
�

��������

�

 

 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 

The Journal of International Social Research 

Cilt: 8   Sayı: 37           Volume: 8   Issue: 37 

Nisan 2015                    April  2015 

www.sosyalarastirmalar.com     Issn: 1307-9581�

TÜRK D�L� VE EDEB�YATI Ö�RETMENLER�N�N E��T�MDE AKILLI TAHTA VE TABLET 
B�LG�SAYAR KULLANIMINA �L��K�N GÖRÜ�LER� (R�ZE �L� ÖRNE�� 

OPINION OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS ABOUT INTERACTIVE BOARD 
AND TABLET COMPUTER USING IN EDUCATION (R�ZE SAMPLE) 

Emel YAZAR1•••• 

 

 

Öz 
FAT�H Projesi pilot uygulamasının de�erlendirilmesi ara�tırması Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin 

e�itimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanımına ili�kin görü�lerini ara�tırmak amacıyla yapılmı�tır. Ara�tırma, 
2012-2013 e�itim-ö�retim yılında Rize ilindeki üç pilot uygulama okulunda görevli ö�retmenler ile yapılan 
yapılandırılmı� görü�meler sonucunda elde edilen verilerin içerik analiziyle gerçekle�tirilmi�tir. Ara�tırma sonunda; 
ö�retmenler, proje sayesinde görselli�e dayanan etkinliklerin artması, projenin bilgiye anında eri�im imkânı sunması, 
tablet bilgisayarların kolay ta�ınabilir olması ve konu tekrarı imkânı sunması bakımlarından olumlu görü� belirtirken; 
projeden sonra ö�rencilerin akademik ba�arılarının dü�mesi, cihazların radyasyon yaydı�ı ve göz sa�lı�ına zarar 
verdi�i endi�esi, ö�renci-ö�retmen ileti�imini olumsuz etkilemesi ve cihazların ö�renciler için ö�retim materyalinden 
çok e�lence aracına dönü�mesi bakımlarından olumsuz görü� belirtmi�tir. 

Anahtar Sözcükler: Fatih Projesi, Türk Dili ve Edebiyatı E�itimi, Ö�retmen Görü�leri. 

Abstract 
Theresearch on theevaluation of the FATIH project pilot implementationaimed at investigatingtheopinions of 

Turkishlanguageandlıteratureteachersabouttheuse of interactiveboardsand tablet computers in education. 
Theresearchwascarriedoutbyusingthecontentanalysis of thedataobtainedbymakinginterviewswithteacherswhowork in 
three pilot schools in Rize in theacademicyears of 2012-2013. At theend of thestudy; teachersnoted a positiveopinion in 
thattheprojectledto an increase in activitesbased on visualquality, providedinstantaccesstotheinformation, the tablet 
computerswereableto be carriedeasilyandtheyofferedtheopportunitytorevisetheunits. On theotherhand, theynoted a 
negativeopinion in thattherewas a decline in theacademicperformances of thestudentsaftertheproject, 
theelectronicdevicesemittedradiationandwereharmfultoeyehealth as well as they had negativeeffects on student-
teachercommunicationandwereregardedmoreliketoolsforentertaintmentratherthanteaching/learningmaterialsbythestu
dents. 

Keywords: FATIH Project, Turkish Language andLiteratureTeaching, Teachers' Opinions. 

 

Giri� 

Teknolojinin ba� döndürücü bir hızla ilerledi�i günümüzde, gerçekle�en de�i�im ve geli�imlerden her 
alan gibi e�itim alanı da etkilenmekte, bu ba�lamda bilginin aktarılmasında geleneksel ö�retim yöntemleri 
yetersiz kalmaktadır. Yapılandırmacı e�itim anlayı�ı ile ezberci bireyler de�il; özgür, yaratıcı ve sorgulayan 
bireyler yeti�tirmek hedeflenmektedir. E�itim-ö�retimin kalitesini arttırmak için geli�tirilen yeni e�itsel 
sistemlerden birisi bilgisayarlardır. E�itim sisteminin ülkemizi bilgi toplumuna dönü�türmek, bireylerin 
ya�am boyu e�itimini sa�lamak, yeni e�itsel yöntemlerle e�itimde etkilili�i ve verimlili�i attırmak, okulların 
kendi aralarında ve dünya ile ba�lantı kurmalarını sa�lamak gibi birtakım hedefleri vardır (Kamacı, 2013: 
38). Bunun için 2010 Yılının Kasım ayında, sınıflarda teknolojinin etkin kullanımıyla ö�renci ba�arısını 
artırma amacını güden Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi �yile�tirme Hareketi (FAT�H) isimli bir proje 
kamuoyuna açıklanmı�tır.  
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•Bu makale, 03-05 Ekim 2013 tarihlerinde Trabzon'da gerçekle�tirilen VI. Sosyal Bilimler E�itimi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak 
sunulmu�tur. 
Ar�. Gör. Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, emel1987@hotmail.com 
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E�itimde FAT�H Projesi, e�itim ve ö�retimde fırsat e�itli�ini sa�lamak ve okullardaki teknolojiyi 
iyile�tirmek amacıyla Bilgi ve �leti�im Teknolojileri (B�T) araçlarının ö�renme-ö�retme sürecinde daha fazla 
duyu organına hitap edilecek �ekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilkö�retim ile ortaö�retim 
düzeyindeki tüm okullarda LCD Panel Etkile�imli Tahta ve internet a� altyapısı sa�lamayı hedeflemi�tir. Bu 
hedef do�rultusunda her ö�retmene ve ö�renciye tablet bilgisayar verilmesi, dersliklerde kurulan B�T 
donanımının ö�renme-ö�retme sürecinde etkin kullanımını sa�lamak amacıyla ö�retmenlere hizmet içi 
e�itimler verilmesi, ö�retim programları B�T destekli ö�retime uyumlu hâle getirilerek e�itsel e-içeriklerin 
olu�turulması planlanmı�tır. Bu kapsamda E�itimde FAT�H Projesi be� ana bile�enden olu�maktadır: 
Donanım ve Yazılım Altyapısının Sa�lanması, E�itsel e-içeri�in Sa�lanması ve Yönetilmesi, Ö�retim 
Programlarında Etkin B�T Kullanımı, Ö�retmenlerin Hizmet içi E�itimi, Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve 
Ölçülebilir B�T Kullanımının sa�lanması. Bu proje Millî E�itim Bakanlı�ı tarafından yürütülmekte, Ula�tırma 
Bakanlı�ı tarafından desteklenmekte ve 5 yılda tamamlanması planlanmaktadır (fatihprojesi.meb.gov.tr). 

Amaç 

Bu çalı�manın amacı, Rize ili FAT�H Projesi kapsamındaki pilot uygulama okullarında görev yapan ve 
derslerinde akıllı tahta, tablet bilgisayar kullanan Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin e�itimde akıllı 
tahta ve tablet bilgisayar kullanımına ili�kin görü�lerini ortaya koymaktır. 

Ara�tırmanın amacına ula�abilmesi için a�a�ıda belirtilen alt problemler cevaplanmaya çalı�ılmı�tır. 

1. Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin akıllı tahta ve tablet bilgisayarların avantajlarına 
ili�kin görü�leri nasıldır? 

2. Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin akıllı tahta ve tablet bilgisayarların dezavantajlarına 
ili�kin görü�leri nasıldır? 

3. Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin FAT�H Projesi’nin ba�arısının arttırılması için 
önerileri nelerdir?  

4. Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin görü�lerine göre,  FAT�H Projesi’nin Türk Dili ve 
Edebiyatı e�itimine etkisine nasıldır? 

Yöntem 

Pilot uygulama okullarındaki Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin FAT�H Projesi kapsamında 
e�itimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanımına ili�kin görü�lerini belirlemeyi hedefleyen bu 
ara�tırmada yapılandırılmı� mülakat metodu kullanılmı�tır. Çepni’ye (2010: 144) göre yapılandırılmı� 
mülakat, ne tür soruların ne �ekil de sorulup, hangi verilerin toplanaca�ını en ayrıntılı biçimde saptayan ve 
bu amaç için yapılmı� olan bir mülakat planını süreç içerisinde herhangi bir de�i�ime u�ratmadan aynen 
uygulamaktır. Yapılandırılmı� mülakatta sorulacak sorular ve cevapları önceden belirlenir ve mülakatı 
yürüten birey tarafından mülakata katılan bireylere tek tek okunur ve alınan cevaplar kâ�ıda i�lenir. Burada 
asıl amaç, görü�ülen bireylerin verdikleri bilgiler arasındaki benzerlik, farklılık ve zıtlıkları tespit etmek ve 
bu bulgular ı�ı�ında kar�ıla�tırmalar yapmaktır. Yapılandırılmı� mülakat metodu ile elde edilen veriler 
içerik analiziyle çözümlenmi�tir. Stemlar’a (2001) göre içerik analizi, birçok kelimeden meydana gelen 
metinlerin, belirli kurallara göre içerik kategorilerine dönü�türülmesini sa�layan bir yöntemdir. 
Ara�tırmanın evreni Türk Dili ve Edebiyatı Ö�retmenlerinden olu�urken, örneklemi ise 2012-2013 e�itim-
ö�retim yılında Rize ilinde bulunan 3 ortaö�retim kurumunda görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı 
ö�retmenlerinden olu�maktadır. Örneklem grubu, basit tesadüfi örnekleme ile seçilmi�tir. Karasar’a (2006: 
113) göre bu örnekleme, evrendeki tüm elemanların birbirine e�it seçilme �ansına sahip oldukları örnekleme 
türüdür ve bu tür örneklemede evrendeki eleman türlerinden her birinden örnekleme girenlerin sayısı tümü 
ile �ansa bırakılmı�tır.  

Katılımcılar 

Ara�tırma 2012-2013 e�itim-ö�retim yılında 9 Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmeni ile gerçekle�tirilmi�tir. 
Ara�tırmaya katılan ö�retmenlerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmi�tir. 

Tablo 1: Çalı�ma Grubunun Demografik Özellikleri 
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od 
Cinsiyet 

Mezuniyet 
Durumu 

Kıdem 
(Yıl) 

Kendine ait 
bilg. olma durumu 

Bilg. 
kullanım süresi 

(Yıl) 

.1 
Erkek 

E�itim Fak. 
Dı�. Bir Fak. 

20 ve 
üstü 

Evet 5 ve üstü 

.2 
Kadın 

E�itim 
Fakültesi 

1-4 Evet 5 ve üstü 

.3 
Erkek 

 
Yüksek Lisans 

10-14 Evet 5 ve üstü 

.4 
Kadın 

E�itim Fak. 
Dı�. Bir Fak. 

15-19 Evet 5 ve üstü 

.5 
Kadın 

 
Yüksek Lisans 

1-4 Evet 5 ve üstü 

.6 
Erkek 

E�itim 
Fakültesi 

5-9 Evet 3-5 

.7 
Kadın 

E�itim Fak. 
Dı�. Bir Fak. 

15-19 Evet 5 ve üstü 

.8 
Erkek 

 
Yüksek Lisans 

15-19 Evet 5 ve üstü 

.9 
Kadın 

E�itim Fak. 
Dı�. Bir Fak. 

20 ve 
üstü 

Evet 5 ve üstü 

Çalı�ma grubu, 2012-2013 e�itim-ö�retim yılında FAT�H Projesi kapsamında Rize ilindeki üç pilot 
uygulama okulunda (Rize TOBB Fen Lisesi, Rize Sosyal Bilimler Lisesi, Rize �mam Hatip Lisesi) görev 
yapmakta olan 9 Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmeninden olu�maktadır.Çalı�ma grubuna ait demografik 
bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1 incelendi�inde, ö�retmenlerin 4’ünün erkek, 5’inin kadın oldu�u 
görülmektedir. Çalı�ma grubunda, e�itim fakültesi dı�ındaki bir fakülteden mezun olan 4, e�itim 
fakültesinden mezun olan 2 ve yüksek lisans mezunu olan 3 ö�retmen bulunmaktadır. Ö�retmenlerin 2’si 1-
4 yıl, 1’i 5-9 yıl, 1’i 10-14 yıl, 3’ü 15-19 yıl ve 2’si en az 20 yıl kıdeme sahiptir. Çalı�ma grubunda yer alan 
ö�retmenlerin tamamının kendine ait bilgisayarı vardır ve sadece 1’i 3-5 yıldır bilgisayar kullanmakta; kalan 
8 ö�retmen en az 5 yıldır bilgisayar kullanmaktadır.  

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 
Görü�me yöntemiyle toplanan ara�tırma verileri, ara�tırmacı tarafından geli�tirilen açık uçlu sorular 

ile elde edilmi�, geçerlik güvenirlik çalı�maları ba�lamında anla�ılırlı�ı test edilmi� ve anla�ılırlı�ı dü�ük 
olan sorular yeniden düzenlenmi�tir. Sorular FAT�H Projesi kapsamındaki akıllı tahta ve tablet 
bilgisayarlarla ilgili üzerinde en çok tartı�ılan konulardan hareketle hazırlanmı�tır.  

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 
Veriler içerik analizinden yararlanılarak çözümlenmi�tir. Burada amaç, birbirine benzeyen verileri 

belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabilece�i �ekilde 
düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve �im�ek, 2006). Elde edilen görü�lerden kodlar, temalar 
olu�turulmu�tur ve ara�tırmaya katılan ö�retmenlerin görü�lerini yansız olarak ortaya koymak amacıyla 
cevaplardan alıntılar yapılmı�tır.  

Bulgular 
Pilot uygulama de�erlendirme çalı�ması kapsamında Rize ilindeki Türk Dili ve Edebiyatı 

ö�retmenleriyle yapılan yapılandırılmı� görü�melerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmu� ve 
ara�tırmanın amaçları do�rultusunda sınıflandırılmı�tır. Ara�tırmanın bulguları, ara�tırmanın alt 
problemlerine uygun olarak 4 ba�lık hâlinde sıralanmı�tır. 

Tablo 2: Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayarların Avantajlarına �li�kin Bulgular 
Alt Temalar �fadeler 

A
va

nt
aj

lıd
ır

. Bilgiye anında 
ula�ım 

“Bilgiyi anında derse ta�ıma kolayla�tı (Ö.3).” 
6.6 

Görselli�e 
dayanan etkinlikler 

“Görselli�e dayanan etkinlikler arttı (Ö.3).” “Proje ile 
derslere görsellik katılmı� oldu (Ö.1).” 5.5 

Zengin kaynak 
imkânı 

“Fiziki alandaki de�i�ikliklerin yanı sıra akıllı tahtaların 
kullanımıyla birlikte önemli ölçüde kaynak, görsel malzeme, 

anlatılan konuyu somutla�tırma, �air ve yazarların eserlerinden 
görseller sunabilme gibi katkıları olmu�tur (Ö.4).” 

3.3 
Soyut ifadeleri 

somutla�tırma 2.2 
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Aktif ö�renci “Bilgisayar ve internet kullanımı ço�aldı. Ö�rencilerin 
bilgiye daha kolay ula�maları sa�landı. Daha çok proje 
üretilmeye ba�landı. Ö�renciler daha aktif oldu (Ö.7).” 

2.2 

Proje artı�ı 
1.1 

Özgüven 

“Özgüven kavramı ö�retmen ve ö�renci üzerinde 
olumlu mahiyette kendini hissettirdi (Ö.8)” “Okulumuzda 

özgüven kavramı geli�ti. ��lenen bilginin ayıklanabilmesi ve 
ara�tırıcı kimli�in öne çıkması için ö�rencilerimize pratik 

kar�ıla�tırmalar yapabilme yetene�i kazandırdı (Ö.8).” 

2.2 

Ö�retmen 
e�itimi 

“Teknolojiden bir �ekilde kaçmaya çalı�an ö�retmenler 
de dâhil olmak üzere herkes teknolojinin önemini ve 

faydalılıklarını gördü, e-içerikler, videolar, görsel di�er 
malzemeler derslere renk kattı (Ö.2).” 

1.1 

Motivasyonu 
arttırması 

“Bilgiye anında eri�im hem ö�retmen hem de ö�renci 
motivasyonu bakımından çok olumlu addedilebilecek 

ortamların olu�masına yardımcı oldu (Ö.8).” 
2.2 

Kolay 
ta�ınabilirlik 

“Tabletler kolay ta�ınabilir; fakat 6 saat �arj tutuyorlar ve 
günlük ders saati 8, bu yüzden ö�renciler hem tablet hem kitap 

ta�ıyor, bu durumda ekstra yük getiriyor (Ö.2).” 
5.5 

Konu tekrarı 
imkânı 

“Tabletler ö�rencilere dersteki konuları tekrar etme 
imkânı sunar; fakat ö�rencilerimiz çok bilinçsiz (Ö.5).” 5.5 

Ölçme-
de�erlendirme için 

faydalı 

“Ölçme-de�erlendirmede kullanılabilir; fakat olmazsa 
olmaz de�ildir (Ö.2).” “�çeri�i iyi hazırlanırsa kullanılabilir 

(Ö.3).” 
4.4 

 Tablo 2 incelendi�inde ara�tırmaya katılan ö�retmenler, e�itimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar 
kullanmanın en çok bilgiye anında eri�im imkânı sunması, görselli�e dayanan etkinlikleri arttırması, 
tabletlerin kolay ta�ınabilir olması, ö�rencilere konu tekrarı imkânı sunması ve ölçme-de�erlendirme 
a�amasında ö�retmenlere yardımcı olması bakımlarından avantajlı oldu�unu ifade etmi�lerdir. E�itimde 
akıllı tahta ve tablet bilgisayar kullanmanın avantajlı oldu�unu ifade eden ö�retmenlerden bazıları bunun 
sebepleri arasında kaynak zenginli�i, anla�ılması zor olan soyut kavramları somutla�tırarak aktarma imkânı, 
yapılandırmacı e�itim anlayı�ına uygun, sistemin merkezinde yer alan ö�renciyi aktifle�tirme imkânı, 
ö�renci ve ö�retmenlerde özgüven geli�tirmesi, derse ve ö�renmeye olan ilginin, motivasyonun artması, 
ö�rencilerin ürettikleri performans ve proje ödevlerindeki artı�, bilgi ve ileti�im teknolojileri konusunda 
ö�retmenleri e�itmesi gibi sebepler sıralamı�lardır.  

Tablo 3: Akıllı Tahta ve Tablet Bilgisayarların Dezavantajlarına �li�kin Bulgular 
Alt Temalar �fadeler 

D
ez

av
an

ta
jlı

dı
r.

 

Ba�arıyı 
dü�ürmesi 

“Projeden sonra ö�renci ba�arıları dü�tü (Ö.1).” 
“Tabletlerin kapatılmı� olan özellikleri (usb giri�, kamera, ses 
kayıt, wireless vs.) ö�renciler tarafından açıldı ve akademik 

ba�arı bir dönemde %35 dü�tü (Ö.2).” 
4.4 

Cihazların 
e�lence aracına 

dönü�mesi 

“Ö�renciler akıllı tahtayı ve tableti okul dı�ı e�lence 
aracı olarak gördüler ve ö�renme aracı olarak kullanmadılar 
(Ö.2).” “Tabletlerle akıllı tahtaların etki sa�lanamadı�ı için 

tabletler ö�renciler için u�ra� materyali olarak kaldı, film ve 
oyun aracı olarak kullanıldı (Ö.3).” 

5.5 

Yazmaktan 
uzakla�tırması 

“Tabletlerin ö�rencileri yazmaktan uzakla�tırdı�ını, 
okumayan bir neslin artık yaz(a)mayan bir nesle de dönü�meye 

ba�ladı�ını dü�ünüyorum (Ö.2).” 
1.1 

Teknoloji 
ba�ımlılı�ı 

“Tabletler ö�rencilerin teknolojiye a�ırı ba�lanmalarına 
neden oldu (Ö.6).” 1.1 

Kontrol zorlu�u 

“Materyaller bilgi, etik ve geçerlilik paralelinde kontrol 
edilebilir de�ildir. Ö�renci, süzgeçten geçirilmeyen serseri bilgi 
yı�ınları arasında bocalayabilmekte; de�erler e�itimine aykırılık 
olu�turabilecek bazı görsel ve i�itsel negatif tesirlere gelece�ini 

sorgusuz sualsiz teslim edebilmektedir (Ö.8).” 

2.2 

Ekonomiye 
verdi�i zarar 

“Devlet hem kitap da�ıttı hem tablet. Ekonomik açıdan 
faydalı olaca�ına inanılan tabletler devlete ayrıca yük getirdi 

(Ö.2).” 
1.1 

Teknik altyapı 
yetersizli�i 

“Okulumuz formatör ö�retmeni araçlarla ilgili birçok 
konuda bizleri aydınlatabilecek donanıma sahiptir; fakat altyapı 
hususunda birçok sorunla kar�ıla�maktayız, ufak bir parçanın 

4.4 
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tamiri aylarca sürebiliyor (Ö.8).” 

Fazladan i� 
yükü 

“Fen alanında var olan e-dökümanlar ne yazık ki bizim 
alanımızda yok, kendi sunularımızı hazırlamak zorunda 

kalıyoruz (Ö.2).” 
4.4 

Radyasyon ve 
göz vs. sa�lı�ına zarar 

“Okulun her yerinde radyasyon yayan cihazların 
olmasından rahatsızlık duyuyorum (Ö.1).” “Göz sa�lı�ı için 

ciddi bir tehlike oldu�unu dü�ünüyorum (Ö.2).” 
6.6 

Ö�renci-
ö�retmen ileti�imsizli�i 

“Sınıf kontrolü için ders içi yeni yasaklar türüyor ve bu 
durumda ö�retmenler yasakçı oluyor (Ö.2)” “Etkile�im sorunu 

tabletleri birer gerginlik aracı haline getirdi (Ö.3).” 
5.5 

Tablo 3 incelendi�inde ara�tırmaya katılan ö�retmenler, e�itimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar 
kullanmanın en büyük dezavantajının yaydı�ı radyasyon ve göz vs. sa�lı�ına verdi�i zarar olarak ifade 
etmi�lerdir. Pilot uygulama kapsamında da�ıtılan tabletlerin e�lence aracına dönü�mesi ve bu durumun 
ba�arıyı dü�ürmesi ö�retmenlerin ço�unlu�unun vurguladı�ı dezavantajlar arasındadır. Ara�tırmaya 
katılan ö�retmenler teknik alt yapı yetersizli�inden ve akıllı tahta, tablet bilgisayar gibi e�itim sistemine yeni 
dâhil olan cihazların kendilerine fazladan i� yükü getirmesinden �ikâyetçilerdir. Ö�retmenlerin bir kısmı 
ders esnasında kendilerinin ö�rencilerin ellerindeki tabletleri kontrol edememesinden kaynaklı sınıf 
yönetimi sorunları ya�adıklarını ifade etmi�lerdir. Ö�rencileri özellikle Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
önemli olan yazmaktan uzakla�tırması, onları teknoloji ba�ımlısına dönü�türmesi ve maliyetiyle ülke 
ekonomisine zarar vermesi de belirtilen di�er dezavantajlardır. 

Tablo 4: FAT�H Projesi’nin Ba�arısının Arttırılması için Önerilere �li�kin Bulgular 

Alt Temalar �fadeler 
Materyalleri

n ço�altılması 
“Ders konuları ile ilgili materyaller ço�altılmalıdır (Ö.1).” 

2.2 
Materyallere 

ula�ımın 
kolayla�tırılması 

“Materyallere ula�ım kolayla�tırılmalıdır (Ö.1).” 
2.2 

Akıllı tahta 
ile tablet etkile�imi 

“Akıllı tahta ile tablet etkile�imi sa�lanmalı, ö�retmen kendi 
tableti üzerinden ö�renci tabletleri üzerinde tüm etkinlikleri ve kontrolü 

gerçekle�tirebilmelidir (Ö.3).” 
2.2 

Ö�retmen 
hazırlı�ı 

“Ö�retmenlerin dersleriyle ilgili kullanabilecekleri tüm 
malzemeleri dersten önce kontrol etmesi dersin i�leni�ini daha pratik bir 

hale getirecektir (Ö.4).” 
1.1 

Tabletlerin 
sınırlandırılması 

“Tabletler sınırlandırılmalı ve oyun için kullanılmamalıdır (Ö.5).” 
“Olumsuz kullanıma kar�ı ö�retmenlerin kontrolünde �ifreleme olmadır 

(Ö.8).” 
4.4 

Veli e�itimi 
“Velilerin bilinçlendirilmesi tabletlerin amacına uygun 

kullanılmasını sa�layacaktır (Ö.7).” 1.1 

Etkili hizmet 
içi e�itim 

“Her ö�retmenin bu materyaller okullara da�ıtılmadan malzemeyi 
etkin kullanmayı ö�renmesi gerekirdi (Ö.8).” “Ö�rencilerin bizlerden daha 

etkin kullanma gücüne sahip olduklarını bilmek üzücü, ne yazık ki 
tahtaların kullanımını bakanlı�ımız elemanlarından de�il; 

ö�rencilerimizden ö�reniyoruz (Ö.8).” “E�itimi hayatı boyunca akıllı tahta 
kullanmayan birinden aldık (Ö.3).” “E�itimler temel bilgisayar 

becerilerinin tekrarının ötesine geçemedi (Ö.2).” 

8.8 

Bilinçli 
ö�renci 

“Ö�rencilerin teknolojiyi do�ru ve ba�ımlı olmadan kullanabilme 
sürecini tamamlaması gerekir, aksi halde deneme yanılma sürecinde yine 

ara dönemler ve nesiller heba olacaktır (Ö.9).” 
1.1 

EBA’nın 
(E�itim Bili�im A�ı) 

geli�tirilmesi 

“EBA’nın içeri�i zenginle�tirilip, eri�im kolayla�tırılmalı 
(Ö.1).””EBA ö�retmenlerin katkısına açılmalı çünkü sahada çalı�an 

ö�retmendir, hangi etkinli�in ve uygulamanın ö�renci üzerinde etkili 
oldu�unu ve ilgiyi arttırdı�ını en iyi ölçecek olan ö�retmendir (Ö.3).” 

6.6 

Tablo 4’te ara�tırmaya katılan Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin FAT�H Projesi’nin ba�arısının 
arttırılması için önerilerine yer verilmi�tir. Tablo 4 incelendi�inde, ö�retmenlerin büyük ço�unlu�u aldıkları 
hizmet içi e�itimleri yetersiz bulduklarını ve daha etkili e�itimler verilmesi gerekti�ini ifade etmi�lerdir. 
Ara�tırmaya katılan ö�retmenlerin ço�unlu�u ise, EBA’nın (E�itim Bili�im A�ı) yetersiz oldu�u ve 
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geli�tirilmesi gerekti�i konusunda hemfikirdir. Ö�retmenlerin görü�lerinin kesi�ti�i bir di�er nokta da 
tabletlerin sınırlandırılması ve ö�retmenlerin kontrolünde kullanılmasıdır. Kullanılan materyalleri yetersiz 
bulan ö�retmenler, materyallerin ço�altılmasını ve ula�ımının kolayla�tırılmasını talep etmi�lerdir. 
Ö�retmenlerden gelen di�er bir öneri, akıllı tahta ile ö�rencilerdeki tabletlerin etkile�im halinde olmasıdır. 
Ö�retmenlerin dersten evvel gerekli hazırlı�ı yapması gerekti�i ise ifade edilen özele�tiri niteli�inde bir 
öneridir. Ara�tırmaya katılan ö�retmenlerin görü�lerine göre, birçok veli ve ö�renci yeni tanı�tı�ı bu cihazlar 
hakkında bilinçlendirilmeli ve cihazların do�ru kullanımı sa�lanmalıdır.   

 

Tablo 5: FAT�H Projesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı E�itimine Etkisine �li�kin Bulgular 

Alt Temalar �fadeler 

O
lu

m
lu

 

Görsel zenginlik 
“Edebiyat soyuttur, bu soyutluk ne kadar 

somutla�tırılabilirse o kadar kalıcı olur (Ö.3).” 5.5 
Bilgiye kolay 

ula�ım 
“��ledi�imiz dönemlerin tarihi, co�rafyası, kültürel 

yapısı hakkında daha detaylı bilgilere ula�abiliyoruz (Ö.4).” 2.2 
Eserlere anında 
ula�ım 

“�air ve yazarların kitaplarımızda yer almayan ba�ka 
eserlerine anında ula�abiliyoruz (Ö.4).” 2.2 

Pratik yapma 
imkânı 

“Ö�renciler teorik olarak ö�rendikleri bilgileri akıllı 
tahtalarda prati�e dökebiliyorlar (Ö.7).” 1.1 

��itsel zenginlik 
“�airlerin �iirlerini kendi seslerinden dinleyebiliyorlar 

(Ö.7).” 1.1 

Animasyonlarla 
motivasyon artı�ı 

“Özellikle tiyatro dersi için oldukça faydalı (Ö.4).” 
“Sözel a�ırlıklı dersler animasyonlarla daha e�lenceli hale 

gelebilir (Ö.6).” 
8.8 

O
lu

m
su

z 

Yasaklı sitelerin 
açılması 

“Sistem yasaklı sitelerin açılmasına müsaade ediyor ve 
bu durum derslerimizin içerik, çe�itlili�i için çok abes bir 

durumdur (Ö.8).” 
1.1 

Okuma-yazma 
alı�kanlı�ı kaybı 

“Ö�rencilerin okuma-yazma alı�kanlı�ı noktasında 
kayıplarımız oldu. Artık ö�rencilerimiz kitap sayfalarını 

karı�tırmak, okumaya uzun zaman ayırmak noktasında sabırsız 
ve isteksiz (Ö.9).” 

1.1 

Hazırlıksız 
ö�retmen 

“Faydası herhangi bir bilgisayar-projektör destekli 
e�itimin getirdi�i faydanın üzerine çıkmadı. �nternetin ba�lı 

oldu�u bir bilgisayar sistemi derse hazırlıksız gelen 
ö�retmenlerin i�ine yaradı, �iir dinletmek, video göstermek vs. 

(Ö.2)” 

1.1 

Sınıf yönetimi 
sorunu 

“Ö�retmen ilgili �iiri, okuma parçasını, videoyu açmaya 
çalı�ırken zaman kaybetti ve bu durum sınıf yönetiminde 

sorunlara sebep oldu (Ö.2).” “Bazı sitelerin �ifre vs. istemesi ders 
esnasında sınıf kontrolünde problemlere sebep olabiliyor, 

gereksiz zaman kaybı oluyor (Ö.9).” 

2.2 

Zaman kaybı 
2.2 

E-içerik 
yetersizli�i 

“E-kitap ders kitabının pdf halinden ba�ka bir �ey de�il 
ve faydalı da de�il. Ö�renciler kitaplarına istedikleri gibi not 
tutabiliyordu, e-kitapta not tutmak zaman kaybına yol açıyor 

(Ö.2).” 
8.8 

Tablo 5’te ö�retmenlerin FAT�H Projesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı e�itimine etkisine ili�kin 
görü�lerine yer verilmi� ve bu görü�ler olumlu, olumsuz olmak üzere iki gruba ayrılmı�tır. Olumlu 
görü�lerin ba�ında teknolojinin sundu�u animasyon imkânıyla motivasyonun artı�ı yer almaktadır. 
Ö�retmenlerin ço�u akıllı tahta ve tablet bilgisayarların sundu�u görsel zenginli�in Türk Edebiyatı, Dil ve 
Anlatım derslerini olumlu etkiledi�ini ifade etmi�lerdir. Ayrıca bilgiye ve eserlere anında, kolay ula�ım 
sistemin getirdi�i di�er olumlu yönlerdir. FAT�H Projesi kapsamındaki akıllı tahta ve tablet bilgisayarların 
görselli�in yanında i�itsel zenginlik sundu�unu ve ö�rencilere pratik yapma imkânı tanıdı�ını ifade eden 
ö�retmenler de bulunmaktadır. 

Ara�tırmaya katılan ö�retmenlerin görü�leri do�rultusunda, akıllı tahta ve tablet bilgisayarların Türk 
Dili ve Edebiyatı e�itimini olumsuz etkiledi�i de görülmektedir. Ö�retmenlerin büyük ço�unlu�unun 
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görü�üne göre bu olumsuzlukların ba�ında e-içerik yetersizli�i gelmektedir. Ayrıca ö�retmenlerin bir kısmı 
ders esnasında bu cihazları kullanmanın zaman kaybına yol açtı�ını ve sınıf yönetimi sorunu ya�adıklarını 
ifade etmi�lerdir. E�itim-ö�retim yapılan bir ortamda yasaklı sitelerin kolayca açılabilmesi, teknoloji 
çe�itlili�i ile ö�rencilerin okuma-yazma alı�kanlı�ındaki dü�ü�, bilgi ve ileti�im teknolojileri ile donatılmı� 
sınıfların ö�retmene derse hazırlıksız gelme hususunda güven vermesi ö�retmenler tarafından ifade edilen 
di�er olumsuz yönlerdir.  
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Sonuç, Tartı�ma ve Öneriler 
Ara�tırma sonucunda ö�retmenlerin görü�lerine göre, e�itimde akıllı tahta ve tablet bilgisayar 

kullanmanın bilgiye anında eri�im imkânı sunması, görselli�e dayanan etkinlikleri arttırması, tabletlerin 
kolay ta�ınabilir olması, ö�rencilere konu tekrarı imkânı sunması, soyut ifadeleri somutla�tırması ve ölçme-
de�erlendirme a�amasında ö�retmenlere yardımcı olması bakımlarından avantajlı; radyasyon yayması ve 
göz vs. sa�lı�ına zarar vermesi, tabletlerin e�lence aracına dönü�mesi ve bu durumun ba�arıyı dü�ürmesi, 
teknik alt yapının yetersiz olması ve söz konusu cihazların ö�retmenlere fazladan i� yükü getirmesi 
bakımlarından ise dezavantajlı oldu�u tespit edilmi�tir. Da�demir, Cengiz, Uzo�lu ve Bozdo�an (2012) 
çalı�malarında tablet bilgisayarların dersleri görsellerle ve animasyonlarla daha e�lenceli hale getirmesi, 
soyut kavramların anla�ılmasını kolayla�tırması bakımlarından benzer olumlu sonuçlara ula�ırlarken; 
tabletlerin radyasyon yayması, göz vs. sa�lı�ına zarar vermesi, amacı dı�ında kullanılması bakımlarından 
benzer olumsuz sonuçlara ula�mı�lardır. Dursun, Kuzu, Kurt, Güllüpınar ve Gültekin (2013) okul 
yöneticileriyle; Gürol, Donmu� ve Arslan’ın (2012) ö�retmenlerle ve Dinçer ‘in (2011) ö�retmen adaylarıyla 
yaptıkları çalı�malarında projenin yarar sa�layacak yönlerine ili�kin benzer sonuçlara ula�ılmı�tır. Usluel ve 
Uslu da (2013) ö�retmenlerin teknolojiyi kolaylık, zaman, ekonomiklik, hayat standartlarını yükseltme, 
i�levsellik, ergonomi, birden çok i�levinin olması ve ya�ama do�rudan etkisinin olması açılarından yararlı 
bulduklarını tespit etmi�tir. Çiftçi, Ta�kaya ve Alemdar (2013) çalı�malarında sınıf ö�retmenlerinin tabletler 
sayesinde ö�rencilerin çanta ta�ıma derdinden kurtulacaklarını, ö�renmeye görselli�in katılaca�ını, bilgiye 
kolay ula�ılaca�ını belirttiklerini tespit etmi�lerdir. Aynı çalı�manın FAT�H Projesi’nin ö�retmenlere i� yükü 
getirmesiyle ilgili sonucu ara�tırma sonucuyla benzerlik göstermektedir.  

Türk Dili ve Edebiyatı ö�retmenlerinin FAT�H Projesi’nin ba�arısının arttırılmasına ili�kin önerilerine 
göre, ö�retmenlere etkili hizmet içi e�itim verilmeli, EBA (E�itim Bili�im A�ı) geli�tirilmeli, tabletler 
sınırlandırılmalı ve ö�retmenlerin kontrolünde kullanılmalıdır. Bu sonuçlar Kamacı ve Durukan’ın (2012) 
ara�tırma görevlileriyle; Gürol, Donmu� ve Arslan’ın (2012) sınıf ö�retmenleriyle ula�tıkları sonuçlar ile 
paralellik göstermektedir. 

Ara�tırmaya katılan ö�retmenlerin FAT�H Projesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı e�itimine etkisine ili�kin 
görü�lerine göre, teknolojinin sundu�u animasyon imkânıyla motivasyonun artması, akıllı tahta ve tablet 
bilgisayarların sundu�u görsel zenginlik Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerini olumlu etkilerken; e-
içerik yetersizli�i, ders esnasında bu cihazları kullanmanın zaman kaybına yol açması ve sınıf yönetimi 
sorunu adı geçen dersleri olumsuz etkilemektedir. Gursul ve Tozmaz’ın (2010) etkile�imli tahta üzerinden 
ders i�leyen ö�retmenler üzerinde yaptıkları ara�tırmada etkile�imli tahtanın ö�rencilerin derse olan 
ilgilerinin arttırılmasına katkı sa�ladı�ı de�erlendirmesi ara�tırmanın olumlu sonuçlarıyla benzerlik 
göstermektedir. Benzer �ekilde, Dursun, Kuzu, Kurt, Güllüpınar ve Gültekin (2013) ara�tırmalarında FAT�H 
Projesi’nin ö�retmenlerin derslerdeki sınıf kontrollerini güçle�tirdi�i sonucu ara�tırmanın sonuçlarıyla 
benze�mektedir. Dursun, Kuzu, Kurt, Güllüpınar, Gültekin (2013) ve �ad, Özhan (2012) çalı�malarında 
etkile�imli tahtada ders i�lemenin zaman tasarrufu sa�ladı�ını tespit etmi�lerdir, bu sonuç ara�tırmanın 
sonuçlarıyla farklılık göstermektedir.  

Ara�tırma sonuçlarından hareketle a�a�ıdaki öneriler geli�tirilmi�tir: 

1. FAT�H Projesinin verimlili�inin arttırılabilmesi için ders konuları ile ilgili materyaller 
ço�altılmalıdır. 

2. EBA Türk Dili ve Edebiyatı bran�ı için görseller ve animasyonlarla zenginle�tirilip eri�imi 
kolayla�tırılmalıdır. 

3. MEB bünyesinde ö�retmenlere sunulan hizmet içi e�itimlerin sayısı arttırılmalı ve e�itimler 
daha etkili hale getirilmelidir. 
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