bir ders materyalinde ek açıklamalar ve 

değiĢiklikler yapabileceklerini, ara yazılımı ile kendi sunum dosyamı 

oluĢturabileceklerini, örnek tahtadakileri öğrencilerin maillerine gönderebileceklerini, 

diğer bir sayfa yada web sitesine bağlantı kurabileceklerini ifade etmiĢlerdir.  

EtkileĢimli tahta üzerinde yer alan yazılımlarının ders hazırlama sürecinde 

kolaylaĢtırıcı rolü olması ve proje çerçevesinde sağlanan etkileĢimli tahtanın kendisinin 

aslında dokunmatik özelliği olan bilgisayar olması ders hazırlama sürecinde tahtanın 

kullanımını etkin bir araç haline getirebilmektedir. Tahta üzerinde yer alan Star Board 

programının hazırlanan ders içeriğini kaydetmesi ve bunun baĢka tahta veya 

bilgisayarlara taĢınabilir olması da ders hazırlama ve planlama sürecinde öğretmenlere 

yardımcı olmaktadır.  

ÇalıĢmanın yapıldığı her iki okulda Fatih projesinin kurulumu öncesinde 

sınıflarda projeksiyon cihazlarının olması ders anlatım sürecinde konuyu görselleĢtirme 

konusunda öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini kullanma konusuna yatkın 

olmalarını sağlamaktadır. Tahtanın dokunmatik özelliğinin ve ders anlatımında kullanıla 

bilecek (spot ıĢık, ekran perdeleme, kronometre vb.) araçlarının zenginliği sebebi ile 

kullanımı daha da kolaylaĢmaktadır. 

Derslerde öğrencinin değerlendirilmesi amacıyla kullanımı konusunda 

“kararsız” ile “katılıyorum” seviyesinde eĢit dağılımlı cevaplar vermeleri, etkileĢimli 

tahtaların değerlendirme için yeterince uyarlanmamıĢ olması, değerlendirme amaçlı 

yazılımların geliĢtirilerek etkileĢimli tahta da yer almaması ve öğretmenlerin klasik 

değerlendirme yöntemlerine alıĢık olması gibi sebepler ile açıklanabilir.  

EtkileĢimli tahta konusunda öğretmenlere sunulan 30 saatlik Eğitimde Teknoloji 

Kulanım Kursu‟ nun amacına ulaĢtığı, öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı derslerde 

kullanım için uygun bulduklarını ve okullarda öğretmenlere yönelik teknolojik 

desteklerin yeterli olduğu sonucu çıkmaktadır.  
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5.2 ÖNERĠLER:  

AĢağıda öneriler iki ayrı bölüm olarak ele alınmıĢtır. Birinci bölümde çalıĢma 

sonucunda ulaĢılan bulgular doğrultusunda etkileĢimli tahtaların öğretimde kullanımına 

iliĢkin bazı öneriler yapılmıĢtır. Ġkinci bölümde ise sonraki çalıĢmalara yönelik önerilere 

yer verilmiĢtir.  

 

5.2.1 EtkileĢimli Tahtaların Öğretimde Kullanımına ĠliĢkin Öneriler 

 Öğretmemenler odasına ve zümre odalarına etkileĢimli tahta kurulması 

suretiyle zümre öğretmenlerin ve diğer branĢtan da olsa öğretmenlerin bir biri ile bilgi 

ve tecrübe paylaĢımının artacaktır. Bu tahtalar sayesinde öğretmenler ders öncesinde 

ders hazırlığı sırasında derelerini hazırlama imkanı bulacaktır. 

 Ders iĢleyiĢ sürecinde tahtanın kullanımı konusunda özellikle değerlendirme 

sürecinde yeterince kullanılmadığı görülmektedir. Değerlendirme sürecinde etkileĢimli 

tahtanın kullanımı konusunda yazılımların geliĢtirilip tahta üzerine yüklenmesi faydalı 

sonuçlar verecektir.  

 Okulda öğretmenlere teknolojik desteği sağlayacak öğretmen sıfatlı personelin 

olması bu öğretmenlerin teknoloji konusunda öğretmenlere rehberlik edebilecek bilgi ve 

tecrübeye sahip olması öğretmenlerin teknoloji konusunda yaĢaya bilecekleri sıkıntıları 

giderek için faydalı olacaktır.  

 Hizmet içi eğitim süreçlerinde öğretmenlere ücret ödenmesi, eğitimlerin 

öğretmenlerin normal çalıĢma ve sosyal yaĢamlarını etkilemeyecek ortam ve 

zamanlarda verilmesi eğitimlerin baĢarısını artıracaktır.  

 Hizmet içi eğitimlerin eğitim öğretimin aktif olmadığı dönemde yapılması 

öğretmenlerin etkileĢimli tahtayı öğrenirken ve kullanırken daha rahat olmasını 

sağlayacaktır. 

 Öğretmenlerin etkileĢimli tahtaları derslerinde etkin kullanabilmeleri için 

yalnızca hizmet içi eğitimler yeterli olmayabilir. Hizmet öncesi eğitimde de bu 

tahtaların etkin bir Ģekilde kullanılması onların görev yapacakları okullara hazır 

gelmeleri açısında faydalı olacaktır.  

 EtkileĢimli tahta ile beraber öğretmenlere etkileĢimli tahtanın özelliklerini, 

kurulumunu ve etkileĢimli tahta kullanımını örneklerle anlatan kaynakların (kılavuz 
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kitapların, çevrimiçi kaynakların, filmlerin) olması da ders sürecinde veya öncesinde 

öğretmenlere destek olacaktır. 

 

5.2.2 Sonraki ÇalıĢmalar Ġçin Öneriler 

 Bu çalıĢma sonrasında akıllı tahta kullanımının ne durumda olduğunu 

öğrenebilmek için uzun süreler sonunda tekrar değerlendirme yapılmalıdır. Çünkü 

çalıĢma kısa sürelik bir eğitim sonrası öğretmen görüĢlerini hedef almıĢtır ve 

öğretmenlerde etkileĢimli tahta kullanımına yönelik olumlu düĢüncelerin olduğu ve 

kendilerini bu konuda geliĢtirebileceklerini düĢündükleri ortaya çıkmıĢtır. Yapılacak 

yeni çalıĢmalar ve değerlendirmeler açısından önemli geliĢmelere vesile olacaktır. 

 Öğretmenlerin branĢlarına göre etkileĢimli tahta kullanım durumları 

değerlendirilmelidir. Böylece hangi branĢın daha çok ihtiyaç duyduğu ve bu konuda ne 

tür yazılımların gerektiği ortaya çıkacaktır. 

 Farklı süreler sonunda akıllı tahtanın öğrenci üzerindeki etkileri incelenmelidir. 

Belirli zaman aralıklarıyla öğrenciler incelenecek olursa etkileĢimli tahtanın 

öğrencilerin öğrenmesinde belirgin bir fark olup olmadığı görülecektir. 
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EK 1: ANKET 
 
 

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN DERSLERĠNDE ETKĠLEġĠMLĠ 

TAHTA KULLANIMI 

Değerli Öğretmen; 

 Bu anket sizin derslerinizde Akıllı (Etkileşimli, interaktif tahta) Tahta 
kullanımına yönelik görüşlerinizi saptamak amacı ile hazırlanmıştır. Lütfen her 
maddeyi dikkatlice okuduktan sonra size en uygun olan seçeneği ( X ) işaretleyiniz. Bu 
ankette vereceğiniz cevaplar sadece araştırma amacı ile kullanılacaktır. Bilimsel bir 
araştırmaya olan katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. 
 

1. Cinsiyetiniz:    Kadın   Erkek 
2. Konu alanınız (Branşınız):. 
................................................................................................................. 
3. Mesleki Deneyiminiz:  0-10   11-20 21-30
 31 ve üstü 
4. Mezun Olduğunuz Üniversite:  
(Lisans):….............……….…...… Fakülte:….......................…… 
Bölüm/Program:….…...….....................…….. 
(Lisansüstü): ….........……….….. Enstitü:…………...........….…... Ana Bilim Dalı/ 
Program:…............….…....… 
(diğer) 
:......................................................................................................................................... 
5. MEB’ in yürüttüğü Fatih (Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesi 
hakkında bilgi sahibi misiniz? 

 Evet   Hayır 
6. Daha önce Akıllı (Etkileşimli) Tahta kullandınız mı? 

 Evet   Hayır 
7. Bir önceki soruya Cevabınız ‘Evet’ ise hangi amaçla kullandığınızı belirtiniz. 
 

Kullanılan Donanım 

Kullanım Sıklığı 

1 

Hiç  
2 3 4 

5 

Çok Sık  

a. Derse hazırlık sürecinde      

b. Ders iĢleyiĢinde anlattığım konuyu görsel olarak 

desteklemek amacıyla  

     

c. Ders iĢleyiĢ sürecinde konuyu anlatmak için      

d. Ders iĢleyiĢ sürecinde öğrencilere uygulamalar 

yaptırmak için 

     

e. Değerlendirme sürecinde      

f. Diğer (lütfen belirtiniz)      

 
8. Akıllı tahta kullanımına yönelik daha önce hizmet öncesi yada hizmet içi eğitim 
aldınız mı? 

 Evet   Hayır 
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9. Aşağıda akıllı tahta kullanımına yönelik görüşler listelenmiştir. Bunlarla ilgili katılım 

düzeyinizi belirtiniz. 
 

Akıllı tahta teknolojileri…… amacıyla 

kullanılabilir: 

Katılma Düzeyi 

Fikrim 

Yok 

1 

 (Kesinlikle 
Katılmıyorum) 

2 3 4 

5 

(Kesinlikle 
Katılıyorum) 

a. Öğrenciyi güdülemek        

b. Ders anlatımını desteklemek        

c. Ders anlatımında (ör: eğitsel oyun, 

simülasyon yoluyla) konunun 

içselleĢtirilmesi  

      

d. Ders içindeki etkileĢim ve katılımı 

artırmak  

      

e. Derslerde öğretimin etkililiğinin 

değerlendirilmesi  

      

f. Derslerde öğrencinin değerlendirilmesi        

g. Derslerde çoklu ortam (Multimedya) 

sunum yapmak  

      

h. BiliĢim becerilerini Ģekillendirmek        

i. Materyal planlama ve geliĢtirme       

j. Uzak mesafelerden kontrol edilebilme 

özelliğinden dolayı engelli öğrencilerin 

derse katılım oranını yükseltme 

      

k. Farklı değerlendirme çeĢitleri geliĢtirme       

l. Anlatılan konuların ders notlarının 

fotokopi olarak dağıtılma zorunluluğunu 

ortadan kaldırarak ekonomik – ekolojik 

fayda sağlama 

      

 

10. Aşağıda derslerinizde akıllı tahta kullanımında karşılaşılabileceğiniz bazı zorluklar sıralanmıştır. Bu 

zorluklarla ilgili algılarınızı aşağıdaki ölçekte belirtiniz. 
 

 

Katılma Düzeyi 

Fikrim 
Yok 

1 
(Kesinlikle 

Katılmıyoru
m) 

2 3 4 

5 
(Kesinlikle 

Katılıyorum
) 

a. Akıllı tahta kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip 

değilim.  

      

b. Akıllı tahta kullanımına yönelik aldığım eğitimlerin kalitesi 

yetersizdir.  

      

c. Akıllı tahtada kullanılabilecek yeterli yazılım 

bulunmamaktadır. 

      

d. Derste akıllı tahta kullanımı fazladan iĢ yükü getirmektedir.       

e. Akıllı tahta ile ilgili hizmet içi eğitimler yetersizdir.       

f. Akıllı tahta kullanımına yönelik öğretmenlere yeterli teknik 

destek sağlanmamaktadır.  

      

g. Okul yönetimi teknoloji kullanımı konusunda yeterli desteği 

sağlamamaktadır.  

      

h. Akıllı tahta branĢıma uygun değildir.       

i. Kalabalık sınıflarda akıllı tahtadan yararlanmak benim için 

zordur. 

      

j. Akıllı tahta kullanımına yönelik aldığım eğitimlerin sayısı 

yetersizdir. 

      

k. Diğer (lütfen belirtiniz)       
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11. Aşağıdaki tabloda akıllı tahta kullanımını iyileştirmeye yönelik çözüm önerileri yer almaktadır. 

Bunlarla ilgili algılarınızı aşağıdaki ölçekte belirtiniz. 
 

 

Katılma Düzeyi 

Fikrim 

Yok 
1 

(Kesinlikle 

Katılmıyorum) 

2 3 4 
5 

(Kesinlikle 

Katılıyorum) 

a. MEB akıllı tahta ile ilgili daha fazla hizmet 

içi eğitim düzenlenmeli. 

      

b. Akıllı tahta ile ilgili verilen hizmet içi 

eğitimlerin nitelik ve niceliği artırılmalı.  

      

c. Üniversitelerde BT derslerinde akıllı tahtalar 

kullanılmalıdır. 

      

d. Üniversitelerdeki BT kullanımına yönelik 

derslerin sayısı ve saati arttırılmalı. 

      

e. Eğitim Fakültelerinde akıllı tahta öğretim 

amaçlı olarak derslerde kullanılmalı. 

      

f. okullarda öğretmenlere konuyla ilgili destek 

olabilecek birimler tahsis edilmeli. 

      

g. Akıllı tahta yazılımlarının kullanımı ve 

paylaĢımını sağlamak amacıyla ortamlar 

oluĢturulmalı. 

      

h. Diğer (lütfen belirtiniz)       

 

12. Aşağıdaki tabloda akıllı tahta kullanımı hakkında yeterlik tanımları verilmiştir. Bu tanımlarla ilgili 

katılım düzeyinizi belirtiniz. 

Akıllı tahta kullanarak… 

Katılma Düzeyi 

1 
 (Kesinlikle 

Katılmıyorum) 
2 3 4 

5 
(Kesinlikle 

Katılıyorum) 

a. BaĢka programlardan ya da resimlerden görüntü 

yakalayabilirim. 

     

b. Uzun bir metinde önemli noktaları (altını çizme 

ve rengini değiĢtirme gibi) vurgulayabilirim. 

     

c. Çizilenleri saklayıp gerektiğinde yeniden 

kullanabilirim. 

     

d. Hazır bir ders materyalinde ek açıklamalar ve 

değiĢiklikler yapabilirim. 

     

e. Diğer bir sayfa ya da web sitesine bağlantı 

kurabilirim. 

     

f. Örnek tahtadakileri öğrencilerin maillerine 

gönderebilirim 

     

g. Tahtadaki yazılanların çıktısını alabilirim.      

h. Ara yazılımı ile kendi sunum dosyamı 

oluĢturabilirim 

     

i. Animasyonları oynatabilirim      

Konuyla ilgili eklemek istedikleriniz varsa lütfen yazınız. 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………… 
Anket bitmiştir. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. 
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Ek 2:Hizmet içi eğitim kurs planı 
 

T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü 
 
 

 
1- ETKĠNLĠĞĠN ADI 

FATĠH Projesi – Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu 
 
 

2- ETKĠNLĠĞĠN AMAÇLARI 

Bu faaliyeti baĢarı ile tamamlayan her kursiyer, 

 Eğitimde Fatih Projesinin amacını, kapsamını ve beklentilerini bilir, 

 Proje kapsamında sağlanan BT ekipmanlarının kurulumunu, kullanımını yapar ve 

karĢılaĢılan temel problemleri çözer, 

 LCD Panel EtkileĢimli tahta yazılımını kullanmayı bilir, 

 Ġnternet üzerinde yayımlanan, ders etkinliklerinde kullanabileceği materyalleri arar, 

bulur ve telif haklarına uygun olarak seçer, 

 Seçilen materyal üzerinde değiĢiklik yapar, 

 Ġhtiyaç duyduğu konularda materyal tasarlar, 

 Bulunan/değiĢtirilen/tasarlanan materyali etkili kullanmak üzere bir ders planı 

hazırlar ve plana uygun olarak sunar, 

 Materyalin etkililiğini ve verimliliğini değerlendirir, 

 Eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili temel kavramları bilir, 

 
3- ETKĠNLĠĞĠN SÜRESĠ 

Kursun süresi 30 saattir. 

 
4- ETKĠNLĠĞĠN HEDEF KĠTLESĠ 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel BiliĢim Teknolojileri Eğitimi yeterliliklerine 
sahip olan 

tüm eğitim-öğretim kademelerindeki öğretmenler. 

 
5- ETKĠNLĠĞĠN UYGULAMASI ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR 

 
1. Bu eğitimler “Eğitimde FATĠH Projesi” kapsamında düzenlenecektir. Proje 

kapsamında öncelikli olarak donanımı kurulan okullardan/ kurumlardan baĢlanmak 

üzere tüm öğretmenlerin hizmetiçi eğitime alınması hedeflenmektedir. Eğitim 

faaliyetleri proje kapsamında donanımların kurulduğu BT sınıflarında yürütülecektir. 

2. Bu  faaliyet  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Hizmetiçi  Eğitim  Yönetmelik  hükümlerine  

göre yürütülecektir. 

3. Her  sınıf  için  katılımcı  sayısının  20  kiĢiyi  geçmemesine  özen  gösterilecektir.  

Proje kapsamındaki BT donanımının olduğu sınıflarda, 20 kursiyer bilgisayarı ve en 

az 1Mb bağlantı 

hızıyla internete bağlı olması esas olacaktır. 

HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM ETKĠNLĠK PROGRAMI 
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6- ETKĠNLĠĞĠN ĠÇERĠĞĠ 

 
 

KONULAR 
 

SÜRE 

A Eğitimde FATĠH Projesi 1 Saat 

 1. Eğitimin amacı 

2. Eğitimin kapsamı 

3. Eğitimin proje içindeki yeri ve önemi 

 

B BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma 5 Saat 

 1. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı 

2. Proje kapsamında kurulacak donanımların kullanımı ve 

bağlantılarını yapma 

3. LCD Panel EtkileĢimli tahta yazılımının kullanımı 

4. KarĢılaĢılan temel problemleri çözme 

 

C Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Temel Kavramlar 2 Saat 

 1. Eğitimde BT Teknolojisi kullanma 
2. Temel Kavramlar 

2.1. Materyal 

2.2. E-Ġçerik 

2.3. E-Öğrenme 
2.4. Öğrenme nesnesi 

2.5. Materyallerin genel özellikleri 
3. Materyal türleri 

3.1. Video ve ses 

3.2. Resim, grafik ve tablo 
3.3. Canlandırma (Animasyon) 

3.4. Benzetim (Simülasyon) 
3.5. Eğitsel Oyun 

3.6. Metin ve ÇalıĢma yaprağı 
3.7. Öğretimsel Bloglar 

4. Materyalin kullanıldığı öğretim süreçleri 

4.1. GiriĢ aĢaması 
4.2. Sunma/bilgi edinme aĢaması 

4.3. Uygulama aĢaması 
4.4. Özetleme aĢaması 

4.5. Değerlendirme aĢaması 

 

D Materyal Arama, Bulma ve Seçme 5 Saat 

 1. Materyal arama ve bulma 

1.1. Arama yaparken dikkat edilmesi gerekenler 

1.2. Bulunan e-Ġçerikleri arĢivleme 

1.3. Konu alanında arama stratejisi belirleme 

2. e-Ġçerik Seçme 

2.1. e-Ġçerik seçiminde dikkat edilmesi gereken temel 

özellikler 

2.2. e-Ġçeriği oluĢturan bileĢenler 

2.3. Farklı e-Ġçerikleri seçme 

3.  Telif hakları 
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E Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde 

DeğiĢiklik Yapma 
9 Saat 

 1. Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde 

DeğiĢiklik Yapma 

1.1. Görsel tasarım öğeleri 

1.2. Görsel tasarım ilkeleri 

1.3. Görsel tasarımda dikkate alınacak faktörler 

1.4. Sunuda düzenleme yapma 

1.5. Resim, fotoğraf düzenleme iĢlemleri 

1.6. Grafik ve tablo iĢlemleri 

1.7. Video ve ses iĢlemleri 

 

F LCD  Panel  EtkileĢimli  Tahta  ile  Öğretim  Sürecinde  

Materyalleri Kullanımı 
n 7 Saat 

 1. Genel materyal kullanım ilkeleri 

2. Materyal kullanım kılavuzu 

3. Öğretim sürecinde resim kullanımı 

4. Öğretim sürecinde video kullanımı 

5. Öğretim sürecinde animasyon kullanımı 

6. Öğretim sürecinde simülasyon kullanımı 

7. Öğretim sürecinde oyunların kullanımı 

8. Tasarlanan dersin LCD panel etkileĢimli tahta kullanılarak 

sunumu 

8.1. Ders iĢleniĢ örnekleri 

8.2. Örnek ders sunumu 

8.3. LCD panel etkileĢimli tahta üzerinde ders sunumlarının 

yapılması 

8.4. Dersin değerlendirilmesi 

 

G Materyalin Etkililiğinin ve Verimliliğinin Öğretmen

 Tarafından Değerlendirilmesi 

 

1 Saat 

 1.  Materyalin/e-Ġçeriğin etkililiğinin ve verimliliğinin 

değerlendirilmesi 
 

 TOPLAM 30 Saat 

 

7. ÖĞRETĠM YÖNTEM TEKNĠK ve STRATEJĠLERĠ 
 

1. Sınıf içi uygulamalar; öğretim programlarına uygun olarak kursiyer öğretmenin kendi 

branĢında seçeceği bir konuda ve bir dersin, 1-2 saatlik uygulamasının hazırlanması 

esasına yönelik olacaktır. Etkinlik planındaki konular rehberlik amaçlı ihtiyaca göre 

ders baĢında veya aralarda anlatılacaktır. 

2. Sınıf içi çalıĢmalar; bilgisayar, LCD panel etkileĢimli tahta, doküman kamera, video, 

internet kaynakları vb. materyallerle birlikte desteklenecektir. Eğitim programının etkili 

olarak uygulanabilmesi için eğitici ve katılımcıların etkileĢim içinde oldukları 

yöntemlere öncelik verilecektir. 

3. Öğretim sürecinde ağırlıklı olarak etkinlik/uygulama temelli bir eğitim yapılacaktır. 

4. Eğitime katılan kursiyerlere program içeriği ve ders materyalleri elektronik ortamda 

verilecektir. 
 

8.ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME 
 

5. Kursiyerlerin baĢarısını değerlendirmek amacıyla faaliyet süresince öğrendikleri 

konulardan hazırladıkları çalıĢmalar değerlendirilecektir. Ders içi etkinliklerde dikkate 
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alınarak aĢağıda yer alan 

 BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma 

 Eğitimde BiliĢim Teknolojisi Kullanımı ve Temel Kavramlar 

 E-Ġçerik Arama, Bulma ve Seçme 

 Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde DeğiĢiklik Yapma, 

 Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyalin Üzerinde DeğiĢiklik Yapma 

 Bulunan/hazırlanan materyali kullanarak bir dersin planlanması ve sunulması 

konularının ağırlığına göre değerlendirilecektir. 
 

6. “Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu Ölçme ve Değerlendirme Formu” 

doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır. 

7. Bu sonuçlar Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre 

değerlendirilecek ve kursiyerlere geribildirim verilerek baĢarısız olanlara, istemeleri 

halinde 

kursa katılmıĢ baĢarısız olmuĢtur yazısı verilecektir. 
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