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Başkan: Prof. Dr. Rezan KARAKAŞ 

Jüri Üyesi: Doç. Dr. Bünyamin SARIKAYA 

Jüri Üyesi: Doç. Dr. Erhan AKIN 

 

Yapılan bu araştırma teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin 

okuduğunu anlama becerilerine etkisini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla hafif zihinsel engelli 6. sınıf öğrencilerinden meydana gelen çalışma grubunun 

okuduğunu anlama düzeyine teknoloji desteğinin etkisi sınanmaya çalışılmıştır. Karma 

desende tasarlanan bu araştırma hafif düzeyde zihinsel engele sahip 20 ortaokul 

öğrencisinden elde edilen nicel ve nitel verilerle gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol 

grupları için 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bilgilendirici, hikâye 

edici ve şiir metin türlerin alt türleri olan 9 türe ait metinler haftalık periyotlarla hem 

deney grubuna hem kontrol grubuna sunulmuştur. Birbirine denk olan bu gruplardan, 

kontrol grubu öğrencilerine ilgili metinler geleneksel öğretim yöntemleri ile sunulmuş 

olup deney grubundaki öğrencilere ise etkileşimli tahta aracılığıyla bu metinler 

sunulmuştur. Metinler işlendikten sonra öğrencilere, her metin için ayrı ayrı hazırlanan 5 

soruluk metin değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Testler, her bir soru 20 puan olarak 

hesaplanmak için toplam 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Son testin ardından 2 

hafta sonra yapılan Kalıcılık Testi yardımı ile öğrencilerin okudukları metinleri 

anlamlandırma düzeyleri analiz yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. 
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Araştırma bulguları incelendiği zaman, deney grubuyla kontrol grubundaki 

öğrencilerin ön test puanları arasında önemli bir fark bulunamamıştır. Fakat öğrencilere 

son test olarak uygulanan Kalıcılık Testi puanları karşılaştırıldığında deney grubuyla 

kontrol grubunda bulunan öğrencilerin puanlarının arasında istatistiki bakımdan ciddi bir 

farkın bulunduğu anlaşılmıştır. Araştırma neticesinde deney grubunda bulunan 

öğrencilerin son test puanlarının kontrol grubunda bulunan öğrencilerin puanlarından 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Kalıcılık Testinin ardından deney grubu öğrencilerinin 

teknoloji destekli eğitime yönelik görüşlerini almak amacıyla hazırlanan 5 soruluk 

Uygulama Değerlendirme Formu öğrencilere sunulmuş ve bu sorulara verilen cevaplar 

içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma bulguları ışığında yapılan uygulamaya 

ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okuduğunu Anlama, Türkçe Öğretimi, Özel Eğitim, Teknoloji, Dil 

Becerileri, Materyal Geliştirme, Öğretim Programı
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ABSTRACT 
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THE EFFECT OF TECHNOLOGY ASSISTED EDUCATION ON READING 
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This research was carried out in order to determine the effect of technology 

supported education on the reading comprehension skills of special education students. 

For this purpose, it was tried to test the effect of technology support on the reading 

comprehension level of the study group consisting of 6th grade students with mild mental 

disabilities. This research, designed in a mixed design, was carried out with quantitative 

and qualitative data obtained from 20 middle school students with mild intellectual 

disabilities. For the experimental and control groups, texts belonging to 9 genres, which 

are sub-types of informative, narrative and poetry texts in the 2018 Turkish Course 

Curriculum, were presented to both the experimental group and the control group on a 

weekly basis. Relevant texts from these equal groups were presented to the control group 

students with traditional teaching methods, and these texts were presented to the students 

in the experimental group via an interactive board. After the texts were processed, a text 

evaluation scale consisting of 5 questions prepared separately for each text was applied 

to the students. Tests are evaluated over 100 points, each question being calculated as 20 

points. With the help of the Retention Test conducted 2 weeks after the posttest, the level 

of interpretation of the texts that the students read was tried to be determined by the 

analysis method. 
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When the research findings were examined, no significant difference was found 

between the pre-test scores of the students in the experimental group and the control 

group. However, when the Retention Test scores applied to the students as a post-test 

were compared, it was understood that there was a significant statistical difference 

between the scores of the students in the experimental group and the control group. As a 

result of the research, it was determined that the post-test scores of the students in the 

experimental group were higher than the scores of the students in the control group. After 

the Retention Test, a 5-question Application Evaluation Form, prepared to get the 

experimental group students' opinions about technology-supported education, was 

presented to the students and the answers to these questions were analyzed by content 

analysis method. In the light of the research findings, suggestions were made for the 

application and researchers. 

Keywords: Reading Comprehension, Turkish Teaching, Special Education, Technology, 

Language Skills, Material Development, Curriculum
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ÖN SÖZ 

Teknolojideki gelişmeler hayatın tüm yönlerinde olduğu gibi eğitim sistemini de 

etkileyerek bilginin öğrencilere aktarılmasında yeni ve farklı yaklaşımlar ortaya 

çıkartmıştır. Akıllı tahta, bilgisayar, tablet gibi cihazların eğitimde kullanılması çağdaş 

eğitim anlayışı ile paralel olarak öğrencilere daha somut ve çok yönlü yaşantılar 

kazandırmaktadır. 

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi ile 

beraber Millî Eğitim Bakanlığı tarafından örgün eğitim kurumlarında özel eğitim sınıfları 

açılmaktadır. Özel eğitim öğrencilerine yönelik bilgisayar destekli uygulamalara verilen 

değerin günbegün artmasıyla açılan özel eğitim sınıfları teknolojik olarak donatılıp 

öğrencilerin daha verimli ve etkin ders işlemelerine imkân sağlamaktadır. 

Özel eğitim alanı ile ilgili akademik çalışmaların ve akademik personelin az olması 

disiplinlerarası modelle yapılan araştırmaların artmasına ön ayak olmuştur. 

Disiplinlerarası bir anlayışla karma yöntem kullanılarak yapılan bu çalışmada teknoloji 

destekli eğitimin hafif zihinsel engelli özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama 

becerilerine etkisi tespit edilmiştir.  
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GİRİŞ 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma ile ilgili problem durumu, alt problemler, 

araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sınırlılıklar ve varsayımlar yer almaktadır. 

I. Problem Durumu 

Bireyler fiziksel, zihinsel, sosyal ve duyuşsal olarak birbirinden değişik gelişimler 

sergilemektedir. Bireylerin bir kısmı iletişimde, gündelik etkinlikleri gerçekleştirmede, 

öğrenmede ve çevreye uyum sağlamada zorluklara neden olan gelişimsel engeller ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Özel eğitim, bu tür kişilerin davranışlarıyla yaşamlarını daha 

iyi hâle getirmek üzere uygun eğitim tecrübeleri oluşturmak gibi zor bir göreve sahiptir. 

Ancak teknoloji, kişisel öğrenmeyi özendirmekte ve değişik gereksinimleri bulunan 

kişiler için farklı fırsatlar oluşturmaktadır. 

Tüm derslerde olduğu gibi Türkçe dersinde de teknoloji destekli eğitimden 

faydalanılması ve bu yöndeki çalışmaların arttırılması gereklilik olmuştur. Türkçe dersi 

disiplinlerarası bir modelle işlenmeye uygun olmaktadır ve diğer derslerle doğrudan veya 

dolaylı olarak ilişkilidir. Günümüzde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için özel eğitim 

birimleri açılmakta ve artmaktadır. Bu durum akademik çalışmalara olan ihtiyacı da 

beraberinde getirmiştir. Ana dili Türkçe olan bu öğrencilerin daha yetkin ve modern 

eğitim şartlarında yetiştirilmesi önem arz etmiştir. Bu çalışmanın da amacı özel eğitim 

alan hafif zihinsel engelli 6. sınıf öğrencilerinin teknoloji destekli eğitim yardımıyla 

okuduğunu anlama becerilerini araştırmaktır. Disiplinlerarası bir modelle hazırlanan bu 

çalışmada hazırlanmış olan teknoloji destekli eğitim materyallerinin deney grubu 

öğrencilerine sunularak kontrol grubu öğrencileri ile aralarında anlamlı bir farklılaşma 

olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma öncesinde özel eğitim almış kişilerin gelişimlerinde ve eğitimlerinde tercih 

edilen teknolojiler ile alakalı yapılan çalışmalar taranıp, incelenerek bu sahada tercih 

edilen cihazlarla yazılımların türü ve bunların ne şekilde kullanıldığı araştırılmış, alan 

yazın taraması yöntemi kullanılmak suretiyle “Google Akademik, Science Direct, 

Springer Link, Dergipark vb.” veri tabanlarından ve internet arama motorlarından tarama 

yapılmıştır. Taramanın neticesinde ulaşılan ampirik araştırmalar detaylı bir biçimde 

incelenip gözden geçirilmiştir ve bu çalışmalar, 4N1K yöntemiyle özetlenmiştir. Tarama 
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sonucunda ulaşılan bilgiler, “cihazlar” ve “yazılımlar” olarak 2 ana başlıkta toplanmıştır. 

Söz konusu çalışmalarda iPad vb. mobil cihazların ve Proloquo2Go vb. yazılımların 

akademik iletişim becerisi türünden becerilerin kazanılması konusunda “otizm, zihinsel 

engellilik, iletişim engelliliği vb.” özel eğitim gruplarında tercih edildiği anlaşılmıştır 

(Subakan & Koç, 2019, s. 51). 

Özel eğitim; özel eğitime gereksinim duyan kişilerin eğitimsel ve toplumsal 

gereksinimlerini gidermek üzere özel olarak yetiştirilen görevliler, geliştirilen eğitim 

programları, uygun metot ve teknikler ile ferdi yeterliliklerine bağlı gelişimsel özelliklere 

uygun ortamlar içinde devam ettirilen eğitim türüdür. Özel eğitim programlarından 

faydalanmak isteyenler, yasalar ile de desteklenmektedir. Çocukları, topluma faydalı 

bireyler hâline getirmek, onlara özel hayatlarını devam ettirebilecek potansiyeli vermek 

bu eğitim türünün gereğidir. Özel eğitim; ferdin gelişmesi, mevcut kabiliyet ve gizil 

güçlerinin gün yüzüne çıkması, yetersizlik hâllerinde gereksinimlerini giderebilecek 

biçimde yeterlilik kazandırılması, ferdin başkalarına bağımlı yaşamasını önlemek, 

bağımsız bir fert olarak hayatını devam ettirebilmesi için ferdin amacına ulaşarak 

mutluluğu yakalaması, aileyle toplumun refahı bakımından oldukça önemlidir (MEB, 

2014, s. 5). 

Kimi insanlarda gelişim bozuklukları söz konusu olabilmektedir. Bundan dolayı 

bazıları zihni beceriler, bazıları motor becerileri, bazılarıysa duyuşsal (duygu, iletişim 

gibi) becerileri gerçekleştirme konusunda problemler ve zorluklarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Gelişimlerinde öteki insanlara göre geride kalan kişiler, çevreye uyum 

sorunları yaşayabilmektedir. Bu da kişileri, negatif olarak etkileyebilmektedir ve hayat 

standartlarını düşürebilmektedir. Bireylerin davranışlarıyla becerilerini geliştirmelerine 

ve çevreye uyum sağlamalarına yardım etmek üzere eğitimsel hizmetlerin özelleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu eğitimsel ihtiyaçla beraber “özel eğitim” terimi ortaya çıkmıştır 

(Subakan & Koç, 2019, s. 52).  

Özel eğitimde konvansiyonel metotlar yetersiz gelmektedir. Zaman içinde verilen 

eğitimin fertlerin gelişmesine katkısını artırmak, daha etkili ve verimli neticeler almak 

üzere özel eğitimde teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin kullanılmasının 

çok yönlü fonksiyonelliğinin bulunmasından dolayı teknolojiye dayalı uygulamalar daha 

çok talep edilmeye başlanmıştır. Teknolojiyi kullanmak suretiyle öğrenmek, öğrenenler 

için bilgiyi interaktif olarak uygulayabilme, öğrenme güdüsünü arttırma ve kendini 
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geliştirme imkânı vermektedir (Ohene-Djan & Sen, 2007, s. 577). Bu bağlamda bu 

araştırmada teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama 

becerilerine ne düzeyde etki ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

II. Alt Problemler 

1. Deney ve kontrol grubuna dâhil olan öğrencilerin okuduğunu anlama ön test 

puanlarıyla okuduğunu anlama son test puanları farklı mıdır? 

2. Deney ve kontrol grubuna dâhil olan öğrencilerin okuduğunu anlama ön test 

sonuçları öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 

3. Deney grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin okuduklarını anlama kalıcılık 

son testi sonuçları öğrencilerin demografik özelliklerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

4. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin okuduğunu anlama ön testindeki 

puanlarına uygun olarak düzeltilen kalıcılık son testindeki puanları anlamlı bir 

biçimde farklılaşmakta mıdır? 

III. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerin okuduğunu anlama 

becerilerine ne düzeyde etki ettiğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 

hafif zihinsel engelli ortaokul 2. sınıf (6. Sınıf) öğrencilerinden meydana gelen çalışma 

grubunun okuduğunu anlama düzeyine teknoloji desteğinin etkisi sınanmaya çalışılmıştır. 

Karma desende tasarlanan bu araştırmada “Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim 

öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisi ne düzeydedir?” sorusuna cevap 

aranmıştır. 

IV. Araştırmanın Önemi 

Öğretme ve öğrenmeyi geliştirmek için teknolojiyi kullanma arzusu, Sanayi 

Devrimi'nin ilk yıllarında başlamış ve hâlâ devam eden bir süreçtir. Sanayi Devrimi’nden 

bugüne kadar öğretimi ve özellikle öğrenci öğrenmesini belirgin bir şekilde arttırmak için 

farklı teknoloji türlerini kullanmak için çok sayıda hareket gerçekleştirilmiştir. 

Geçtiğimiz yüzyılda, özellikle elektriğin okullara girmesinden bu yana gelişmekte olan 
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teknolojiyi öğretimde devrim yaratmak için kullanma konusunda yoğun çabalar sarf 

edilmektedir (Lee & Winzenried, 2009, s. 1). 

Bugünün ihtiyaçlarını gidermek ve geleceğe daha iyi bir biçimde hazır olabilmek 

üzere öğrencileri; ne şekilde öğrenecekleri, düşünecekleri ve bunun için gereken 

teknolojileri ne şekilde kullanacakları hususunda bilinçlendirmek lazımdır. Öğretim 

esnasında tercih edilen teknolojilerle materyaller öğrenmenin istenilen biçimde 

gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı vasıta olur iken her geçen gün teknolojideki yeni 

gelişimleri takip etmek ve bunları gündelik hayatın gerekleri içinde doğru biçimde 

kullanmak, kazanılması gerekli olan bir beceridir. Bu beceriye öncelikle eğitimcilerin 

sahip olması lazımdır ki daha sonra bu becerileri öğrencilere kazandırabilsinler. Sınıfta 

etkili öğrenmenin meydana gelmesi; “öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik 

ve öğrenci-ortam” etkileşimlerinden minimum birisinin yüksek seviyede olabilmesi ile 

sağlanabilir. Bunların üst seviyede olmasını temin etmek üzere öğretim teknolojileriyle 

materyallerinden faydalanılabilir. Daha iyi öğrenme, değişik algılama biçimleri bulunan 

öğrencilerin ferdi öğrenme ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan teknolojiler ve materyaller 

ile temin edilebilir (Kaya, 2006, s. 3). 

Tarih boyunca, medya ve teknoloji eğitim üzerinde etki etmiştir. Günümüzde bütün 

eğitim-öğretim ortamlarında bilgisayar ve internetin ağırlığı oldukça fazladır. Bu tarz 

teknolojik aygıtlar bireyin öğrenmesini kolaylaştıran çok güçlü aygıtlardır. Gelişen 

teknoloji ile birlikte öğretmenin sınıf içerisindeki rolü de değişmektedir. Artık sadece 

öğretmen ve ders kitapları tek başına bilginin kaynağı olarak görülmemektedir. Öğretmen 

artık bilgiye erişim sürecini yöneten aktöre dönüşmüştür (Heinich, Molenda, Russell, & 

Smaldino, 2002, s. 6). 

Teknoloji engelli öğrencilerin eğitiminde önemli bir role sahiptir. Uyarlanmış ve 

özel tasarlanmış teknolojiler öğrencilerin öğrenmesinde ve potansiyellerinin tamamını 

ortaya koymalarında oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle engelli öğrenciler özel 

eğitim uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. Zekâ geriliği olan öğrenciler yüksek düzeyde 

yapılandırılmış öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyarlar. Çünkü bu öğrencilere mesajlar 

alışık oldukları ya da bildikleri bağlamda sunulması gerekmektedir. İşitme engelli 

öğrenciler, görme engeli olan öğrenciler ya da diğer engel grubundaki öğrenciler, hepsi 

farklı öğrenme materyaline ihtiyaç duymaktadır (Heinich, Molenda, Russell, & 

Smaldino, 2002, s. 15). 
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V. Sınırlılıklar 

Bu araştırma, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Mardin ilinin Kızıltepe 

ilçesindeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu ve Zergan Ortaokulunun özel eğitim sınıflarında 

öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır. 

Bu araştırma 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bilgilendirici, 

hikâye edici ve şiir türlerin alt türleri olan 9 metin türü (Terleyince, Geyik ile Kaplan, 

Adsız Çeşme, Doğuran Kazan, Ağustos Böceği ile Karınca, Kitabım, Atatürk, Gökçen 

Kız Çeşmesi, Mevsimler) ve bu metinlere ilişkin olarak oluşturulan ölçme araçları ile 

sınırlıdır. 

VI. Varsayımlar 

1. Kontrol edilemeyen farklı değişkenlerin deney ve kontrol gruplarını aynı seviyede 

etkide bulunduğu varsayılmaktadır. 

 

2. Deney ve kontrol grupları için öğrencilerin ve öğretmenlerin eşleştirilmesine 

ilişkin işlemlerde, araştırmacının kontrolü dışında kalacak bazı değişkenlerin, 

araştırma bulgu ve sonuçlarını etkilemeyecek düzeyde olduğu varsayılmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Dil 

Dil, bireyin sahip olduğu duygu, düşünce, yaşam tarzı, hayata bakış açısının 

somutlaşmış hâlidir. Tanınmış araştırmacı ve bilim adamları dili bireyin içinde yaşadığı 

kültürün ana ögesi olarak tarif etmektedir. Son derece etkili bir kültürel aktarım aracı olan 

dil; sözlü ve yazılı kültüre ait ürünlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktadır. 

İleriki kuşaklar, ana dilini öğrenerek yalnızca uluslarının dilini öğrenmezler. Bunun 

dışında atalarının hayat şekillerini, içerisinde bulundukları toplumun tüm özelliklerini de 

öğrenmiş olmaktadır. Bir ulusun tarihinin ilk çağlarından başlayıp günümüze dek 

süregelen hayat şekillerinin özü olan kültür, sözlü ve yazılı olarak günümüze 

ulaşmaktadır ve yine dil ile ileriki kuşaklara ulaştırılacaktır. Kültür, bir ulusun gelenek, 

hayat durumları yani kısacası geçmişini dil mektubuyla içinde bulunulan çağa 

getirmektedir (Göçer, 2012, s. 52).  

Dil, sadece iletişim ve anlaşma vasıtası değildir. Bunların dışında bir düşünme 

eyleminin gerçekleşmesini sağlayan bir araçtır. Tüm düşünceler, özünden dolayı bir sözel 

niteliğe sahiptir. Düşünme aktivitesi, kavramlardan yeni kavramlar üretmektir. Öğrenilen 

kavramlar ve bu kavramların bileşimleri ile özgün düşüncelere ulaşmaktır. Düşünme 

eylemi, kavramlarla ve o kavramların yerine geçen sözcükler ile yapılmaktadır. Bundan 

dolayı, soyut ve dile bağlı olmayan bir düşünce üretmek imkânsızdır. Dil, anlamanın ve 

anlatmanın gerçekleşmesini mümkün kılan bir iletişim vasıtasıdır; bunun yanı sıra 

düşünceyi üreten ve aktarmaya yarayan bir araçtır. Dil, milleti yaratan en temel unsurdur. 

Aynı dilin içine doğan bireyler arasındaki duygu ve düşünce beraberliğiyle millî bilincin 

teşekkül etmesini de sağlamakta ve pekiştirmektedir. Dil, milletin ve insanlığın tüm 

kültürel birikimlerini aktarmaya yarayan en önemli vasıtadır (Sever, 1993). 

1.2. İnsan ve İletişim 

Bireyler arasında gerçekleşen bir duygu ve düşünce transferi olarak açıklanabilecek 

olan iletişim kavramı, insanlık var olduğundan beri önemli olmuştur ve tarihsel süreçte 
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insan yaşamının en öne çıkan niteliği olmuştur. İnsanoğlu çevresi ile devamlı olarak 

iletişimde olma ihtiyacı hissetmektedir. Birey, doğmadan evvel daha anne karnındayken 

iletişim kurma ihtiyacı hissetmektedir. Bu da insanoğlunun toplumsal bir varlık olmasının 

tabii bir neticesidir. Zaman içinde birey, gereksinimlerinden dolayı diğer bireylere 

yönelme, onlardan yardım isteme ya da diğer insanlara yardımda bulunma ihtiyacı 

hisseder. Sosyal ilişkilere girme arzusu duyan birey, tarihin ilk çağlarında bazı ilkel 

usuller ile anlaşmaya çalışmıştır. Geçen milyonlarca sene içinde, iletişime dair araçlarla 

gereçleri geliştirmiş ve çoğaltmıştır. İlk insanların haberleşme vasıtalarından olan duman, 

güvercin, mağaralara resimlerinin yerini günümüzde baş döndürücü bir süratle gelişen 

teknolojiden dolayı sese ve görüntüye dayanan görüşmeler almıştır. Bu da iletişimin 

bireyin en eski ihtiyaçlarından biri olduğunu göstermektedir. İnsanoğlu, bu tip 

haberleşme vasıtalarının yanı sıra duygu ve düşünceleriyle bireysel ihtiyaçlarını ifade 

etme isteği içerisinde evvela bir homurtu, kimi zaman çığlıkla ve farklı hareketlerle 

birbirini anlamaya çalışmıştır. Daha sonra, bunların tekrarı ve belirli bir sisteme 

bağlanması ile söz ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte, bu ifade tarzlarının yerini 

grafiklerle resimler yapılmıştır, bu da bizi yazılı ifade tarzlarının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Bu sayede insanlık tarihinde her geçen gün yeni bir enformasyon vasıtasının 

keşfedildiği görülmüştür (Aytekin, 2018, s. 1). 

Eğitimde iletişimin işlemesinde kaynak durumunda olan öğretmenken alıcı 

durumundaki kişi de öğrencidir. Mesaj program muhtevası, ders kitabı veya öğretmenin 

sesidir, kanalsa öğretime dair süreçler veya bu süreçte tercih edilen metot, teknik 

vasıtalarla gereçlerdir. Bu çerçevede, eğitimdeki iletişim süreci şöyledir: öğretmenle 

öğrenci iletişiminin niteliği, sınıf yönetimi ve öğrenme etkinliği açısından olumlu 

neticeler doğurmaktadır. Öğretmenin sınıf içinde pozitif bir atmosfer oluşturması ve 

öğrencilerle iyi bir iletişim oluşturması öğrencilerin derse aktif katılımı için katkıda 

bulunmaktadır. Öğretmenle pozitif iletişim kuran, beklediği mesajları ve dönütleri alan 

öğrenci, pozitif davranışlarının sayısını artırmaktadır. Öğrencilerle empatik bir iletişime 

geçen öğretmen, onların ferdi kabiliyetlerini tanıma şansını yakalamaktadır. İletişimde 

empati; bireyin, kendisini karşısındakinin yerine koyup onu duygu ve düşünceleri 

açısından doğru olarak algılamaya gayret etmesidir (Kaya, 2006, s. 6-7). 
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Şekil 1. Eğitimde İletişim Süreci (Kaya, 2006, s. 7) 

1.3. Eğitim 

Eğitim, bireyin içinde bulunduğu toplumda kabiliyetini, tavırlarını ve olumlu öteki 

davranış şekillerini geliştirdiği süreçlerin bütünüdür. Bireyin sosyal kabiliyetinin ve en 

bireysel gelişiminin ortaya çıkması için seçilmiş ve kontrollü bir çevreyi içine alan sosyal 

bir süreçtir (Tezcan, 1996, s. 3). 

Eğitim; bireyleri kendi yaşantılarıyla ve planlı biçimde, istenilen yönde 

değiştirmektir ve belirli amaçlar ile özel olarak hazırlanmış ortamlarda yürütülmektedir. 

Bireylerin kendileri için hazırlanan bu ortamlar ile etkileşime girmesi yani yaşantı 

oluşturmaları için ortamın onların özelliklerine uygun veya adapte edilebilir olması 

gerekmektedir. Bu da bütün bireyler için geçerli ise de özel ihtiyacı olan bireyler için daha 

önemlidir. Zira eğitimsel ihtiyaçların, verilen şartlarda bireysel güçleri ile giderebilen 

çocuklar kendi çözümlerini oluşturmaya daha yakındır. Fakat özel ihtiyaçları bulunan 

çocuklar bizim tarafımızdan üretilecek çözümlere ihtiyaç duymaktadır (Şanal, Güler, & 

Erdem, 2018, s. 408). 

Eğitim temel olarak değişimle ilgili bir olgudur. Bireyin yetenek, tutum, inanç, 

bilgi, beceri ve zihinsel işleyişindeki değişimle ilgilidir (Spector, 2009, s. 1). Tüm 

eğitimciler eğitimi değişik şekillerde tanımlamıştır. Şüphesiz, bu farklı tanımlamaların 

temelinde, eğitimcilerin farklı amaçları merkeze alması rol oynar. Bu değişik 

tanımlamalar incelendiğinde eğitimi; kişinin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla ve 

amaçlı olarak istenen değişimi oluşturma süreci şeklinde tarif etmek mümkündür 

(Tezcan, 1996, s. 3). 

Eğitimle ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Bunların bazılarında eğitimin genel ve 

kapsamlı anlamı bazılarındaysa daha çok belirli bir plan veya program uygulanmak 

suretiyle ortaya çıkan anlamı ön plana çıkarılmıştır. Eğitimle ilgili genel ve kapsamlı 

tanımlardan bazıları şöyledir (Kaya, 2006, s. 3): 
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• Genel olarak, bireyin davranışlarında değişiklik oluşturma sürecidir. 

• Bireyin toplumsal standartları, inançları ve hayat yollarını kazanmasında etkiye 

sahip olan bütün toplumsal süreçlerdir. 

• Bireyin içinde bulunduğu toplumda değeri bulunan, kabiliyet, tavır ve öteki 

davranış şekillerini geliştirdiği süreçlerin bütünüdür. 

• Kişinin içinde bulunduğu toplum içinde uygulama değeri bulunan kabiliyet, 

yöneliş ve öteki davranışsal örüntüleri kazandığı süreçlerin bütünüdür. 

1.4. Teknoloji 

Makine kullanmanın yanında teknoloji; sistem, işlem, idare ve kontrol 

mekanizmaları ile insanla eşyadan kaynaklı problemlere, bu problemlerin güçlük 

seviyesine, teknik çözüm ihtimallerine ve iktisadi değerlerine uyan çözümler üretebilmek 

üzere bir bakış açısı oluşturmaktır (Finn, 1960, s. 9). 

Teknoloji, bireylerin yetersiz kabiliyetlerinin (el becerileriyle zihni beceriler) 

devamı niteliğindedir ve becerilerimizi arttırmaktadır ve büyütmektedir. Korlar, 

ellerimizi yakmasaydı maşaya ihtiyaç olmazdı. Çiviyi parmaklarımızla bastırıp 

çakabilseydik çekice ihtiyaç olmazdı. Mesafeler hızlı bir şekilde kat edilebilseydi, 

örneğin kuşlar gibi uçma yeteneğine sahip olunsaydı ulaşım vasıtalarına gerek kalmazdı. 

Eğer insan bedeninin iç yapısı da çıplak göz ile görülebilseydi MR ve tomografi araçlarına 

gerek kalmayabilirdi. Bilimler, merakımızın ve gereksinimlerimizin itici gücüyle 

aklımızın yetersiz oluşundan; iktisat bilimi, kaynakların yetersiz oluşundan ve 

gereksinimlerimizden ortaya çıkmıştır. Zihni kabiliyetlerimiz tüm matematiksel işlemleri 

yapabilecek kapasitede olsaydı hesap makinelerine gereksinim kalmazdı (Günay, 2017, 

s. 164). 

Genel olarak teknolojiyle alakalı olan tüm tanımlamalar baktığımızda bunların aynı 

zamanda “makine, bilim, organize etme, teknik operasyonlar, teknik olaylar, kültür ve 

toplum vb.” kavramları içermektedir ve bunlar ile iç içedir. Başka bir deyişle teknoloji 

yukarıdaki tüm tanımlarla alakalı çalışmaların etkili olarak düzenlenmesidir (İşman, 

2014, s. 5). Teknoloji kelimesi genellikle insanda bir cihaz ya da aparatı çağrıştırmaktadır. 

Ancak teknoloji sadece bir cihaz ya da mekanik bir aparattan ibaret değildir. Teknoloji 

kapsamlı bir olgu olup bünyesinde bilim, kültür, sosyoloji, gündelik yaşam ve toplumsal 

hayat gibi birçok unsuru da barındırmaktadır.  
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Şekil 2. Teknoloji Tanımı (İşman, 2014, s. 5) 

Teknoloji, hayatımızın tüm boyutlarında bulunarak bizlere heyecan veren, şaşırtan 

değişiklikler ve kolaylıklar sunmaktadır. Ayrıca teknoloji, yaşamı daha kolay ve zevkli 

yapmaktadır. Pek çok insana daha sağlıklı, varlıklı bir yaşam sunarak daha rasyonel 

olmaya güdülemektedir. Ayrıca teknoloji, yeni gerilim ve şaşkınlık tipleri üretip, fiziki 

ortamların bütünleşmesi için yeni tehlikeleri empoze edip tahmin edilemeyecek 

biçimlerde iş, aile ve ekonomik hayatlarımızı da etkilemektedir. Bundan dolayı da 

teknoloji kendi içinde bir dilemmayı da beraberinde getirmektedir (Kabakçı & Odabaşı, 

2004). 

1.5. Eğitim Teknolojisi 

Çoban (2012) eğitim teknolojisini, öğrencilere yalnızca öğretmenin sesini 

kullanmaktan daha çok, daha verimli ve teşvik edici bir şekilde öğretmek için öğretmenler 

tarafından kullanılabilecek herhangi bir teknolojik aygıt olarak tanımlamaktadır. Kuday 

(2020, s. 26)’a göre ise eğitim teknolojisi eğitim süreciyle gelişen teknolojinin, eğitimi 

üst seviyelere daha hızlı ve daha etkili bir şekilde taşıyabilmesi için eğitimde 

kullanılmasıdır. Yıllar boyunca sınıfta kullanılan teknolojiyi tanımlamak için çeşitli 

terimler kullanılmıştır. İlginç bir şekilde, kullanılan terimler genellikle zamanın 

teknolojisinin durumunu yansıtmakta olup, teknoloji yenilendikçe eğitim teknolojisinin 

tanımı da beraberinde değişmektedir (Lee & Winzenried, 2009, s. 21).  
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Eğitim teknolojisi, öğretim sistemlerinin ve zihin, beden ve ruhun öğrenilmesine ve 

gelişimine katkıda bulunan diğer öğrenme ortamlarının analizi, tasarımı, geliştirilmesi, 

değerlendirilmesi ve uygulanması ve yönetimini içermektedir. Eğitim teknolojisi; teorik 

araştırmalar, öğretim tasarımı ve modelleri, öğrenme ve biliş, öğretim stratejileri ve 

taktikleri, görsel tasarım, medya tasarımı ve etkileşim tasarımı, kullanılabilirlik testi ve 

değerlendirmesi, eğitim sistemleri tasarımı, üretim ve yönetim sistemleri ve insan 

performansının iyileştirilmesi gibi birçok ögeyi kapsamaktadır (Song & Kidd, 2010, s. 

13). 

Teknoloji devrimi tüm pratik amaçlar için modern toplum tarihinde büyük bir 

devrimdir ve eğitim, iş dünyası ve sanayinin her yönünü hayal gücünün ötesinde bir hızla 

etkiler. 21. yüzyılda teknoloji, öğrenme ve gelişme bağlamında daha yüksek bir yer 

almıştır. Son on yılda, internet ve iletişim teknolojileri eğitimde itici bir güç hâline gelmiş 

olup küresel olarak insanların yeni öğrenme yöntemleri geliştirmelerine ve farklı 

biçimlerde iletişim kurma ve bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamıştır. Son 

yıllarda Web destekli teknolojilerin kullanılmasıyla her türden eğitim kurumu ve 

işletmeler, küresel bir nüfusun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için geleneksel öğrenme 

programlarını geliştirmiş ve genişletmiştir. Bu teknolojiler artık coğrafi konumlarına 

bakılmaksızın herkes için hazır öğrenim ve eğitim fırsatlarına imkân sağlamaktadır. İnsan 

performansı ve öğretim teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte öğretme ve öğrenmede 

ilerlemeler ve öğretme ve öğrenme paradigmasını yeniden düşünmeye yönelik yöntemler 

ortaya çıkmaktadır (Song & Kidd, 2010, s. 12).  

Öğrenme, kişinin bilgiyle ve çevreyle etkileşiminin neticesinde bilgi, beceri ve 

tutumların gelişmesidir. Öğrenme ortamı, fiziksel etkinlikler, psikolojik atmosfer, eğitim 

yöntemi, medya ve teknolojiyi içermektedir. İnsanlar caddede yürürken, televizyon 

izlerken, internette gezinirken, başka insanlarla konuşurken ya da etrafta ne olup bittiğini 

izlerken bir şeyler öğrenir (Heinich, Molenda, Russell, & Smaldino, 2002, s. 6). 

Eğitim dünyası, dijital devrimin bir sonucu olarak şu anda büyük bir dönüşüm 

geçirmektedir. Bu dönüşüm, endüstri devriminin bir sonucu olarak 19. yüzyılda meydana 

gelen çıraklıktan evrensel okula geçişe benzemektedir. Çıraklık döneminde insanların 

öğrendiklerinin çoğu okul dışında gerçekleşmekteydi. Evrensel eğitim, insanları okulla 

öğrenmeye doğru yöneltmiştir. Etrafımızdaki insanlar yeni teknolojilerin yardımıyla 

öğrenmektedirler. Çocuklar karmaşık video oyunları oynamakta, işçiler zorlu süreçleri 
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simülasyonlarla etkileşime girerek tecrübe etmekte, öğrenciler lise ve kolejlerde 

çevrimiçi dersler almakta ve yetişkinler Wikipedia’ya danışmaktadır. Yeni teknolojiler 

bireye, geleneksel okullara ve kolejlere meydan okuyan öğrenme fırsatları sunmaktadır. 

Bu yeni öğrenme fırsatları, her yaştan insanın öğrenmeye devam etmesini sağlamaktadır. 

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar eğitimlerini okuldan evlere, kütüphanelere, internet 

kafelere ve işyerlerine taşımaktadır; burada ne öğrenmek istediklerine ne zaman 

öğrenmek istediklerine ve nasıl öğrenmek istediklerine kendileri karar vermektedir. 

Okulların dünyaya çok iyi hizmetler ürettiği yadsınamayacak bir gerçektir. Değişen bir 

dünyada öğrenmeleri ve gelişmeleri için farklı geçmişlere sahip çocuklara yardımcı 

olmaya kendilerini adamış öğretmenlere büyük bir hayranlık duyulmaktadır. Okullar, 

dünyanın gelişimine paha biçilmez katkılarda bulunmuş olup geleceğe de bu şekilde 

devam edeceklerdir. Bununla birlikte, eğitimcilerin ve eğitim politikaları geliştiren 

yöneticilerin eğitimi okuldan ayrı olarak yeniden düşünmeye başlamalarının zamanı 

gelmiştir. Eğitim hayat boyu süren bir girişimdir. Ancak çoğu kişi için eğitim sadece 5-

18 yaşları arasında gerçekleşmektedir. Öğrenciler okuldayken bile, eğitimlerinin çoğu 

okul dışında gerçekleşmektedir. Teknoloji toplumumuzun geniş bir kesimini değiştirmiş 

olup insanların okumasının, yazmasının, hesaplanmasının ve düşünmesinin merkezinde 

yer almıştır ve bu da okullaşmanın temel kaygılarından birisidir. Temel mesele, mevcut 

okulların yeni nesil devlet okulları için teknoloji odaklı öğrenmenin yeni gücünü adapte 

edip edemeyeceğidir. Okullar yeni teknolojileri okul olmanın ne anlama geldiğine başarılı 

bir şekilde entegre edemezlerse son 150 yıl içinde geliştirilen eğitim ile uzun bir eğitim 

tanımlaması, daha zengin öğrencilerin devlet okulu dışında öğrenimlerini sürdürdükleri 

bir dünyaya dönüşecektir (Collins & Halverson, 2009, s. 1-2).  

Öğrencinin merkeze alındığı eğitim sisteminde öğretmen, eğitim teknolojileriyle 

ekipmanlarını aktif kullanmak üzere sistemli planlama, bu teknoloji ve ekipmanların sınıf 

içinde aktif kullanımını da kapsayan planlama üstünde yoğunlaşmaktadır ve öğrenme 

sürecinin dizayn edilmesinde rehberlik yapmaktadır. Buna ek olarak bu süreç; gereksinim 

analizi, içerik çözümleme, ürün dizaynı, sahada demene ve bunun sisteme dâhil edilmesi 

vb. hususları da kapsamaktadır. Öğrencinin merkeze alındığı eğitim sisteminde eğitim 

teknolojilerinin kullanımının sistemli planlamasıyla ilgili meydana getirilen yapı, eğitim 

teknolojisinin etkili kullanımı için altı aşamadan oluşan bir çalışma şekli önermektedir. 

Geliştirilen sistemli yapının birinci evresini; öğrenci özelliklerinin tespit edilmesi 
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oluşturmaktadır. Eğitim teknolojisinin aktif kullanımı için öğrencilerin özelliklerinin 

tespit edilmesi ve bu özellikler çerçevesinde kullanılması önemlidir. İkinci evrede, 

ekipmanlarla materyallerin eğitimsel hedeflere uygun oluşu ön plana alınmaktadır. 

Eğitimsel hedeflere uygun olmayan teknoloji; vakit, para ve emek kaybına yol 

açmaktadır. Üçüncü evredeki, öğrencilerin özelliklerine ve eğitimsel hedeflere uygun 

ekipman ve materyal tercihi evresinde öğrenme metodunun tespit edilmesinden sonra bu 

metoda uygun ekipmanların ve bu ekipmanlar ile kullanılacak materyallerin tercihiyle ve 

geliştirilmesiyle ilgili kriterler ortaya konmaktadır. Dördüncü evre, tespit edilmiş 

ekipmanlarla materyallerin öğrenci ile paylaşılmadan evvel kontrolü, öğrenme 

atmosferinin ve öğrencilerin hazırlanması olarak belirlenmiştir. Beşinci evre olan öğrenci 

katılımını temin etmede, sunum süreciyle ilgili farklı uygulama örnekleri bulunmaktadır, 

öğrencinin derse aktif katılımının temin edilmesi için tavsiyeler sunulmaktadır. Son evre, 

öğretmenlerin öğrencinin eğitim teknolojisi kullanım süreciyle ilgili yapacakları 

değerlendirmeleri kapsamaktadır (Alpar & Gülşah Batdal, 2007, s. 26). 

1.6. Eğitimde Teknoloji Kullanmanın Önemi 

Teknolojiyle desteklenen eğitim ortamları, özel gereksinimleri bulunan kişilerin 

yetersizliklerinin türüne uygun olarak görme, işitme, okuma, yazma, akademik, sosyal ve 

iletişim becerilerini desteklemektedir ve onlara bağımsız hayat becerileri 

kazandırmaktadır. Söz konusu kişilerin amaçlanan bilgiyi kolayca, kalıcı ve hızlı bir 

biçimde öğrenmesine imkân vermektedir. Çoklu ortamın ve etkileşim ögeleri tarafından 

desteklenen öğrenme ortamları kullanıldığı zaman öğrenme süreci daha etkin ve eğlenceli 

olabilir. Görsel, işitsel ve dokunsal uyaranlarla değişik şıklar aracılığıyla bireyi öğrenme 

tecrübesi oluşturulabilmektedir. Benzeşim ve modellerle, öğrenilen bilgilerin algılaması 

ve hatırlanması kolaylaşmaktadır ve bu sayede yinelenebilir bir öğrenme tecrübesi 

sunulmaktadır. Kimi insanların, toplumsal ortamlarda içinde bulundukları negatif 

duygular, sanal gerçeklik türünden yazılımlarla azaltılabilir. Buna ek olarak, kimi 

insanların ifade etmeye yönelik dilsel becerilerinin geliştirilmesine yardım etmektedir. 

Kendisini net olarak anlatamayan bireylerinse kendilerini ifade edebilmesi için yeni 

imkânlar sunup iletişimsel becerilerini desteklemektedir. Bu sayede bireylerin kendisini 

daha güvenli hissetmesini sağlayıp öz güvenleri arttırabilmektedir. Ayrıca, günümüzde 

yeni eğitim teknolojileri ve iletişim araçlarıyla hâlihazırdaki eğitimin dışında okul, sınıf, 



14 
 

ev, bahçe veya sosyal ortamlarda zamansal ve mekânsal sınır olmadan değişik becerilerle 

davranışlar öğretilebilir. Teknolojiyle desteklenen eğitimin öğrencilere sunduğu 

faydaların yanında öğretmenler için de bazı faydaları bulunmaktadır. Bilfarz; öğretmene 

dersleri planlama hususunda yardımda bulunmaktadır. Yardımcı teknolojilerle ulaşılmak 

istenen amaçların kazanılması daha süratli ve kalıcı olacağından öğrencilerin başarı ve 

motivasyonunun yükseldiğini gören öğretmenin de başarı ve motivasyonu artmaktadır. 

Değişik bireysel niteliklere sahip olan öğrencilerin süreç içinde ilerlemesini, gelişmesini 

takip etmek kolaylaşmaktadır. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde öğretim için 

ayrılmış olan vakit artmaktadır ve bu sayede öğretmen, öğrencilerin özel durumlarıyla 

ilgilenmek için daha çok vakit ayırabilmektedir. Bunun yanı sıra yeni bilgilerin ve 

teknolojilerin kullanımıyla kendini bireysel ve mesleksel anlamda geliştirebilmektedir. 

Gerektiği zaman öğrencinin gereksinim hissettiği sahalarda teknolojinin kullanılması 

hususunda uzman kişilerle iş birliği içinde çalışma tecrübesi elde edilebilmektedir 

(Bozkurt, 2017, s. 51-52). 

Eğitim teknolojisinin eğitimin paydaşları açısından faydaları oldukça fazladır. 

Öğretim etkinliğinde bilgisayar kullanıldığında çift şıklı kelimeleri algılama açısından 

beynin algılama potansiyeli %99 arttırılabilmektedir. Bu da öğretim etkinliğinde 

öğrencilere büyük fayda sağlamaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalara göre insanın beyni, 

1 saniyede bilgisayardan verilen iki şıklı kelimelerden 5000 tanesini algılayabilmektedir. 

Ama bu sözcüklerin 500'ünü işleyip yorumlayabilmektedir. Sözel öğretime dayanan 

öğretimde öğreten, 1 saniye içinde eli ve dili ile sadece 5 birimlik bir bilgi 

aktarabilmektedir. Bilgisayarın sunduğu iki şıklı kelimelerden 500'ünü 1 saniye içinde 

işleyen beynin aynı süre içinde öğretenin verdiği 5 birimlik bilgiyi algılaması, mevcut 

sözel öğretime dayanan öğretimde insan beyninin sadece %1‘nin kullanıldığı anlamını 

çıkarmamıza yol açmaktadır. Öğretim etkinliğinin bireysel farklara uygun olarak tanzim 

edilmesinin sonucunda sınıf içindeki öğrenenlerin tamamına yakını, davranışlarla ilgili 

amaçlarda tespit edilen standartlara erişebilmektedir. Bu sayede öğrenme sonucunda 

ortaya çıkan ürünler açısından tüm öğrencilerin erişim seviyesi yükseltilebilmektedir. 

Eğitimde tercih edilen teknolojiye dayalı ürünler ile tüm öğrencilere ilgi, ihtiyaç, giriş 

seviyesi ve öğrenme şekline dayalı farklılıklar dikkate alınmak suretiyle değişik uyaran, 

öğretim metodu ve gereçleri sunabilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenme süresi esnek 

tutulup öğrencilerin öğretim aktivitesinin standartlarına erişmesi garanti altına 
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alınabilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalara göre üniversite eğitimi süresince 

öğrenilmiş olan bilgilerden uygulamaya yönelik olanların %50'si eğitimin 

tamamlanmasından 2 sene sonra, %80'i eğitimin tamamlanmasından 2 sene sonra 

unutulmaktadır. Fakat yeni teknolojilerle öğretim teknolojisi sahasındaki bilgilerin 

öğretim etkinliğinde uygulanmasıyla öğrenenin öğretime aktif katılımı ve yaparak-

yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu da öğrenenin öğrendiği bilgileri unutma 

ihtimalini azaltmaktadır. Modern eğitim atmosferinin fiziki şartları, demokratik iklimi, 

oturma düzeni, öğretim araçlarının bireysel farklılıklar dikkate alınarak tasarlanarak 

geliştirilmesi, öğrenciyi güdülemekte ve eğitim aktivitesine katılmaya özendirmektedir. 

Eğitim teknolojisi sahasındaki yeni ürünler ve uygulamalar ile toplumdaki bireylerin 

eğitim imkânlarından eşit olarak faydalanabilmesi imkânlı olmaktadır. Örneğin, uzaktan 

eğitim ve yaygın eğitim uygulamalarıyla eğitimsel hizmetler tüm öğrencilerin ayaklarına 

kadar götürülebilmektedir. Bunun dışında büyük merkezler veya şehirlerin haricindeki 

küçük yerleşimlerdeki öğrencilerin de kabiliyet ve potansiyelini en üst seviyede 

gerçekleştirip ülkede eğitimsel eşitliğin sağlanmasına ve fertlerin kendisini 

gerçekleştirebilmesine imkân verilmektedir. Eğitimde yeni teknolojilerin uygulamasıyla 

birlikte günümüzün öğrencileri, geleceğin meslek erbapları, uzmanlık sahasındaki 

değişmeleri, gelişmeleri ve yenilikleri takip edebilmek, değişmekte olan dünyaya uyum 

sağlayabilmek üzere, eğitim teknolojisindeki meşhur “yaşam boyu eğitim-sürekli eğitim” 

sloganını prensip edinmek durumundadır. Bu prensip, toplumların devamlı gelişme, 

değişme ve yenilenmeye ayak uydurabilmesi için bireyleri yetiştirmede uygulanan 

prensiplerdendir (Alpar & Gülşah Batdal, 2007, s. 28-29). 

1.7. Eğitimde Teknolojinin Tarihçesi 

Eğitim teknolojilerinin en eskisi kara tahta, ya da başkalarının daha çok tercih ettiği 

tebeşirli tahtadır. Kara tahta ya da tebeşirli tahta 1800’lü yılların başında eğitim hayatına 

giren önemli bir aygıttır. Kara tahtadan sonra eğitim alanında kullanılan ve teknolojik bir 

devrim olarak algılanan elektrikli eğitim teknolojilerinin ilki şüphesiz filmler olmuştur. 

1930’ların başında tanıştığımız bir diğer eğitim teknolojisi ise radyodur. Fotoğrafik 

slaytın bir öğretim teknolojisi olarak kullanılması, 1800'lerin ortalarında neredeyse 

fotoğrafın başlangıcından ve sihirli fenerlerin kullanılmasından kaynaklanmaktadır, 

ancak 1950'lerin başına kadar teknolojinin ortalama bir sınıf öğretmeni için yeterince 
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ucuz ve kolay hâle gelmesi ve sınıf içerisinde günlük olarak kullanılması çok da mümkün 

olmamıştır. Çünkü projektörler okullar için oldukça pahalı bir aygıttı. Birçok öğretmen 

tarafından kullanılan bir başka görsel eğitim teknolojisi tepegöz olmuştur. Tepegöz, 

kullanımı oldukça kolay bir cihazdır. Her öğretmen rahatlıkla şeffaf filmler üzerine 

yazabilir, çizebilir ve sınıfta rahatlıkla yansıtabilir ve bir sınıfta kullandığı filmleri başka 

bir sınıfta da rahatlıkla kullanabilmektedir. Bu kolay kullanılabilirlik sayesinde tepegöz 

birçok öğretmenin uzun yıllar sınıfta kullandığı bir aygıt olmuştur. 1950’lerde ise yeni bir 

teknoloji olan televizyon sahneye çıkmış ve uzun yıllar boyunca eğitim sahasında birçok 

öğretmen tarafından kullanılmıştır. Televizyon, başta davranışçı eğitimciler olmak üzere 

birçok eğitimci ve araştırmacı tarafından eğitimde bir devrim meydana getirecek 

teknolojik bir aygıt olarak görülmüştür. Televizyonun icadıyla birlikte video teknolojisi 

de televizyona bağlı olarak ilerlemiş ve eğitim videoları da sınıflardaki yerini almaya 

başlamıştır. 1970’lerde ise bilgisayarlar ortaya çıkmış ve birçok sahada kullanılmaya 

başlamıştır. Birçok eğitimci de bilgisayarı eğitimde devrim meydana getirecek bir aygıt 

olarak görmüştür (Lee & Winzenried, 2009, s. 37).  

1980’li yıllardan sonra eğitim hayatımıza bilgisayarlar girmiştir. Bu süreçte 

medyayla ilgili kıyaslama faaliyetleri yapılmıştır ve performans teknolojisi hareketi 

gündeme oturmuştur. 1995 yılından sonra bilgisayarların kullanım alanını arttırmak ve 

bilgiye ulaşımın daha kolay olması için eğitim ortamlarında internet kullanılmaya 

başlanmıştır. Bilgisayar ve projeksiyon gibi teknolojik cihazların eğitim ortamına girmesi 

ile birlikte bu teknolojilerin sağladığı faydalar göz önünde bulundurularak okullarda akıllı 

tahtalar kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada ilk kez 1990’lı yıllarda İngiltere’de, 

ülkemizde ise 2002 yılından itibaren okullarda akıllı tahta kullanımına yönelik çalışmalar 

yapılmıştır (Önder, 2015, s. 13). 

1.8. Eğitimde Kullanılan Teknolojik Aygıtlar 

Basit seviye teknolojik eğitim materyallerine “görsel kartlar/resimli semboller, 

görsel tablolar, kalem tutacağı, uyarlanmış kalem ve çalışma yaprakları, okuma 

büyüteçleri, fosforlu işaretleyiciler ve kalemler, makas, sayfa çevirme aparatı” orta seviye 

eğitim teknolojilerine “zamanlayıcılar, okuma kalemi, sesli hesap makineleri, sesli 

sözlük” daha kompleks ve üst düzey teknolojilereyse “tablet bilgisayarlar, akıllı 

telefonlar, akıllı tahtalar, akıllı saatler, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik uygulamaları, 
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akıllı kişisel asistanlar, dijital kitaplar, mobil uygulamalar ve bilgisayar yazılımları” örnek 

olarak gösterilebilir (Bozkurt, 2017, s. 39). 

1.8.1. Görsel Eğitim Hareketi ve Eğitsel Filmler 

20. yüzyılın başlarında, okullarda kullanılan medyanın çoğu filmler, slaytlar ve 

fotoğraflar gibi görsel medya unsurlarından oluşmaktaydı. Böylece o dönemde, okulda 

medya kullanımına olan ilginin artması görsel öğretim ya da görsel eğitim hareketi olarak 

adlandırılan eğitim hareketinin doğmasına yol açtı. 19. yüzyılın ikinci yarısında bazı 

okullarda kullanılan sihirli fenerlerin (fener slayt projektörleri) ve stereoptikonların 

(stereograf görüntüleyicileri) yanı sıra sinema filmi projektörü okullarda kullanılan ilk 

medya cihazlarından birisidir. 1910 yılında okullarda kullanılabilecek filmlerin kataloğu 

ilk kez yayımlandı. 1913 yılında Thomas Edison “Yakında okullarda kitapların modası 

geçecek, insan bilgisinin her dalını sinema filmi ile öğretmek mümkün olacak, okul 

sistemimiz önümüzdeki on yıl içinde tamamen değişecek” diyerek filmlerin gelecekte 

eğitim alanında yaygınlaşacağı öngörüsünde bulundu. Edison’un bu öngörüsü 

gerçekleşmemiştir. Fakat görsel eğitim hareketi giderek büyümüş ve eğitimde görsellik 

kullanımına yönelik dergiler yayımlanmaya başlanmış, dernekler ve mesleki kuruluşlar 

kurulmaya başlanmıştır (Reiser, 2001, s. 52). 

1.8.2. Eğitim ve Radyo 

Eğitim-öğretim amaçlı kullanılan radyolar 1930’larda oldukça yaygın 

kullanılmaktaydı. 1920’lerin sonlarına doğru ses kayıtları ve ses görüntüleri gibi 

teknolojik gelişmeler eğitim-öğretim ortamlarında da sıklıkla kullanılmaya ve eğitimciler 

tarafından rağbet görmeye başlamıştır. Bu dönemlerdeki teknolojik gelişmeler ve sanayi 

alanındaki büyüme hızlı bir şekilde artarken eğitim kurumları ve eğitim toplulukları da 

bu büyümeden etkilenmiştir. 1920'ler ve 1930'lar boyunca görsel ve işitsel eğitim 

konusunda bir dizi ders kitabı yazılmış olup bu ders kitaplarının belki de en önemlisi 

müfredatı görselleştirmekti. Bu yıllardaki görsel-işitsel öğretim hareketi, görsel-işitsel 

materyallerin eğitimdeki önemine ve değerine dikkatleri çekmiş, bazı kavramları somut 

bir şekilde sunmanın önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu dönemde büyük ilgi gören bir 

araç radyodur. 1930'ların başlarında görsel-işitsel meraklıların çoğu radyoyu eğitimde 
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devrim yaratacak bir araç olarak görmekteydi. Ancak bütün bu öngörülere rağmen 

gelecek 20 yıl içerisinde radyonun eğitimdeki etkisi ve katkısı oldukça az olmuştur 

(Reiser, 2001, s. 56). 

1.8.3. Eğitim ve Televizyon 

1950'lerde görsel-işitsel hareketi etkileyen belki de en önemli faktör, eğitim vermek 

için bir araç olarak televizyona ilginin artmasıydı. 1950'lerden önce televizyonun eğitim 

amaçlı kullanıldığı birkaç örnek vardı. Ancak 1950'lerde öğretimsel televizyonunun 

kullanımında muazzam bir büyüme yaşandı. Özellikle 1960'lardan önce eğitim 

yayıncılığı, öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı, verimli, ucuz bir araç olarak 

görülmeye başlandı. 1950'lerde ve 1960'larda Ford Vakfı ve ajanslarının eğitim 

televizyonuna 170 milyon dolardan fazla harcama yaptığı tahmin edilmektedir. 

1960’larda tüm sınıf seviyelerinde bütün ana ders alanlarında eğitim için kullanılan kapalı 

devre televizyon sistemi kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda Chicago’da halka açık 

televizyon aracılığıyla sunulan bir ortaokul müfredatı ve Pennsylvania Eyalet 

Üniversitesinde bir dizi üniversite dersinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kapalı 

devre televizyon üzerinden üniversite dersleri verilmeye başlanmıştır. 1960'ların 

sonlarına doğru televizyonu eğitim amaçlı kullanmaya olan ilgi giderek azalmıştır. Bu 

dönemde geliştirilen öğretim televizyon projelerinin çoğunun ömrü kısa olmuştur (Reiser, 

2001, s. 58). 

1.8.4. Bilgisayar ve İnternet 

1970'lerde ilk ortaya çıktıkları andan itibaren iş dünyası, siyasi liderler, eğitim 

yöneticileri, yüksek öğrenimciler, okul liderleri ve öğretmenlerin önemli bir kısmı 

bilgisayarları öğretimde devrim yaratacak bir araç olarak görmekte ve daha önceki 

öğretim teknolojilerinin istenen etkiye sahip olmadığı ama bilgisayarların önceki 

eksikliklerin üstesinden gelme gücünün ve potansiyelinin olduğuna inanılıyordu (Lee & 

Winzenried, 2009, s. 74). 

Bilgisayarlar birçok eğitsel etkinlik için kullanılmaktadır. Başlangıçta eğitimciler 

bilgisayarı sınıfta tek başına duran ve içerisine koyduğunuz yazılımı çalıştıran bir cihaz 

olarak görmekteydi. Bilgi iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle bilgisayarları dışardaki 
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kaynaklara ya da insanlara bağlayabilme imkânı da mümkün olmaya başladı. Bilgisayar 

ağına bağlandığınızda insanlarla iletişim kurabilir ve bilgi paylaşabilirsiniz. Bilgisayar 

ağları, okulları, evleri, kütüphaneleri, eğitim kurumlarını, örgütleri ve iş dünyasını 

birbirine bağlar ve insanlar uzaktan giriş yaparak bilgi paylaşımında bulunabilir (Heinich, 

Molenda, Russell, & Smaldino, 2002, s. 262).  

Televizyonun eğitimde kullanılmasına olan ilgi azaldıktan sonra, birçok 

eğitimcinin dikkatini çeken bir sonraki teknolojik yenilik bilgisayar olmuştur. 

Bilgisayarlar birçok alanda erken tarihlerde kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen 

eğitim ve öğretim alanında 1980'lerde çok fazla ilgi görmemiştir. Bilgisayar destekli 

öğretim ilk olarak IBM’deki araştırmacıların CAI yazılım dilini geliştirerek devlet 

okullarında kullanmaya başlaması ile gerçekleşmiştir. 1980'lerin başlarında, mikro 

bilgisayarlar genel yayın için kullanılabilir hâle geldikten birkaç yıl sonra, bu aracı 

çevreleyen coşku bilgisayarları öğretim amaçlı kullanmaya olan ilginin artmasına neden 

oldu. Ocak 1983'e kadar bilgisayarlar ABD'deki tüm ilköğretim kurumlarının  %40'ından 

çoğunda ve bütün ortaöğretim kurumlarının  %75'inden çoğunda öğretime dayalı olarak 

kullanılır hâle gelmiştir. Diğer yeni teknolojiler medya unsurlarının öğretim alanına ilk 

kez girdiğinde olduğu gibi birçok kimse bu teknolojinin öğretim uygulamaları üzerinde 

büyük bir etkisinin olmasını bekliyordu. Birçok kişi bilgisayarın, eğitim sisteminde çok 

derin ve radikal bir değişimin katalizörü olacağına ve 1990'a kadar her çocuğun bir 

bilgisayarının olacağına inanmaya başlamıştı. 1990’larda olmasa da bilgisayarlar 

sonunda okullardaki öğretim uygulamaları üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu (Reiser, 

2001, s. 59). 

20. yüzyılın son on senesi bilişim teknolojilerinde inanılmaz gelişmelerin 

yaşanmasını sağlamıştır. Sıradan bireyler bir tarafa, konuyla yakından ilgilenenler için de 

buna ayak uydurabilmek çok güç bir hâl almıştır. İletişim teknolojisindeki süratli değişimi 

kısa bir müddet önce olanaksız olarak görünen şeylerin günümüzde artık normal kabul 

edilmesini sağlamıştır. Günümüzde, internetle bankaya gitmeksizin bütün bankacılık 

işlemlerinin yapılması mümkündür. Dünyadaki herhangi bir yerde yayımlanmış bir eseri 

evde bilgisayarı kullanarak ısmarlamak ya da herhangi bir dergide bulunan bir yazıyı 

hemen kopyalamak olanaklıdır. Bunun dışında çok uzaklardaki bir meslektaş ya da 

yakınla bilgisayar kullanılarak haberleşebilmekte, konuşulabilmekte, tartışabilmektedir. 

Artık hiçbir ülkenin yöneticileri toplumlara yalnızca kendi arzularını doğru olarak 
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gösterememektedir. İletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar, uydu alıcılarının 

kullanılmasıyla bilgiye tüm insanların dünyadaki her yerde hemen hemen eş zamanlı bir 

biçimde ulaşabilmesi için imkân tanımaktadır. İletişim teknolojilerinin kullanımındaki 

yaygınlık aynı konuda çok farklı fikirlerin aynı zamanda iddia edilebilmesini sağlamıştır. 

Bu kadar çok farklılığın ve çok sesliliğin olduğu bir atmosferde bireylerin karar vermesi 

de çok zorlaşmıştır. Artık belli bir hususta karar vermek üzere daha fazla bilgi ve 

araştırmaya gereksinim hissedileceği net olarak görülmektedir. Bu da bir tarafıyla 

bireylerin belli kutuplar ya da fikirlere takılıp kalmasını engelleyecektir, kendilerine ait 

doğruların haricindeki fikirlere duyarsız kalmalarına da yol açabilecektir. Çok kanallı 

eğitim olanaklarının fazlalaşması okulların, öğretmelerin ve kitapların fonksiyonunu 

ciddi derecede farklılaştırmıştır. Öğretenler ve okul, bundan böyle tek bilgi kaynağı 

değildir. Ders kitaplarıysa başka bilgi kaynaklarıyla rekabete girebilmek üzere neredeyse 

tekrar tekrar yazılmak zorundadır. Binlerce senedir “okul-öğretmen-öğrenci” üçgeni 

içerisinde mevcudiyetini devam ettiren eğitim-öğretim, yeni teknolojilerin hayatımıza 

girmesiyle beraber çok yönlü, çok kanallı yeni seçenekleri de tercih etmek durumunda 

bırakmaktadır (Oğuz, Oktay, & Ayhan, 2010, s. 9-10). 

Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) inanılmaz bir süratle gelişmesi ve ürünlerinin 

gündelik yaşamımıza sunduğu kolaylıklar yadsınamaz bir gerçektir. Bilgi iletişim 

teknolojilerinin sunduğu farklı imkân ve kolaylıkların öğrenme ve öğretme çalışmalarına 

entegre edilmesi devam ettirilen araştırmaların sadece bir kısmıdır. Özellikle son 30 yıl 

içinde dünya üzerinde pek çok çalışmayla bilgi iletişim teknolojilerinin eğitimde ve 

öğretimde kullanılması üzerine araştırmalar yapılmıştır. Gelişmiş devletler başta olmak 

üzere pek çok devlet devasa projelerle bilgi iletişim teknolojilerini eğitim sistemine dâhil 

etmeye devam etmektedir. Ülkemiz de “Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi (FATİH)” projesiyle bu gayretlere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 2012 

senesinde 4’ü ilköğretim, 48’i ortaöğretim olmak üzere toplamda 52 eğitim kurumunun 

5 ve 9. sınıflarında pilot olarak uygulanan FATİH projesiyle eğitimde ve öğretimde bir 

dönüşüm hedeflenmiştir (Pamuk, Çakır, Ergun, & Yılmaz, 2013, s. 1800). 

İnternet; pek çok bilgisayarın birbirine bağlandığı, dünyada yaygınlık kazanan ve 

devamlı olarak büyümeye devam eden bir iletişimsel ağdır. İnternet, bireylerin zaman 

geçtikçe artan “üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma” arzularından 

sonra ortaya çıkmıştır. İnternet ile birçok sahadaki bilgiye bireyler kolayca, ucuz, süratli 
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ve güvenli bir biçimde ulaşabilmektedir. İnterneti bu bakımdan bir bilgi okyanusuna veya 

büyük bir kütüphaneye benzetmek mümkündür. İnternet teknolojisi, eğitim sahasında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun gittikçe daha fazla önemli olması da 

kaçınılmazdır. Zira internet, bilgi toplumunu yaratan bireylerin en kıymetli öğrenme 

ortamıdır. Son yıllarda internet, ciddi bir eğitim aracı olarak görülmüştür. Özellikle 

uzaktan eğitim öğrencilerinin öteki öğrenciler ile etkileşim kurmalarını imkânlı hâle 

getirmesi ve bunun süratli şekilde gerçekleşmesi, bu fikri kuvvetlendirmektedir. Hatta bu 

fikir, internetin uzaktan eğitim çalışmalarında tercih edilen diğer araçları ve gereçleri kısa 

sürede gereksizleştireceğine dair görüşü de akla getirmektedir. Öğretim etkinliğinde 

internetin kullanılmasıyla vaktin boşa harcanması minimuma indirilmiş, öğretmenlerle 

öğrenciler vakitlerini daha verimli kullanmaya başlamıştır. Ayrıca öğretim etkinliğinde 

bireyselleştirmeye daha fazla imkân sağlanabilmektedir ve bazı öğrencilerin yüz yüze 

iletişim kurma korkusu ortadan kaldırılabilmektedir (Kaya, 2006, s. 321-323). 

Web destekli eğitimin sağladığı avantajlar ile her an ve her mekânda öğrenme 

ortamı oluşturulması, fırsat eşitliğinin sağlanması, bireylerin kendi hızlarında ve bireysel 

öğrenmeye ortam hazırlanması, kendilerine özgü öğrenme yöntemlerine ulaşılabilmesi ve 

paylaşımlara açık olması, şeklinde sıralanabilmektedir. Eğitimle teknolojinin bağının 

güçlenmesi sonucunda her ne kadar olumlu yönleri olsa da olumsuz yönleri de mevcuttur 

(Demir, 2019, s. 14). 

İnternet sayesinde ders sırasında soyut kalan noktalarda görsel içeriklerden 

yararlanılarak öğrencilerin daha somut bilgilere ulaşması sağlanır. Video, animasyon 

gösterileri, pilot çalışma gibi birçok görsel içerik sayesinde hem dersin somutlaştırılması 

hem de derse olan ilgiyi arttırıcı, fayda sağlayacaklardır. Öğretmenler bu sayede 

derslerini yeni nesil materyaller aracılığı ile işleyecekler ve kalıcı öğrenmeyi sağlamış 

olacaktır (Demir, 2019, s. 18). 

Pek çok sahada olduğu gibi bilgisayarın eğitimde kullanılması da gittikçe yaygın 

bir hâl kazanmaktadır. Bilgisayarları eğitim için tercih eden eğitim kurumlarında 

bilgisayarlı öğrenme etkinliğinden sık sık bahsedilmektedir. Bilgisayara dayalı öğrenme 

kaynak ve araçları, öğrenme etkinliğini daha eğlenceli ve kolay bir duruma getirmektedir. 

Bilgisayar, bireyler ile hızlı bir etkileşimde bulunmayı, farklı şekillerdeki birçok bilgiyi 

saklayarak işlemeyi ve geniş bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek üzere öteki medya 

araçları ile beraber kullanmayı da temin etmektedir. Bilgisayarlar, bu özellikleri ile 
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öğretim etkinliğinde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu da göstermektedir. Farklı 

öğretim aktivitelerinde bilgisayarların tercih edilmesi gittikçe yaygın bir hâl almıştır. 

Bilgisayarın eğitimde kullanılmasıyla ilgili ilk araştırmaların 1950’li senelere 

dayandığını söylemek mümkündür. Bilgisayarın eğitim aktivitesindeki payı gittikçe 

fazlalaşmaktadır. Öğretimde öğrenen odaklı modeli benimsemek suretiyle bilgisayarı 

tercih eden eğitim kurumlarında bilgisayara bağlı öğrenmeden veya bilgisayarlı 

öğrenmeden sık sık bahsedilmektedir (Kaya, 2006, s. 209).  

1.8.5. Tepegöz 

Eğitim ve öğretim alanında kullanılan bir başka görsel teknoloji ise birçok öğretmen 

tarafından günlük olarak sınıf içi etkinliklerde kullanılan tepegöz cihazıdır. Şeffaf bir film 

tabakası üzerine yazılan yazıları ya da çizilen resimleri duvara ya da bir perdeye yansıtan 

tepegözün eğitim amaçlı kullanılması II. Dünya Savaşı dönemine denk gelmektedir. II. 

Dünya Savaşı döneminde savunma sanayisinde kullanmak için tasarlanan tepegöz daha 

sonra eğitim ve öğretim amaçlı olarak okullarda kullanılmaya başlanmıştır.  Birçok yeni 

teknoloji ürünü gibi tepegöz de başlangıçta çok pahalı bir teknoloji olup kullanımı 

oldukça sınırlı olmuştur. Başlangıçta sadece orduda kullanılmış olup ancak 1960’larda 

birçok okulun alıp da kullanabileceği ucuzlukta bir teknoloji olmuştur. Tepegöz, 

kullanımı basit bir teknoloji olup, bütün öğretmenlerin rahatlıkla kullanabildiğinden 

dolayı birçok öğretmen tarafından tercih edilmiştir (Lee & Winzenried, 2009, s. 58).  

Tepegöz şeffaf bir kâğıt ya da film üzerindeki içeriği ışık vasıtası ile sınıfın önünde 

duvara yansıtan bir cihazdır (Bissex, 1967).  Dolaylı yansıtma sistemine uygun olarak 

üretilen bir projektör olan tepegöz, farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Bu cihaza “ışıklı 

yazı tahtası, göze hitap eden öğretim aracı, hareketli, hareketsiz, renkli, renksiz, saydam, 

saydam olmayan çeşitli tür ve nitelikteki görüntüleri incelemeye uygun konuma getirmek 

üzere geliştirilmiş bir araç” demek de mümkündür. Projektör grubundaki tepegöz, 

günümüzde yazı tahtasının yerine geçmeye başlamıştır. 1940’lı senelerde ABD 

ordularında kullanılan tepegöz, son senelerde gereç üretimindeki pratiklik ve optik 

sahasındaki gelişmelerin neticesi olarak yaygın kullanım imkânı bulan bir vasıta 

olmuştur. Bu gereç, bir sınıfın veya bir grup dinleyicinin önünde öğretici tarafından 

kullanılmak için üretilmiştir ve iyi kullanıldığı zaman öğretene ve öğrenene ciddi faydalar 

sunmaktadır. Tepegöz, bilhassa eğitime dönük geliştirilmiş olan teknolojiler arasında çok 
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fazla yaygınlaşmıştır. Tepegöz, her büyüklükteki grup için faydalıdır. Ayrıca, bu araç bir 

mekânda toplanan öğrenciler için statik görsellerin gösterilmesi için geliştirilmiş bir 

gereçtir. Bu gerecin pek çok faydasının bulunması onun tüm eğitim basamaklarında ve 

pek çok eğitim ortamında gittikçe artan şekilde tercih edilmesinin gerekçesidir. 

Tepegözle gösterilmek için bir materyalin (saydam) hazırlanması oldukça kolaydır. 

Çağımızda, pek çok öğretmen ile öğrenci tepegöz materyali hazırlayabilir. Materyal 

kalemiyle veya bilgisayarla tepegözde kullanılabilecek materyaller hazırlanabilir. Bir 

kâğıdın üstüne yazılan yazılarla yapılan çizimler kimi fotokopi makineleri ile de tepegöz 

materyali durumuna getirilebilmektedir. Bu metotların tümünün pozitif tarafları 

bulunmaktadır ve her biri ile siyah-beyaz veya renkli biçimler geliştirilebilmektedir 

(Kaya, 2006, s. 258). 

1.8.6. Projeksiyon Cihazı 

Öğretme-öğrenme etkinliklerinde tercih edilen gereçlerin çocukların duyularına 

yönelik olması öğrenmenin kalıcılığı bakımından oldukça önemlidir. Bir öğretme 

aktivitesi ne kadar fazla duyu organına hitap ederse öğrenme etkinliği o kadar kalıcı ve 

nitelikli olur. Bundan dolayı gereçlerin tercihinde çocukların görme ve işitme duyularına 

hitap etmesine dikkat edilmelidir. İnsanlar; okuduklarının %10’unu, işittiklerinin 

%20’sini, gördüklerinin %30’unu hem gördüklerinin hem de işittiklerinin  %50’sini, 

görerek duyduklarının ve söylediklerinin %80’nini görüp, işitip, dokunup, söylediklerinin  

%90’ını anımsamaktadır. Bu neticeler öğretenin eğitimde kesin olarak minimum bir 

eğitim aracını ve gerecini/materyalini kullanmak durumunda olduğunu ortaya 

koymaktadır. Çağımızda tercih edilen eğitimsel araçlar; görmeye, işitmeye ve görmeye-

işitmeye dayalı vasıtalar biçiminde gruplanabilmektedir. Değişik özelliklerdeki 

vasıtaların bir arada tercih edilmesi çocukların öğrenme etkinliğine süratli ve kalıcı olarak 

katılması bakımından önemli olmaktadır. Öğretenin aktivitelerinde tercih edeceği 

araçlarla materyalleri eğitime başlamadan önce şartlara uygun olarak hazırlaması ve 

aktiviteler esnasında etkin olarak kullanması, öğrencilerin aktivitelere başarı ile dâhil 

olmasını temin etmektedir. Bu vasıtalardan biri ve en fazla tercih edileni de 

projeksiyondur. Projeksiyon, bir filmin ya da görüntünün ışık kaynağından yayılan ışıklar 

ile hedefteki bir perde ya da sahaya aksettirilmesidir. Projeksiyon “izdüşümü” olarak da 
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isimlendirilmektedir. Eğitim etkinliklerinde öğrenenlere ve öğretenlere pek çok faydası 

bulunmaktadır (Özen, 2013): 

Öğrenen Bakımından 

• Yaratıcılık özelliğinin belirmesini sağlamaktadır. 

• Toplumsal iletişimde bulunma kabiliyetini geliştirmektedir. 

• Tüm öğrencilere, kendi süratlerinde ve seviyelerinde ilerleme imkânı 

vermektedir. 

• Öğrencinin kendisine güvenmesini sağlamaktadır. 

• Sorun çözme ve dikkati bir sorun üstüne yoğunlaştırma kabiliyetini 

geliştirmektedir. 

• Öğrencilerin öğrenme vaktinden tasarruf etmesini sağlamaktadır. 

• Belgelere başvurma ve dosyalama alışkanlığını kazandırmaktadır. 

• Önceki çözüm yollarını araştırarak bunları yeni bir çözümde kullanabilme 

kabiliyetini geliştirmesini sağlamaktadır. 

• Matematiksel ve dilsel yeteneği geliştirmektedir. 

• Paylaşım hissini geliştirmektedir. 

• Daha fazla bilgiye ulaşma olanağı vermektedir. 

• Derslerin kaydedilebilmesi kaçırılmış olan ders ya da konulara ulaşılabilmesini 

kolaylaştırmaktadır. 

 

Öğreten Bakımından 

• Bilgisayarlı ortamdaki tüm görselleri eğitim gereci şeklinde kullanmaktadır. 

• Vakitten ciddi şekilde tasarruf sağlanmaktadır. 

• Öğrenenin derse katılmasını özendirmektedir. 

• Eğitim etkinliğinde görsel ögeleri çok fazla kullanmaktadır. 

• Kaliteli eğitim sağlamaktadır. 

• Öğrenenlerin sıkıldığı dersler zevkli bir hâle gelmekte, öğreten de dersleri daha 

kolay yürütmektedir. 
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1.8.7. Akıllı Tahta/Etkileşimli Tahta 

Etkileşimli tahta, bir bilgisayar ve bir projektörle birlikte çalışan dokunmaya 

duyarlı bir ekrandır. İlk interaktif tahta 1991 yılında üretildi. Etkileşimli tahtalar sınıfta 

öğrenci katılım düzeyini yükseltmek, öğrencileri motive etmek ve öğrenme hevesini 

teşvik etmek de dâhil olmak üzere öğrenmeyi çeşitli şekillerde etkilemektedir. Etkileşimli 

tahtalar birçok farklı öğrenme stilini desteklemekte, işitme ve görme engelli öğrencilere 

yönelik olanlar da dâhil olmak üzere çeşitli öğrenme ortamlarında kullanılmaktadır. 

Araştırmalar ayrıca interaktif bir tahtada alınan notların öğrenci inceleme sürecinde 

önemli bir rol oynayabileceğini ve öğrencilerin daha yüksek seviyede katılım 

göstermesine neden olabileceğini göstermektedir. Öğrenci öğrenimi üzerinde gözlenen 

olumlu etkilere ek olarak araştırmalar interaktif yazı tahtaları etrafında ders tasarlamanın 

eğitimcilerin hazırlıklarını kolaylaştırmasına, Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) 

entegrasyonunda daha verimli olmasına ve genel olarak verimliliklerini arttırmasına 

yardımcı olduğunu göstermektedir. Etkileşimli tahtalar, çok kişili bir öğrenme ortamında 

dijital içerik ve multimedya ile etkileşime girmenin etkili bir yoludur. Etkileşimli bir 

beyaz tahta içeren öğrenme etkinlikleri birçok etkinliği içermektedir (SMART 

Technologies Inc., 2006). Bunlardan bazıları: 

o Metin ve görüntüleri değiştirme 

o Dijital mürekkeple notlar yapma 

o E-posta, web veya yazdırmayı kullanarak notları daha sonra incelemek üzere 

kaydetme 

o Web sitelerini grup olarak görüntüleme 

o Bilgisayara bağlı olmadan odanın ön tarafında yazılım gösterme veya kullanma 

o Şablonlar, görüntüler ve multimedya ile dijital ders etkinlikleri oluşturma 

o Eğitim video klipleri üzerine notlar yazma 

o Öğrenme materyallerini geliştirmek için beyaz tahta yazılımıyla birlikte sunulan 

sunum araçlarını kullanma 

o Öğrenci sunumlarını sergileme şeklindedir. 

Etkileşim özelliklerine sahip bulunan ve bilgisayarla çalışan, dokunmatik özelliği 

bulunan akıllı tahtaların yardımı ile “yazı, ses, video, grafik vb.” ögeleri birlikte kullanıp 

eğitim etkinliklerinde etkileşim kurulabilmektedir. Tüm öğrencilerin değişik öğrenme 

tarzı ve alışkanlığının olduğu dikkate alınıp akıllı tahtayla beraber çoklu bir öğretim 
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atmosferi oluşturulabilmektedir. Konu anlatılırken, gereksinim hissedilerek ya da 

konuyla alakalı olarak akıllı tahtanın yardımı ile internete bağlanılarak farklı kaynaklara 

ulaşmak mümkündür. Bu araç üstündeki bütün yazıların ya da grafiklerin şekil, renk ve 

boyutları göze uygun biçimde değiştirilebilir. Özellikle tahtada bulunan bilgilerin çekilip 

her tarafa konabilmesi elde edilen bilgilerin düzenlenebilmesi bakımından büyük kolaylık 

sunmaktadır. Akıllı tahta üzerinden yeni bir sayfa ilave edilerek çalışmalar 

sürdürülebilmektedir. Akıllı tahta üstündeki bütün ders muhtevaları kaydedilebilmektedir 

ve istendiğinde yeniden hızlıca tahtaya yansıtılabilmektedir. Bu da öğretmene vakit 

kazandırmakta öğrencilerin dikkati bu sayede dersten kopmamaktadır. Akıllı tahtayla 

özel gereksinimli kişilere değişik beceriler ve kavramlar öğretilebilmektedir. Örneğin; 

zihin yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, işitme kaybı veya fiziki yetersizliği bulunan 

kişiler değişik özelliklere sahip olan kişiler için dizayn edilen bu uygulama üzerindeki 

seçeneklerle metinler işaretlenip, metnin rengi değiştirilip okuma ve yazma hataları 

düzeltilebilmektedir. Bu şıkların kullanılması okuma, yazma, resim yapma ve bilgisayar 

kullanımını da kolay bir hâle getirmektedir (Bozkurt, 2017, s. 43-44). 

Her bireyin öğrenme alanı farklı olduğu düşünülürse akıllı tahtaların duyu 

organlarına hitap etmesi sonucu kalıcı öğrenme sağlanabilir. Görsel, işitsel ve dokunsal 

özellikleri ile akıllı tahtalar öğrencilerin başarısına doğrudan etki etmektedir. Bu durumda 

derslere öğrencilerin daha motive olmuş ve daha aktif şekilde katılımları sağlanır. Aynı 

anda birçok öğrenciye ulaşabilmenin yanı sıra her öğrencinin farklı özelliklerine de hitap 

etmektedir (Demir, 2019, s. 18). 

1.9. Dünyada Eğitim Teknolojileri Entegrasyonu 

Teknoloji ve eğitimin ilişkisinin giderek yaygınlaştığı dünyada bilgi ve teknoloji 

giderek gelişme göstermektedir. Dünya geneline bakıldığında eğitim politikalarında 

teknoloji ile birlikte birçok değişim ve gelişim gözlenmekte buna karşılık olarak proje 

çalışmaları hız kazanmıştır (Demir, 2019, s. 21).  

Güney Kore’de, 1988 yılında eğitim etkinliklerinde BT uygulamaları, millî bir 

politika olmuştur. 1988’den sonra eğitimdeki iyileştirmelerle farklı reformlar yapılmıştır. 

Bunları 1997-2000 yıllarını içeren, öğrencilerle öğretenlerin BT yeterliliğini arttırmayı 

amaçlayan bir plan takip etmiştir. Bu çerçevede, okullarda bulunan donanımlar 

artırılmıştır ve kaliteleri iyileştirilmiş, çoklu ortam eğitim gereçlerinden müteşekkil ders 
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kitapları kullanılmış, “KERIS (The Korea Education & Research Information Service)” 

tarafından muhteva geliştirme kılavuzu ve hizmet sistemi oluşturulmuştur. Plan 

çerçevesinde, öğretenlere ders işlerken vakitlerinin %10’unda BT’yi tercih etmeleri 

tavsiye edilmiştir. Bu planı 2001 yılında başlamış olan ve BT kullanımını kapsayan diğer 

bir plan takip etmiştir ve ardından 2006-2011 yıllarını içeren bir planla süreç sürmüştür. 

2007 yılında Güney Kore’de hazırlanmış ve uygulanmış olan bu planın neticeleri 

“Adapting Education to The Information Age 2010” (KERIS, 2010) isimli Whitepaper’da 

yayımlanmıştır. Yayımlanan raporda, tespit edilen projenin amaçlarına planlanmış olan 

süreler içinde varıldığı, sağlıklı bir değerlendirme ve takip sisteminin geliştirildiği 

anlaşılmıştır. Bu plan, eğitimsel altyapının iyi bir hâle getirilmesi, eğitimsel bilginin 

gelişimiyle dağıtımı, eğitim etkinliklerinde BT uygulamalarının daha fazla kullanılması, 

eğitimin iyileştirilmesi, akademik ve araştırma tabanının geliştirilmesi, akademik bilgi 

veri tabanı geliştirilmesi vb. pek çok noktayı içermektedir (Ekici & Yılmaz, 2013, s. 321). 

1.10. Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Entegrasyonu 

Ülkemizde eğitim etkinliklerinde teknolojik aygıtların kullanımı ile alakalı 

tartışmalar 1970’li senelerde başlamıştır. Bu senelerde Millî Eğitim Bakanlığınca eğitim 

kurumlarının teknolojik kaynak eksikliğine dönük değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Diğer taraftan, 1989 senesinde eğitimin niteliğinin artırılmasını sağlamak üzere 

hazırlanmış olan “Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı” ve 1996 senesinde hazırlanmış olan 

“Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” çerçevesinde bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

etrafında eğitim programlarının güncellenmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Millî Eğitim 

Bakanlığınca “bilişim çağını yakalamak, bilgi ve teknoloji toplumu olmak için evrensel 

düşünen ve ulusal düşünen insanı yetiştirmek, insanımızın ve toplumumuzun rekabet 

gücünü sürekli artırmak için eğitim sistemimizin her kademesini teknolojiyle donatmak” 

şeklinde tespit edilen hedefler çerçevesinde pek çok proje uygulanmıştır. Teknolojinin 

kullanılmasıyla ilgili olarak geliştirilmiş olan bu projelerin kimileri şunlardır:  

“Bilgisayar Deneme Okulu (BDO)” ve “Bilgisayar Laboratuvar Okulu (BLO)” 

projeleri, Dünya Bankasının desteğiyle sürdürülen “Millî Eğitimi Geliştirme Projesi” 

çerçevesinde, bilgisayarlı eğitimin ve bilgisayar eğitiminin yaygınlaştırılması için 2 alt 

proje devreye sokulmuştur. “Bilgisayar Deneme Okulu Projesi (BDO)” çerçevesinde; 14 

genel lise, 24 süper lise ve 15 anadolu lisesine, “Bilgisayar Laboratuvar Okulu Projesi 
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(BLO)” kapsamındaysa İlköğretim, Ortaöğretim ve Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi 

genel müdürlüklerine bağlı okullarda bilgisayar laboratuvarı oluşturulmuştur. Projeyle 

ilişkilendirilen okullarda bilgisayar laboratuvarlarının kullanılması, haftada 20 saat 

bilgisayar eğitimi, 10 saat bilgisayar destekli eğitim, 10 saat de serbest kullanım olarak 

tespit edilmiştir. Projenin uygulandığı eğitim kurumlarındaki öğretmenler, bilgisayar 

okuryazarlık eğitimine dâhil edilmiştir. Her okuldan 1 veya 2 öğretmene “bilgisayar 

formatörlük eğitimi” verilmiştir. Bunun yanı sıra ders saatlerinin haricinde eğitim 

kurumlarında bilgisayar okuryazarlığı kurslarının verilmesi ve gereken planlamanın 

yapılması için okul idarecileri görevlendirilmiştir. “Müfredat Laboratuvar Okulları 

(MLO) Projesi” geliştirilmiş olan eğitim programlarının, yeni eğitim-öğretim ve yönetim 

modellerinin sistemin tümüne yaygınlaştırılmasından evvel denendiği ve teknolojinin 

eğitime yansıtıldığı okullar şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede, 23 şehirde tüm 

teknoloji olanakları bulunan “müfredat laboratuvar okulları” kurulmuştur. Bunların 147 

tanesi ilköğretim okulu, 53 tanesi anadolu lisesi ve genel lise, 8 tanesi de anadolu 

öğretmen lisesidir. Bu eğitim kurumlarına bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. 

İhtiyaçlar çerçevesinde teknolojik imkânlar da temin edilmiştir. “World Links Projesi” 

bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılmasını yaygın hâle getirmek için Millî Eğitim 

Bakanlığı “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü” ve “Dünya Bankası Ekonomik 

Gelişme Kurumu (EDI)” ortaklığı ve “Dünya Bağlantıları Gelişim Programı” 

çerçevesinde “Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı İnternet Hizmetleri Şubesince” 

yapılmıştır. 1998 senesinden başlayarak 15 şehirdeki 22 eğitim kurumunda pilot 

uygulama olarak başlatılmış olan, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 25 devletin dâhil 

olduğu evrensel bu projede, her şehirden bir proje merkez okulu seçilmiş ve çevredeki 

eğitim kurumlarının da bu eğitim kurumlarına bağlı kardeş okul olup proje çerçevesindeki 

eğitim kurumu sayısının hızlı bir biçimde artırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 

öğretmenlere ve öğrencilere; projeye bağlı öğrenme, interneti kullanıp kubaşık öğrenme 

ve öteki okullar ile beraber müşterek internet projelerini gerçekleştirme metotlarının 

öğretilmesi amaçlanmıştır (MEB, 2002). Söz konusu proje, dünyanın farklı 

devletlerindeki öğretmenlerle öğrencileri internette buluşturmak suretiyle, koordinasyona 

dayalı ve öğrenci merkezli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir (Çoban, 

Saray, & Ulutan, 2017, s. 4). 
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Okullara İnternet Projesi (ADSL), Millî Eğitim Bakanlığıyla Ulaştırma 

Bakanlığının arasında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullara ve kurumlara kesintisiz 

internet bağlantılarının sağlanmasına dönük Türk Telekom A.Ş. ile 5 Aralık 2003’te bir 

protokole imza atılmıştır. Bunun amacı; eğitim kurumlarına süratli ve kesintisiz internet 

sağlamaktır. Böylece eğitim kurumlarının e-devlet uygulamalarına daha hızlı erişmesini 

temin etmek, eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının internete erişmesini 

sağlayarak eğitim etkinliklerinde kaliteyi arttırmaktır. Bu çerçevede “e-burs, e-yurt, e-

okul, e-taşınır mal vb.” pek çok elektronik dönüşüm projesi uygulanmıştır. Tüm 

öğretmenlere bilgisayar, her okul için ücretsiz web sayfası yayımlama alanı ve tüm 

öğretmenlere ücretsiz e-posta adresi bakanlığın öteki çalışmalarındandır (Çoban, Saray, 

& Ulutan, 2017, s. 5), (MEB, İnternete Erişim Projesi, 2009). 

Öteki devletlerdeki gibi ülkemizde de gelişmekte olan teknoloji çerçevesinde pek 

çok yeniliğe imza atılmıştır. 1984 senesinde eğitim kurumlarına bilgisayar alınması ve 

bilgisayar eğitimi verilmesi bunlardandır. Ardından, 1985-1986 yıllarında 

“METARGEM (Mesleki Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme)” kurulmuştur ve bu 

çerçevede 1100 bilgisayar satın alınmıştır. Teknik destek ve işlerin sürmesi için yeteri 

kadar kaynağın bulunmaması bu çalışmaları kısa süre içinde sonlandırmıştır (Arslan, 

2003), (Çoban, Saray, & Ulutan, 2017, s. 5). 

Bu çalışmalardan sonra, eğitim etkinliklerinde bilgisayarların kullanımına daha çok 

yer verilmesi için bilgisayarla desteklenen eğitim çalışmalarına başlanmıştır. 1987-1988 

yıllarından başlayıp eğitim kurumlarına uygulamalı olarak seçmeli bilgisayar dersleri 

konmuştur (Uşun, 2004, s. 183). Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılması için 58 

eğitim kurumunda pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 1989 yılında bilgisayar destekli 

eğitim devletin politikası olmuş ve gereken yazılımların, donanımların ve elemanların 

temin edilmesiyle bunun yaygınlaştırılması amaçlanmıştır (Devlet Planlama Teşkilatı, 

1989). 1990 yılında Millî Eğitim Bakanlığı projesiyle eğitim kurumlarında bilgisayarların 

sayıları artmıştır. Proje çerçevesinde 28 ortaöğretim kurumunda bilgisayar laboratuvarı 

kurulmuştur. Gerçekleştirilen araştırmaların neticesinde liselerdeki bilgisayar 

laboratuvarlarının %70’inde bilgisayar eğitiminin verilmesi için %30’unun bilgisayar 

destekli eğitim için tercih edildiği neticesine varılmıştır (Uşun, 2004), (Çoban, Saray, & 

Ulutan, 2017, s. 5). 
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Temel Eğitim Projesi 1, 1998 senesinde başlatılmıştır ve proje çerçevesinde 

öğretmenlere bilgisayar sınıflarının, donanımlarla yazılımların kullanılmasına ilişkin 

eğitimler verilmiştir (MEB, 2010). Projeyle 3.188 bilgi teknolojisi sınıfı kurulmuştur ve 

45.000 bilgisayar, donanım, yazılım ve çevre ekipmanı alınmıştır.  

Temel Eğitim Projesi 2 projesi, 2002-2007 senelerinde uygulamaya konmuştur. 

4.002 bilgisayar sınıfı bu çerçevede kurulmuştur ve 4.000 ilköğretim okuluna eğitim 

gereci alınmıştır. “Temel Eğitimi Geliştirme” çerçevesinde 2007 senesine dek “Temel 

Eğitim Projesi I. Faz” ve “Temel Eğitim Projesi II. Faz” projeleriyle hemen hemen 7500 

BİT (Bilgisayar İletişim Teknolojileri) sınıfı oluşturulmuştur. Buralara projeksiyon 

cihazları ve çoklu ortam cihazları da  konmuştur (Çoban, Saray, & Ulutan, 2017, s. 5). 

“Eğitimde Çağı Yakalamak 2000” projesi de öteki projeler gibi bilgisayarların 

sayısının artırılması için devreye sokulmuştur. Bunun diğer projelerden farklı tarafı, 

“Türkçe, matematik, fen bilgisi, yabancı dil ve sosyal bilgiler” dersleriyle ilgili 

yazılımların geliştirilmesi ve eğitim kurumlarının internete bağlanmasıdır. Ama 

etkileşimli yazılımların dizayn edilememesi, yazılımların esnek olmaması vb. sebepler 

projenin istenen başarıyı elde edememesine neden olmuştur (Uşun, 2004), (Çoban, Saray, 

& Ulutan, 2017, s. 5). 

1.11. Fatih Projesi 

“Fırsatları Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi” olarak 

adlandırılan söz konusu proje MEB tarafından 2010 yılında uygulamaya konulmuştur 

(Hiçyılmaz & Kayserili, 2017, s. 58).  Bu proje, eğitimde ve öğretimde fırsat eşitliğini 

temin etmek ve eğitim kurumlarındaki teknolojik donanımları iyileştirmek maksadıyla 

bilgisayar teknolojisine dayalı araçların öğrenme-öğretme etkinliklerinde daha çok duyu 

organına seslenecek biçimde derslerde aktif kullanımının sağlanması için; okul öncesi, 

ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki bütün eğitim kurumlarında 620.000 sınıfa laptop, 

projeksiyon cihazı ve internet altyapısı sağlamayı amaçlayan bir proje olarak MEB 

tarafından uygulamaya konulmuştur (Sevim & Sayır, 2017, s. 161). 

Proje kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kurumlarındaki 

bütün sınıflara etkileşimli tahtayla internet altyapısı, tüm eğitim kurumlarına çok amaçlı 

fotokopi makinesiyle öğretmenlere tablet bilgisayar ve örgün eğitimde bulunan 5-12. sınıf 

öğrencilerine tablet bilgisayar sağlanması amaçlanmıştır. “FATİH Projesi” Millî Eğitim 
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Bakanlığınca sürdürülmektedir ve projenin paydaşları vardır. Projenin 5 yılda bitmesi 

amaçlanmaktadır. 1. sene ortaöğretim kurumları, 2. sene ilköğretim kurumlarının ikinci 

kademesi, 3. sene de ilköğretim kurumlarının birinci kademesi ve okul öncesi eğitim 

kurumlarının bilgisayar teknolojisi donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik gereksinimi, 

öğretmen rehber kitaplarının güncellenmesi, öğretmenlere dönük hizmet içi eğitim ve 

bilinçli, güvenli, yönetilebilir bilgisayar teknolojisi, internet kullanımı bileşenleriyle 

alakalı faaliyetlerin tamamlanması hedeflenmiştir. Son iki yıl da projenin tesir 

analizleriyle ilgili faaliyetler yapılmıştır (MEB, 2015, s. 32-33). 

FATİH projesi eğitimde ve öğretimde coğrafi farklılık gözetmeden fırsat eşitliğini 

temin etmek, eğitim kurumlarında tercih edilen teknolojiyi geliştirerek iyileştirmek ve 

bilgi iletişim teknoloji gereçlerini öğrenme ortamının merkezine yerleştirip öğrencilerin 

öğrenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilmiş bir projedir. Bu amaç doğrultusunda 

700.000 öğretmene ve 17.000.000 öğrenciye tablet bilgisayar, 42.000 eğitim 

kurumundaki 570.000 dersliğe LCD panelli etkileşimli tahta, internet ağ altyapısı, çok 

işlevli yazıcı ve doküman kamera temin edilerek e-içerik gereksinimlerinin 

tamamlanması hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında 2011-2012 ders yılının ikinci 

döneminden başlayarak pilot uygulamaya geçilmiş ve 17 şehirde 52 eğitim kurumunda, 

2259 öğretmene ve 9435 öğrenciye tablet bilgisayar verilmiştir. Aynı zamanda ilgili 

eğitim kurumlarındaki 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin öğrenim gördüğü sınıflar etkileşimli 

tahtayla donatılmıştır. FATİH projesinin beş temel bileşeni bulunmaktadır (Pamuk, 

Çakır, Ergun, & Yılmaz, 2013, s. 1802). Bunlar: 

• Donanım ve yazılım altyapısının temin edilmesi  

• Eğitimsel e-içeriğin temin edilmesi ve yönetilmesi 

• Eğitim programlarında aktif olarak bilgi teknolojilerinin kullanılması  

• Öğretmenlerin hizmet içi eğitim alması 

• Bilinçli, güvenli, yönetilebilir, ölçülebilir şekilde bilgi teknoloji araçlarının 

kullanılmasıdır. 
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1.12. Özel Eğitim 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere 

özel olarak yetiştirilen görevliler, geliştirilen eğitim programlarıyla ve yöntemleriyle bu 

bireylerin özürlerine ve özelliklerine uygun atmosferde devam ettirilen eğitim çeşidine 

“özel eğitim” denmektedir (MEB, 2010, s. 6). Özel eğitim, ortalama olarak tespit edilmiş 

özelliklerden farklı özellikleri bulunan bireylerin, bağımsız olarak hayatlarını devam 

ettirmesini temin etmek için verilmiş olan eğitim hizmetidir (Şanal, Güler, & Erdem, 

2018, s. 408). Kişiler; bedeni, zihni, toplumsal ve duyuşsal olarak değişik gelişimsel 

özelliklere sahip olabilmektedir. Kimileri iletişim, gündelik etkinlikleri yerine getirme, 

öğrenme ve çevrelerine uymada güçlükle neticelenen gelişimsel engeller ile 

karşılaşabilmektedir. Özel eğitim, bu durumdaki kişilerin davranışlarıyla hayatlarını 

iyileştirmek üzere uygun eğitim tecrübeleri temin etmek gibi güç bir fonksiyon 

üstlenmektedir (Subakan & Koç, 2019, s. 51).  

 

 

Şekil 3. Özel Eğitim ve Teknoloji (Subakan & Koç, 2019) 
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Kişiler; bedeni, zihni, toplumsal ve duyuşsal bakımdan farklı özelliklere sahip 

olabilir. Bazılarında gelişimle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bundan dolayı bazıları 

zihinsel, bazıları motor, bazıları da duyuşsal (duygu, iletişim vb.) becerileri 

gerçekleştirme konusunda problemler ve zorluklar deneyimlemektedir. Gelişmelerinde 

öteki insanlara nazaran geride kalmış olan kişiler, çevreye uyum sorunları 

yaşayabilmektedir. Bu da onları negatif olarak etkileyebilmektedir ve hayat standartlarını 

düşürebilmektedir. Bireylerin davranış ve becerilerini geliştirmesine, çevreye uyum 

sağlamasına yardım etmek üzere eğitimin kişiye özel bir hâle getirilmesi gerekmektedir. 

Bu da “özel eğitim” teriminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özel eğitim; özel eğitime 

ihtiyaç hisseden kişilerin gelişmesine yardımda bulunmak, eğitimsel gereksinimlerini 

gidermek, yetersizliklerin engele dönüştürmesini önlemek, bağımsız ve üretici kişiler 

yetiştirmek için özel olarak yetiştirilen görevliler, engel grupları için özel hazırlanan 

eğitim programlarıyla ve yöntemleriyle uygun bir ortamda yapılan eğitim türüdür  

(Subakan & Koç, 2019, s. 52). 

Tüm çocuklar, öteki çocuklardan farklı özelliklere sahiptir. Bunlar bedensel, 

zihinsel ve duyuşsal niteliklerle ilgilidir. Bütün çocuklar, kendine has bedensel yapıya, 

farklı sahalarda öğrenme özelliklerine ve süratine, duygusal niteliklere sahip 

bulunmaktadır. Bunlar belirli sınırlar içerisinde olduğu zaman öğrenciler, genel eğitimsel 

hizmetlerden faydalanabilmektedir. Fakat farklı özelliklerin daha fazla olduğu 

çocuklarda, genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmaktadır ve özel eğitim hizmetlerine 

başvurmak gerekmektedir (İftar, 1998, s. 3). 

Özel eğitim, ortalama öğrenci niteliklerinden ciddi derecede farklılaşan öğrencilere 

verilen, bireysel olarak planlanan ve kişinin bağımsız yaşam sürme imkânını en üst 

seviyeye çıkarmayı amaçlayan eğitimsel hizmetlerdir. Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrenciler, genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır (İftar, 1998, s. 3): 

o Zihinsel engelliler 

o Öğrenme güçlüğü gözlenenler 

o Duygu ve davranış bozukluğu olanlar 

o Bedensel yetersizliği olanlar 

o Konuşma ve dil sorunlular 

o İşitme engelliler 

o Üstün zekâlılar ve üstün yeteneği olanlar 
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1.12.1. Özel Eğitimin Temel İlkeleri 

Türkiye’deki ulusal eğitimin genel amaçları çerçevesinde özel eğitimin temel 

ilkeleri şöyle tespit edilmiştir (MEB, 2010, s. 7): 

1. Özel eğitime gereksinim duyan bütün bireyler; ilgileri, istekleri, yeterlilikleri ve 

kabiliyetleri çerçevesinde ve nispetinde özel eğitim hizmetlerinden 

faydalandırılır.  

2. Özel eğitime gereksinim duyan kişilerin eğitimine erken yaşlarda başlanması 

gerekir.  

3. Özel eğitimle ilgili hizmetler, özel eğitime gereksinim duyan bireysel, toplumsal 

ve fiziki çevresinden imkân nispetinde ayırmaksızın planlanarak sürdürülür.  

4. Özel eğitime gereksinim duyan bireyin eğitim performansına dikkat edilerek 

amaçta, muhtevada ve eğitim süreçlerinde adaptasyonlar yapılmak suretiyle 

yetersizliği bulunmayan akranlarıyla beraber eğitilmeleri önceliklidir.  

5. Özel eğitime gereksinim duyan bireyin, her türdeki ve kademedeki eğitimini 

kesinti olmaksızın devam ettirebilmesi için tüm rehabilitasyonlarını temin edecek 

kurumlar ve kuruluşlar ile iş birliğinde bulunulur.  

6. Özel eğitime gereksinim duyan için, kişisel eğitim planı oluşturulur ve eğitim 

programları kişiselleştirilerek uygulanır.  

7. Ailelerin, özel eğitim sürecinin tüm boyutlarına etkin olarak katılması ve 

eğitilmesi sağlanır.  

8. Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitime gereksinim duyan 

bireye dönük aktivitelerde bulunan sivil toplum örgütlerinin fikirlerine önem 

verilir. 

1.12.2. Özel Gereksinimi Olan Birey 

Özel eğitime gereksinim duyan bireyi farklı sebeplerle, kişisel özellikleri ve eğitim 

yeterlilikleri bakımından yaşıtlarından beklenilen düzeyden önemli farklılıklara sahip 

olan kişiler olarak tarif etmek mümkündür (MEB, 2010, s. 6). Özel öğrenme güçlüğü 

bulunan birey, dili yazılı veya sözlü anlayabilmek ve kullanabilmek üzere gereken bilgi 

alma süreçlerinin birisinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve “dinleme, konuşma, okuma, 

yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma veya matematiksel işlemleri yapma” zorluğundan 
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dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine gereksinim duyan birey biçiminde 

tanımlanır (Çakıroğlu, ve diğerleri, 2018). 

1.12.3. Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Sınıflandırılması 

Tüm çocuklar, öteki çocuklardan farklı özelliklere sahiptir. Bunlar bedensel, 

zihinsel ve duyuşsal farklılıklardır. Tüm çocuklar, kendine has bedensel yapıya, farklı 

sahalarda öğrenme özellik ve hızlarına, duygusal niteliklere sahiptir. Bunlar belirli sınırlar 

içerisinde olduğu zaman öğrenciler genel eğitimden faydalanabilir ama farklılıkları daha 

büyük olan öğrenciler için genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmaktadır ve özel eğitim 

hizmetleri gerekmektedir. Özel eğitim, ortalama öğrencilerden ciddi derecede farklı olan 

öğrencilere verilen, bireysel olarak planlanan ve kişinin bağımsız hayat süreme imkânını 

maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlayan eğitimsel hizmetlerdir. Özel eğitime ihtiyaç 

hissettiren, başka bir ifadeyle özel ihtiyaçlı kişiler, genel olarak şu başlıklar altında 

toplanır (Kırcaali İftar, 1998, s. 3). 

 

o Zihin engelliler 

o Öğrenme güçlüğü gözlenenler 

o Duygu ve davranış bozukluğu olanlar 

o Bedensel yetersizliği olanlar 

o Konuşma ve dil sorunlular 

o İşitme engelliler 

o Üstün zekâlılar ve üstün yeteneği olanlar 

1.12.3.1. Zihinsel Engelli Bireyler 

Zihinsel engellilik ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Konu ile daha önce tıbbın 

ilgilenmesinden dolayı yapılan ilk tanımlamalar daha çok sağlıkla ilgili olmuştur. 

Zihinsel engellilerin önemli bir kısmını akranlarından hafif düzeyde geriliğe sahip olan 

çocuklar ve gençler teşkil etmektedir. Bu kişiler kolay bir şekilde fark edilmez. Bundan 

dolayı ihtiyaç hissettikleri özel hizmetlerle eğitimsel programlardan faydalanamazlar. 

Bunun için zihinsel engelliliğin tanımlanması önemlidir. Gerçekleştirilen zihinsel 

engellilik tanımları içinde en yaygın olanı ve kullanılanı, “AAMR” olarak bilinen 
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komisyonun 1992 yılında “geri zekâlılık” terimini kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği 

tanımlamadır. Buna göre “geri zekâlılık hâlihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıklar 

göstermektedir. Bu zihinsel işlevlerde önemli derecede normalaltı, bunun yanı sıra 

zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal beceri alanlarından (iletişim, öz bakım, ev yaşamı, 

sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, işlevsel 

akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki ya da daha fazlasında sınırlılıklar gösterme 

durumudur. Geri zekâlılık 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır.” (Eripek, 1998, s. 39). 

Zihinsel engellilik hâli birçok faktörün veya niteliğin birleşmesi neticesinde 

belirmektedir. Bu özellikler genel olarak genetik, çevre ve şahsiyet özellikleridir. Ayrıca, 

en fazla bilinen zihinsel engellilik sebepleri: bulaşıcı hastalıklarla zehirlenmeler, 

yaralanmalarla fiziki tesirler, metabolizma ve beslenme bozuklukları, kaba beyin 

rahatsızlıkları, doğumdan önce fark edilmeyen sebepler, kromozom anomalileri, 

hamilelik sorunları, psikolojik sorunlar ve çevresel tesirler şeklinde sıralanmaktadır. 

Zihinsel engellilerin %80’inin çevresel faktörler neticesinde bu duruma geldiği 

bilinmektedir (MEB, 2010, s. 17). 

1.12.3.2. Görme Yetersizliği Olan Bireyler 

Görme engelli bireyler “körler” ve “az görenler” şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

“Görme engelli” denince kör ve az gören anlaşılmaktadır. Görme engelli bireyin yaygın 

olarak kabul edilen 2 değişik tanımı bulunmaktadır. İlki kanuni, öteki eğitimsel tanımdır. 

Kanuni tanım tıpta çalışanlar ve sosyal güvenlik kurumları tarafından benimsenir iken 

eğitimsel tanım görme engellilere öğretim düzenlemelerinin planlanması esnasında 

kullanılmaktadır. Kanuni tanım objektiftir. Eğitimsel tanım sübjektiftir. Kanuni tanım 

uyarınca kör, bütün düzeltmeler ile beraber normal görme kuvvetinin 1/10'ine yani 

20/200'lik görme keskinliğine veya daha azına sahip olan, görme alanı 20 derecelik açıyı 

geçmeyen kişilerdir. 20/200'nin anlamı, normal görme kuvvetine sahip bireyin 200 

ayaklık (1 ayak: 0.3048 cm) mesafeden görebildiği bir varlığı, görme engellinin sadece 

20 ayaklık mesafeden veya daha yakın mesafeden görmesidir. Başka bir ifadeyle normal 

şekilde gören bireyin 6.1 m’lik mesafeden görebildiği büyüklükteki bir varlığı hemen 

hemen 60 cm’den, daha kısa bir mesafeden gören veya hiçbir mesafeden göremeyen 

birey, kanuni tanım çerçevesinde kördür. Olağan görme keskinliğine sahip olmakla 

beraber sadece anahtar deliği veya kapı aralığından bakıldığı zaman görülebildiği kadarı 
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ile görebilen birey de kördür. “Kör” olarak vasıflandırılan birey, varlıkları karaltılar 

şeklinde gören, varlıkların bir kısmını görebilen veya hiç göremeyen anlamına 

gelmektedir. Kanunun tanımlaması uyarınca az gören, bütün düzeltmeler ile beraber 

görme keskinliği 20/70’le 20/200 arasında bulunan bireylere denmektedir. Bunun anlamı, 

olağan görme kuvvetine sahip bireyin 200 ayaklık mesafeden görebildiği bir varlığı az 

görenin sadece 20-70 ayak arasındaki mesafeden görmesidir. Az gören birey, etrafındaki 

varlıkları sadece yakınına gitmek veya gözüne getirmek suretiyle kısmı olarak fark 

etmektedir. Etrafına sanki kirli, buğulu veya buzlu bir camın arkasından bakmaktadır. 

Görme engelli bireyin görmeden faydalanma ve artık görmenin ne şekilde 

kullanılacağıyla ilgili görme keskinliğine göre tanımlanması çok iyi bir yordayıcıdır. 

Görme keskinliğine bağlı olan kanuni tanım, görmenin ne şekilde kullanılacağı 

hususunda yetersizdir. Buna göre “kör” şeklinde tasnif edilenlerin az bir kısmı tamamıyla 

görme keskinliğinden yoksundur. Büyük bir kısmı, artık görme kuvvetinden etrafındaki 

olayları anlama konusunda yararlanmaktadır ve büyük bir kısmı normal yazıyı gözleri ile 

okuyabilmektedir. Körlükle az görmenin kanuni tanımında sınırlılıklar olduğu için eğitim 

bilimciler, körlüğün ve az görmenin eğitimsel tanımını tercih etmektedir. Körlüğün 

eğitimsel tanımlaması şu şekildedir: “Görme keskinliği kaybında ağır derecede etkilenmiş 

olup, öğretimini dokunarak okuduğu kabartma yazıyla (Braille'le) ve konuşan 

kitaplardan dinleyerek sürdürmeye gereksinimi olanlar görme engellilerdir. Az gören ise 

büyüteçlerle normal puntolu ve büyük puntolu yazılı materyali okuyabilen görme 

engellilerdir.” Eğitimsel tanımlamanın sübjektifliği, öğretime dayalı değişkenlerden 

öğrenme kanalları olan görme, duyma ve dokunmayı kriter almasından 

kaynaklanmaktadır. MEB’in “Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde körlüğün ve az 

görmenin tanımı şu şekildedir: “Kör, bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 

1/10'dan aşağı olan, eğitim-öğretim çalışmalarında görmesinden yararlanması mümkün 

olmayandır.” “Az gören, bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 

arasında olan ve özel bir takım araç ve yöntemler kullanmadan eğitim, öğretim 

çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayanlardır” (Özyürek, 1998, 

s. 129-230). 

Eğitimsel tanımlamanın kanuni tanımlama gibi net ve açık olmaması eğitimsel 

değişkenlerden ve öğretimde okuma metodunu vurgulamasından kaynaklanır. Görmeye 

dayalı engelin seviyesi ne düzeyde bulunursa bulunsun, görme sorunu bulunan bireylerin 
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gelişimsel, zihinsel ve toplumsal nitelikleri hususunda eğitimden faydalanma imkânlar 

bulunmaktadır. Bundan dolayı öncelikle bu niteliklerin bilinmesi lazımdır. Dil, 

öğrenilmektedir ve işitsel olmasından dolayı görme zorluğu bulunanların dilsel 

gelişimine negatif tesiri yok denecek kadar azdır. Olumsuz varsayılabilecek en öne çıkan 

nitelik, kör olan kişilerde daha fazla görülen “Verbalism” yani çok fazla kelime 

kullanımıdır. Körlük, zekânın düşük olmasıyla ilgili bir durum değildir fakat görmeyle 

alakalı yaşantıların zengin olmamasından dolayı yeteri kadar eğitim imkânlarının 

sunulması lazımdır. Kavramsal gelişimi olağan durumda bulunan bireylere göre daha geri 

olabilmektedir. Özellikle soyut kavramlarda başarıları düşük olmaktadır. Bunun sebebi 

de uygun öğrenme yaşantılarının bulunmayışıdır. Görme engellilerin en fazla sıkıntı 

yaşadığı husus “alan” terimidir. Çünkü öteki duyularını kullanıp öğrenme gayreti 

göstermektedirler, alanla ilgili bilgilerde öteki duyuları sınırlı kalabilmektedir. Harekete 

dayalı özgürlükteki becerileri kazanabilmeleri için görme engelli bireyin, fiziki engellerin 

farkında olması lazımdır. “Engel Duyusu” şeklinde isimlendirilen söz konusu duyu, 

kişinin önündeki engelin yerini ve yönünü algılayarak tespit etmesinde etkili olmaktadır. 

Yer ve yön, işitsel olarak algılanmakta ve belirlenmektedir. Bundan dolayı 

yankılanmadan yararlanılmaktadır. Böylece, engel duyusu gelişmektedir. Görme engelli 

kişiler, dikkatlerini yoğunlaştırıp daha iyi ayrım yaptıkları için dolayı işitme ve dokunma 

duyularını daha iyi kullanır (MEB, 2010, s. 27-28). 

1.12.3.3. Bedensel Engelli Bireyler 

Bedensel engelli bireyler, ortopedik yetersizlikleri bulunanları ve devam eden 

hastalıkları olanları içermektedir. Ortopedik yetersizlik sinir sistemindeki zedelenme, 

rahatsızlıklar ve kazaların neticesinde kasların, iskeletlerin ve eklemlerin fonksiyonlarını 

yapamamasıdır. Devam eden hastalıklarsa bireyin farklı aktivitelere katılmasını 

engelleyen tıbbi problemlerin ve bakımlarının devamlı olması biçiminde tanımlanır. 

Bedeni yetersizlikten etkilenen bireyler, okula devam etmelerini ve eğitim alabilmelerini 

sağlamak üzere özel eğitim hizmetlerinde, öğretim, araç veya ortamlarında düzenlemeleri 

gerektirecek seviyede sağlık problemleri veya ortopedik yetersizlikleri bulunan 

çocuklardır. Bu bireylerde zihinsel engeli ve uyum sorunu gibi ilave yetersizlikler de 

olabilmektedir. Bundan dolayı bu bireylerin eğitimi disiplinlerarası yaklaşımı 

gerektirmektedir. Ortopedik yetersizlik durumlarını kasların, iskeletin ve eklemlerin 
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fonksiyonlarını yapamaması tespit etmektedir. Kimi zaman bunlara ilave olarak 

konuşma, duyma, görme ve zihni işlevlerde de yetersizlik durumları da gözlenmektedir. 

“Ayakta durma, yürüme, koşma, zıplama, merdiven inme, çıkma ve dengede durma, bir 

yerden bir yere gitme ve gelme bacaklarla ilgili iskelet, kas ve eklemlerin” işlemesi ve 

yeterli olmasına dayalıdır. “Uzanma, tutma, bırakma, kendine çekme, kaldırma, indirme, 

toplama, katlama, yazma ve buruşturma, düzeltme vb.” fiillerin yapılması kollar ve eller 

ile alakalı iskelet, kas ve eklemlerin işlemesi ve yeterli olmasına dayalıdır. Kaslardaki, 

iskeletteki ve eklemlerdeki yetersizlik durumları okuldaki öğrenmeyi direkt olarak etkiler 

fakat öğrencilerin hareket etme ve tepki verme şekillerini de değiştirmektedir. Eğitim 

kurumunda ortopedik yetersizlik durumundan etkilenen bireylerin eğitimlerinin 

etkilenmemesi için okulla sınıfın donanımıyla araçlarında değişiklikler yapılması 

genellikle yeterli olmaktadır (Özyürek, 1998, s. 157-158). 

1.12.3.4. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler 

1940’lı yılların öncesinde, eğer bir birey öğrenme güçlüğü yaşıyorsa zihinsel 

yetersizliğinin bulunduğu, duygusal bozukluklara sahip olduğu ya da toplumsal kültürel 

yoksunluğunun bulunduğu düşünülmekte idi. 1940’lı yılların başlarındaysa öğrenme 

zorluğu olan bireylerin bu 3 gruptan farklı, 4. bir grup olduğu tespit edildi. Yapılan 

gözlemlerle testler, bu bireylerin birçoğunda beyin hasarı olmadığını göstermiştir. 

Saptanabilir bir bozukluk bulunmadığı hâlde, beynin faaliyetinde farklılık olduğu ve 

problemin yapısal olmaktan ziyade fizyolojik olduğu kanısı oluşmuştur. Bu çocuklar 

genellikle hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, işlev bozukluğu, ailesel ve duygusal 

bozukluklara sahip bireyler olarak tarif edilmiştir. “Öğrenme yetersizliği, dikkat 

bozukluğu, minimal beyin hasarı, nörolojik özür, algısal özür, disleksi, hiperaktivite, özel 

öğrenme güçlüğü, psikonorolojik öğrenme bozukluğu vb.” yaklaşık 40 değişik adla 

adlandırılan bu çocukları 1962 yılında Kirk otoritelerce kabul gören bir tanım yaparak 

“öğrenme yetersizliği” olan bireyler ifadesini kullanmıştır. Kirk matematikle okuma 

konusunda öğrenme sorunları bulunan ve beraberinde zihinsel ya da duygusal sorunu 

bulunmayan bireylerin aileleri için bu terimi üretmiştir. Bu tanıma göre öğrenme 

yetersizliği olan çocuklar bir ya da birkaç temel psikolojik süreçte yazı ya da konuşma 

dilini anlama ve/veya kullanmada bozukluk göstermektedir (Şenel, 1995, s. 40-41).  
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Özel öğrenme güçlüğü, dili yazılı veya sözlü anlayabilmek ve kullanabilmek üzere 

gereken bilgi alma süreçlerinin birisinde ya da birkaçında beliren “dinleme, konuşma, 

okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma veya matematiksel işlemleri yapma” 

konusunda yetersizliklerden dolayı kişinin eğitimsel performansının ve toplumsal 

uyumunun negatif olarak etkilenmesi hâlidir. Yaygın şekilde tercih edilen öğrenme 

güçlüğünün tanımı çerçevesinde öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuklar dinleme, düşünme, 

konuşma, okuma, yazma veya matematiksel problemleri çözme, anlama veya yazılı ve sözlü dili 

kullanma konusundaki ruhsal süreçlerden birisinde veya da birkaçında yetersizlik durumunun 

belirdiği çocuklardır. Özgül öğrenme güçlüğüne sahip olan çocuklar, özellikleri açısından 

birbirlerinden çok farklılık göstermektedir. Öğrenme güçlüğüne sahip olan tüm çocukların 

kendine has davranış örüntüleri yoktur. Öğrenme güçlüğüne sahip olan bazı çocuklarda “algısal, 

algısal-devimsel ve eşgüdüm problemleri, dikkat bozuklukları ve aşırı hareketlilik, düşünme ve 

bellek problemleri” söz konusudur. Genellikle bu bireyler okuma güçlüğü çekmektedir. 

Dinlediği ya da okuduğu bir hikayeyi anlatması istendiği zaman hikayenin başını ya da 

sonunu karıştırmaktadır. Belli bir sıra içerisinde yapılması gerekli olan işlemlerin sırasını 

karıştırabilmektedir. Okuma hızı ve niteliği bakımından akranlarından geridir. Harf-ses 

uyumu gelişmemiştir, kimi harfleri öğrenememektedirler.  

Harfin şekliyle sesini birleştirememektedirler. Sözcükleri hecelerken veya harflere 

ayırırken zorlanmaktadırlar. Sınıf seviyesinde bir parçayı okuduklarında bu parçayı 

anlama konusunda zorlanmaktadırlar, diğerlerinin okuduğunu daha iyi anlamaktadırlar. 

Söz konusu kişiler, yazma zorluğu da çekmektedir. Akranlarına göre el yazısı 

okunaksızdır, sınıf seviyesine nazaran yazı yazma hızları yavaştır, tahtada bulunan yazıyı 

defterlerine geçirirken veya öğretmenin okuduklarını defterine yazarken 

zorlanmaktadırlar, yazarken kimi harfleri ve sayıları, sözcükleri ters yazmakta ve 

karıştırmaktadırlar. Yazarken kimi harfleri, heceleri atlamakta veya harf/hece 

eklemektedirler. Söz konusu kişilerin aritmetik becerileri de zayıftır. Dört işlemi 

yaparken hızlı değillerdir, parmak saymakta ve yanlış yapmaktadırlar. Problemi çözüme 

götürecek işleme karar verememektedirler. Yaşlarına uygun düzeydeki matematik 

problemlerini yaparken otomatik olarak tepki vermekte zorlanmaktadırlar. Sayı 

kavramını anlamakta zorluk çekmektedirler. Bu çocukların çalışma alışkanlığı yoktur. Ev 

ödevlerini eksik almakta, yaparken yavaş davranmakta ve verimsiz olmaktadır. Ders 

çalışırken sıkça ara vermekte, çabuk sıkılmakta, ders çalışmaktan hoşlanmamaktadırlar. 

Ödevlerini yaparken başkalarının yardımına gereksinim hissetmektedirler, kendi 
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başlarına çalışma alışkanlıkları yoktur. Öğrenme stratejileri eksiktir, öğrenmeyi 

düşündüklerini ne şekilde kontrol altında tutup yönlendireceklerini (organize 

edeceklerini), daha fazla bilgiye ne şekilde ulaşacaklarını ve öğrendiklerini ne şekilde 

hatırlayacaklarını bilememektedirler, çalışmak üzere yardımda bulunacak birilerine 

ihtiyaç hissetmektedirler. Bu bireylerin sözel ifade becerisi zayıftır, duygu ve 

düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanmaktadırlar, serbest konuşurken düzgün 

tümceler kuramamaktadırlar; heyecanlanmakta, takılmakta, şaşırmaktadırlar; sınıf içinde 

sözel katılımları azdır (MEB, 2010, s. 41).  

1.12.3.5. Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Bireyler 

Duygu ve davranış bozukluğu bulunan bireylerin herkesçe benimsenmiş bir tanımı 

yoktur. Ayrıca, bütün tanımlamalarda davranışların hâlihazırdaki toplumsal ve kültürel 

normlardan ciddi seviyede farklı ve devamlı olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

Duygu ve davranış bozuklukları, genellikle, yönetim bozukluğu, kişilik sorunu, 

olgunlaşamama ve toplumsallaşmış suçluluk biçiminde tasnif edilmektedir. Duygu ve 

davranış bozukluğu bulunan bireyler, genel olarak eğitim kurumundaki akademik 

faaliyetlerde kendilerinden istenen başarıyı sergileyememektedir. Etraflarındaki bireyler 

ile ilişki kurmada ve sürdürmede zorluk yaşamaktadırlar. Daha çok antisosyal ve içe 

dönük davranışlara eğilimlidirler. Duygu ve davranış bozukluğuna yol açan faktörler 

“biyolojik” ve “çevresel” olarak 2 başlıkta incelenmektedir ancak çevresel faktörler 

üstünde daha fazla durulmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğu bulunan çocukları teşhis 

etme ve değerlendirme konusunda değişik modeller bulunmaktadır. Bunların içinde 

“davranışların doğrudan gözlemi ve ölçülmesi” ile daha geçerli bilgilere ulaşılmaktadır. 

Duygu ve davranış bozukluğu bulunan çocukların eğitiminde genel olarak “davranışçı 

model” kullanılmaktadır. Söz konusu yaklaşım etrafında “sosyal becerilerin öğretimi”, 

“alternatif tepkilerde bulunma” ve “kendini yönetme” üstünde durulmaktadır. Bu 

çocuklara özel eğitim hizmetleri genel olarak özel sınıf ve okul düzenlemeleri içinde 

verilmektedir. Ülkemizde, duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklara dönük hizmetler 

çok azdır (Eripek, 1998, s. 90). 

Heterojen özelliklere sahip olan bu çocukların özel ihtiyaçları toplumsal ve 

duygusal beceri ve davranışları kapsamaktadır. Bunların büyük bir kısmı akademik 

becerilerde ve öğrenmede zorluklar yaşamaktadır. “Depresyon, çocukluk şizofrenisi vb.” 
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sorunlar duygusal ve davranışsal bozukluklar arasında bulunmaktadır (Koçyiğit, 2012, s. 

2). 

1.12.3.6. Konuşma ve Dil Sorunu Olan Bireyler 

Sözlü dile sahip olma, kavrama ve ifade etme konusunda problemleri bulunan 

kişiler bu gruptadır. “Kekemelik, ifade edici dil gecikmesi, özgül dil bozukluğu vb.” 

sorunlar dil ve konuşma sorunlarına örnektir (Koçyiğit, 2012, s. 4). Sözlü iletişimde 

değişik düzey ve şekillerde beliren aksamalar ve düzensizliklerden dolayı dili kullanma, 

konuşma ve iletişim konusundaki zorlukların, kişinin eğitimsel performansı ve toplumsal 

uyumunu negatif olarak etkilemesidir. Bu çocuklar, hoş olmayan bir ses ile ve yaşına 

özgü olmayan ya da anlaşılmayan bir biçimde konuşmaktadır. Bundan dolayı normalden 

daha fazla farklılık göstermektedirler. Diğer bir ifadeyle konuşma sırasında dinleyenlerin 

birçoğu, genellikle ne söylendiğine değil de ne şekilde söylendiğine dikkat etmektedir, 

birçoğu konuşmayı beklediklerinden farklı bulmaktadır ve konuşanın neler söyleyeceğini 

değil de ne şekilde söyleyeceğini düşünmekte ya da bu kaygı içerisinde olurlarsa o 

konuşma, engelli bir konuşma olarak dikkate alınabilir (MEB, 2010, s. 35). 

Sözlü dil ve konuşma, gündelik hayatımızda önemli bir yere sahip olan ve kişiler 

arası iletişimde kullandığımız çok önemli bir araçtır. Kişilerarası iletişimde 

düşüncelerimizi kodlamamız; bunu hedef kişi veya kişilere iletmemiz, hedef kişi ya da 

kişilerinse bu kodu alması ve açması (çözümlemesi); bundan anlam çıkarması gibi bir 

durum söz konusudur. Bütün bunlar, kendi içerisinde bazı kompleks işlemleri 

gerektirmektedir. İletişimin herhangi bir sebeple ve boyutta aksamış olması, kişi ve o 

kişinin çevresi için ciddi olumsuzluklara neden olmaktadır. Kişilerarası iletişim problemi 

bulunan kişinin probleminin, bu sahada yetişmiş bir insan tarafından değerlendirilip 

gereken tedbirlerin alınması en uygun yöntemdir. Ülkemiz, dil ve konuşma terapisti 

yetiştirme hususunda henüz istenen seviyede değildir. Bundan dolayı dil ve konuşma 

konusunda problemleri olan kişilerin iyileştirilmesi evrensel normlara uygun değildir. 

Öğretmenlerin buna karşı hassas olması ve tavırlarını öğrencilerin lehine değiştirmesi de 

önemlidir (Konrot, 1998, s. 102). 
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1.12.3.7. İşitme Engeli Olan Bireyler 

İşitmenin kısmen ya da tamamıyla kaybedilmesinden dolayı dili kullanmada ve 

iletişimde yaşanan zorluklar sebebiyle özel eğitime ve destek eğitim hizmetlerine 

gereksinim duyan kişiler bu gruptadır (Koçyiğit, 2012, s. 4). İşitme engelli çocuklar 

engellerinin niteliğine dayalı olarak gelişim sahalarında kimi farklılıklara sahip olabilir 

ama bu durum onların işitme konusunda sorunları bulunmayan yaşıtlarından tamamıyla 

farklı oldukları anlamına gelmemektedir. Eğitim konusundaki amaçlardan birisi de işitme 

engelli çocukların engellerinden kaynaklanan farklılıkları eğitimle ve öğretimle 

minimuma indirgemektir (MEB, 2010, s. 23). İşitme engelliler, gereksinimlerini sözel 

olarak ifade etme konusunda yetersizdir. Aileleriyle arkadaşları onların duygu ve 

düşüncelerini anlama konusunda zorlanmaktadır. Bu durumdaki bireyler, kendileri kötü 

hissetmektedir, kendilerine kızmakta ve kendilerine olan güvenlerini 

geliştirememektedir. Topluma uyum sağlama konusunda güçlük çekmekte, kendilerini 

soyutlanmış hissetmektedirler (MEB, 2010, s. 25). 

Duyma yitiminin herkeste bulunması ana dilin olağan gelişimi için çok önemli bir 

engeldir. Çocuklardaki işitme kaybının işitme testleriyle erkenden teşhis edilmesi, 

gereken cihazların, konuşma ve dil eğitiminin verilebilmesi için oldukça önemlidir. 

Çağımızda, pek çok çocuğun işitemediği küçük yaştayken fark edilmektedir. İşitme 

cihazları veya cerrahi yöntemler ile daha iyi işitmeleri sağlanabilmektedir. İşitme 

cihazları konusundaki son yenilikler, yakın bir zamanda bu cihazları daha da faydalı ve 

eğitimi tamamlayıcı bir öge hâline getirecektir. 

Özel eğitim, aile eğitimi ya da destekleyici eğitimle konuşmayı anlaması ve 

öğrenmesi ve iletişim kurması mümkün olmaktadır. İşitme engelli olduğu hâlde, erken 

dönemlerde ve kendisine uygun eğitim alan pek çok kişi, meslek edinme konusunda çok 

iyi seviyelere gelebilmektedir. Bundan dolayı işitme kaybının oluşmasının hemen 

ardından ve erken dönemlerden başlayan, özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlanan 

ve çok iyi sürdürülen eğitim hizmetlerinin temin edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde, 

işitme engellilere sunulan özel eğitim imkânları genel olarak yatılı/gündüzlü işitme 

engelliler ilköğretim okulları üzerinedir (Tüfekçioğlu, 1998, s. 122). 
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1.12.3.8. Üstün Yetenekli Bireyler 

Üstün yetenekli bireyler, özel eğitimin en fazla ihmal edilen bireyleridir. Bu 

durumun sebeplerinin başında yanlış kanaat ve toplumsal tutum gelmektedir. Üstün 

yetenekli bireyler, geleneksel olarak “üstün zekâlı, üstün özel yetenekli” şeklinde 

kavramsallaştırılmaktadır. Bu bireyleri, bu tarzdaki yaftalamalardan kurtarmak üzere 

“üstün zekâlı, üstün yetenekli, yaratıcı vb.” ifadeler tercih edilmektedir. “Üstün zekâlı” 

ifadesi de çağımızda geçerliliğini yitirmiş, bu ifadenin yerine “üstün yetenekli” ifadesi 

benimsenmiştir. Üstün yetenekli bireyler, tarama ve tanılama yöntemleriyle tespit 

edilmektedir. Anne ve babaların çocuklarının bu durumunu tespit edebilmesi zordur. 

Öğretmenlerin tahmini daha isabetlidir. Tanılama konusunda psikometrik ölçeklerden 

yararlanılmaktadır ama bunlar pahalı, uzun zaman gerektiren ve taraflı araçlardandır. 

Öncelik ölçüt bağımlı ölçeklerdir. Bunların yanı sıra disiplinlerarası bir yaklaşım ile 

gelişim profillerinin çıkartılması gerekmektedir. Üstün yetenekli bireylerin, gerçek 

anlamda eğitilmeleri 20. yüzyılın başında, özellikle Terman’ın çalışmalarının ardından 

mümkün olmuştur. Fakat 1957 senesinden sonra bu durum üzerinde daha fazla 

durulmuştur. Bu senelerde ülkemizde “fen lisesi, üst özel sınıf, türdeş yetenek kümeleri 

uygulamaları” denenmiştir. Bunlar içinde fen lisesi haricindekilere son verilmiştir. 

Günümüzde “anadolu güzel sanatlar liseleri, fen liseleri, İnanç Vakfı Lisesi ve iki özel 

ilköğretim okulu” haricinde uygulama yapılmamaktadır. Şu anki mevzuat ilköğretim I. 

kademede belirli ölçülerde hızlandırılma ve zenginleştirilmeye yer verir. Son senelerde, 

üstün yetenekli çocukların eğitimlerinde zenginleştirme modeli içinde yaratıcı öğrenmeye 

imkân tanıyan “Dönerli Kapı Modeli” yaygınlaşmıştır (Ataman, 1998, s. 192). 

1.13. Özel Eğitim Kurumları 

Bu kurumlar; yetersizlikten farklı seviyelerde etkilenen kişilerin toplum 

içerisindeki rollerini yerine getiren, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içerisinde 

görev yapabilen, etrafına uyum geliştirebilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak eğitim 

almalarını, kendi kendilerine yetmeleri için temel hayat becerilerini geliştirmelerini ve 

uygun eğitim programlarıyla özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanıp ilgileri, 

gereksinimleri, kabiliyetleri ve yeterlilikleri çerçevesinde üst öğrenime, iş ve meslek 

sahalarına ve yaşama hazırlanmalarını hedefleyen ve bu çerçevede düzenlemeler yapıp 
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çalışmaları devam ettiren eğitim kurumlarıdır. Buralarda özel eğitime gereksinim duyan 

bireylerin minimum kısıtlayıcı ortamda akranları ile birlikte eğitim görmesi esas 

alınmaktadır. Ama bu da her zaman mümkün değildir. Minimum kısıtlayıcı ortam, özel 

eğitime gereksinim duyan çocukların normal akranları ile beraber, yaşadığı toplumsal ve 

fiziksel çevreyle ailelerinden mümkün olduğu kadar az sürede ve mesafede ayrı kaldığı, 

çocuğun gelişimini destekleyen ortamlardır (Koçyiğit, 2012, s. 6-7). 

1.14. Türkçe Eğitiminde Temel Dil Becerileri 

1.14.1. Dinleme 

Dinleme, duyduklarımızı anlama ve saklama veya duyduklarımızı anlamak üzere 

dikkat harcamaktır. Kişi, okul öncesindeki tüm bilgi, duygu ve düşünce dünyasını 

dinlemeyle oluşturmaktadır. Dinleme, iletişim kurmanın ve öğrenmenin ana yöntemidir. 

İletişimde, öğrenme işinin oluşması için kaynak tarafından iletilenlerin alıcı tarafından 

paylaşılması gerekmektedir. İletilenler yoluyla alıcının yeni yaşantılar kazanabilmesiyse 

dinleme becerisindeki birikimleri ile yakından ilişkilidir. Kaynak tarafından söze çevrilen 

bilgilerin, haberlerin, tutumların, duyguların ve fikirlerin algılanarak anlamlandırılması, 

kavranması ve yorumlanması bazı bilgiler, beceriler ve alışkanlıklar gerektirmektedir. 

Hayatın tüm alanlarındaki ilişkileri çevreleyen dinleme becerisi ve alışkanlığı, okul 

öncesi evrede, tabii olarak edinilmektedir fakat edinilen söz konusu beceriler; öğrencileri 

dinlediklerini anlayan, ayıran, değerlendiren bireyler hâline getirmemektedir. Bundan 

dolayı öğrencileri dinlediklerini anlamaya, ayırmaya, eleştirip değerlendirmeye sevk 

edecek becerilerin ve alışkanlıkların kazandırılması konusunda ana dil öğretimi oldukça 

önemlidir (Sever, 1993).  

1.14.2. Konuşma 

Konuşma; duyguların, düşüncelerin, tasarıların, isteklerin ve dileklerin söz ile ifade 

edilmesidir. Diğer bir ifadeyle bir konunun zihinde tasarlanmasının ardından muhataplara 

söz ile aktarılmasıdır. Konuşma; zihinsel gelişme, kişilik oluşumu ve sosyal 

münasebetlerin yansıtıcısıdır. Bireysel ve sosyal hayatta önemli bir yeri olan konuşma; 

okul, iş ve toplum hayatında başarı veya başarısızlığı ortaya koyan faktörlerden birisidir. 

Konuşma, yüzyıllar boyu insanın insan ile münasebetlerini düzenleme insanların 
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birbirlerini etkileme konusunda önemini kaybetmemiştir. Kişinin dille tesis ettiği 

iletişimin bir boyutunu teşkil eden konuşma, bir duygu ve düşünce alışverişidir. Bu 

yönüyle kişiler arasındaki yaşantıların paylaşılmasıdır. Günümüzde de demokratik hayatı 

oluşturma konusunda bir faktör olarak bilinmektedir, demokratik bir toplumun 

vazgeçilmez bireysel haklarındandır (Sever, 1993).  

Akkaya (2012)’ya göreyse konuşma; bireyi öteki canlılardan ayırıp duygu, 

düşünce, tasarı ve arzuların zihinde belirerek söylenmesi ile tamamlanmaktadır. Bundan 

dolayı konuşma fiili bireyin gündelik yaşamındaki iletişimlerinde oldukça önemli bir yer 

edinmektedir. Konuşma, yalnızca bazı kelimeleri sesle diğer insanlara aktarma işi 

değildir. Bir anlatım ve anlaşma vasıtası olan konuşmanın da öteki anlatım şekillerinde 

olduğu gibi kendine has kural ve prensipleri bulunmaktadır.  

Çocuklar, belli konuşma alışkanlıkları edinip okula gitmektedir. Okul öncesi evrede 

çocuk ailenin geleneklerini, göreneklerini ve alışkanlıklarını konuşma eğitimiyle 

edinmektedir fakat çocukların konuşmasını gelişigüzel olmaktan kurtararak onlara kurallı 

konuşmanın teknikleri ile alakalı davranışların kazandırılması, okuldaki öğretimin 

sorumluluğu altındadır. Eğitilen bir ses tonuyla; ses, hece, kelime ve tümce vb. dil 

birimlerini tam olarak telaffuz eden, tümce ve kelime vurgularını doğru şekilde yapan, 

konunun duygu ve düşünce yönlerini sesi ile ayırabilen, konuşmanın anlamını yaptığı 

duraklar ile ortaya koyan; bedeni hareket, jest ve mimik vb. unsurları konuşmaya katıp 

sözün anlamını kuvvetlendiren konuşma yeteneklerine sahip olan kişilerin 

yetiştirilmesiyse öncelikle öğretmenlerin sorumluluğu altındadır (Sever, 1993). Akkaya 

(2011)’ya göre konuşma becerisi Türkçe derslerinde oldukça önemli bir yere sahip 

olmasına karşın bu becerilerle alakalı çok fazla araştırma yapılmamaktadır 

1.14.3. Okuma 

Okuma bir harf adlandırma/seslendirme fiilinden öte, ön bilgilerin aktif olarak 

kullanıldığı ve yeni bir anlamın tesis edildiği süreçtir. Bu sürecin aktif olarak 

kullanılması, parçadan bilgi almaya dönük okumaya çok fazla katkıda bulunmaktadır 

(Keskin & Baştuğ, 2013). Okuma aktivitesi, yazıdaki duygu ve düşüncelerin kavranması, 

çözümlenmesi ve değerlendirilmesi vb. fizyolojik, zihinsel ve ruhsal tarafları olan 

kompleks bir süreçtir. “Görme, anımsama, seslendirme ve değerlendirme vb.” birbiri 

içine giren fiilleri içeren bu aktivitenin genel özellikleri şöyledir (Sever, 1993): 
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• Okuma, iletişimsel bir süreçtir. 

• Okuma, algılamaya dayanan süreçtir. 

• Okuma, öğrenmeye dayanan süreçtir. 

• Okuma; zihinsel, duyuşsal ve devinişsel boyutları olan bir gelişimsel süreçtir. 

Okuma alışkanlıktan ziyade zaman içinde gelişen ve eğitimin neticesinde kazanılan 

bir davranıştır. Fakat bunun için yapılan eğitimin biçimi ve uygulamasıyla alakalı çok 

farklı düşünceler vardır. Okuma, bazılarına göre yazılı bir metnin göz ile izlenmesi, beyin 

ile algılanmasıdır bazılarına göre de başlı başına özel bir eğitime gereksinim hissedilen 

ve birbirinin içine giren değişik etkenlerin birleşmesiyle gerçekleşmiş olan bir süreçtir. 

Okumanın zor kullanılarak kazandırılacak bir alışkanlık olmadığı, tersine temel bir 

gereksinim olduğu, devamlılık arz ettiği anlaşılmaktadır (Aytaş, 2005, s. 461). 

Okuma, sözcük tanıma ve okuduğunu anlama becerisine dayalıdır. Sözcük tanıma 

becerisi gelişen okurlar, sözcükleri hızlıca seslendirmektedir ve enerjilerinin önemli bir 

kısmını anlamaya ayırmaktadır. Bu tip okurların, okumaları akıcıdır ve okuduklarının 

önemli bir kısmını anlarlar.  Sözcük tanıma becerisi gelişmeyen veya az gelişen 

okuyucularsa sözcükleri seslendirmek ile uğraştıklarından anlamak için fazla zaman 

harcamazlar. Bunlarsa okumada problem yaşamakta, yavaş ve yanlış okumakta, 

okuduklarının birçoğunu anlayamamaktadır. Okuduklarını anlamak, ön bilgilerini 

kullanıp metinlerde verilen fikirleri çözmek ve bunlara anlam vermektir. Okur, sözcüğü 

seslendirmekle yazılı kodu çözmektedir ve sonrasında seslendirdiği sözcüğü zihninde 

anlamlandırmaktadır. Okur, bir metni okuduğu zaman metindeki düşünce ile ön 

bilgilerini birleştirmektedir. Metindeki sözcüklerin anlamlarından hareket ile tümcelerin 

anlamlarına, tümcelerden paragrafların anlamlarına ve paragraflardan da konunun 

anlamına ulaşmaktadır (Yılmaz, 2008).
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1.14.4. Yazma 

Yazma; duygularımızı, düşüncelerimizi, tasarılarımızı, tecrübelerimizi yazıyla 

ifade etmektir. Konuşmaya benzer şekilde yazı da başkaları ile iletişime geçmenin, 

kendimizi ifade etmenin bir yöntemidir. Yazıya dayalı anlatım, fikri iletme vasıtası olan 

kelimelerin belli bir düzen içerisinde tümcelere, tümcelerin paragraflara, paragrafların 

paragraf üstü birimlere dönüştürülmesidir. Konuşmayla yazmak bir anlatma becerisiyken 

dinlemek ve okumak da bir anlama becerisidir. Anlatmak verici, anlamaksa alıcı olmayı 

gerektirmektedir. Anlama sürecinde gelen mesajın anlaşılması; fikirlerin ayrıştırılması, 

karşılaştırılması ve yeniden şekillendirilmesi gibi süreçleri içermektedir. Anlatma 

sürecindeyse kişi vericidir. Sezgi, duygu ve düşünceleri belirli kurallar çerçevesinde 

birleştirerek bütünsel olarak aktarmaktır (Sever, 1993).  
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 

araçları, verilerin toplanması, uygulama süreci, kontrol grubu ders işleme süreci, deney 

grubu ders işleme süreci, toplanan verilerin çözümlenmesi ve verilerin analizinde geçerlik 

ve güvenirlik ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

2.1. Araştırmanın Modeli 

Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama 

becerilerine etkisinin incelendiği bu çalışmada yapılan araştırmayı daha geçerli ve 

güvenilir kılmak için nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi 

kullanılmıştır. Karma yöntem, yapılan bir çalışmada nitel ve nicel verilerin birlikte ele 

alınması, toplanması, analiz edilmesi ve birleştirilmesiyle kullanılan bir araştırma 

yöntemidir (Creswell & Plano Clark, 2007). Karma yöntem ile nicel veriler ağırlıklı 

olarak yapılan çalışmalar nitel verilerle desteklenerek sunulmaktadır (Creswell, 2003). 

Diğer bir deyişle nitel çalışma verileri nicel çalışma verilerini desteklemede tamamlayıcı 

özellik taşır. Nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanılmaların sebebi iki yaklaşımın 

güçlü yöntemlerini kullanmak ve zayıf yönlerini telafi etmektir (Punch, 2005). 

 Yapılan çalışmalarda nicel ve nitel yöntemler hakkında bilgi sahibi olunması ve bu 

bilgilerin araştırma sürecinde aktif olarak kullanılması bazı zorluklar içermektedir. 

Karma yöntem araştırmaları için araştırmacıların hem nicel hem de nitel araştırma 

yöntemlerine vakıf olması gerekmektedir (Çepni, 2010; Canbazoğlu Bilici S. , 2012). 

Karma desenli araştırma yöntemleri dört alt gruba ayrılarak tanımlanmıştır. Bunlar; 

açıklayıcı desen, iç içe gömülü desen, zenginleştirilmiş desen ve keşfedici desendir 

(Creswell & Plano Clark, 2007).  

Karma desenli araştırma yöntemlerinden olan iç içe gömülü desende nicel veya 

nitel yöntemler çerçevesinde araştırma süreci yürütülürken araştırmanın herhangi bir 

bölümünde araştırmayı genişletmek için farklı veriler toplanır. İç içe gömülü desen iki 

veri türünün farklı beklentilerini karşılamak için kullanılır (Plano Clark, Huddleston-

Casas, Churchill, O'Neill Green, & Garrett, 2008). Yapılan bu çalışmada da nicel verilerin 
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yanı sıra çalışmayı güçlendirmek için nitel verilerden de faydalanılmıştır. Bu da 

araştırmanın karma desenli araştırma yöntemlerinden iç içe gömülü desenli 

araştırılmasını gerekli kılmıştır. İç içe gömülü desen, nitel desenli araştırma verilerinin 

araştırma öncesinde, sürecinde veya sonrasında toplandığı tek aşamalı modeller 

doğrultusunda yapılandırılabilir (Creswell & Plano Clark, 2007; Sandelowski, 1996). 

Kullanılan desenin simgesel gösterimine Tablo 1.’de yer verilmiştir. Çalışma 

sürecinin sonunda deney grubu öğrencilerinin teknoloji destekli eğitime ve yapılan 

uygulamaya dair görüş ve düşüncelerini almak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formunda amaç önceden belirlenmiş bazı 

sorulara ve konulara değinmektir. Bu sorular katılımcılara sorulurken sistematik ve tutarlı 

bir hiyerarşide sunulur (Yıldırım & Şimşek, 2011). 

 

Tablo 1. Araştırma Desenine İlişkin Simgeler 

Çalışma 

Grubu 

Uygulama 

Öncesi 
Süreç 

Uygulama 

Sonrası 

D 

 

 

10 Öğrenci  

(Deney 

Grubu) 

“Öğretmen Veri Formu” 

“Öğrenci Veri Formu” 

M1. Terleyince 

M2. Geyik ile Kaplan 

M3. Adsız Çeşme 

M4. Doğuran Kazan 

M5. Ağustos Böceği ve 

Karınca 

M6. Kitabım 

M7. Atatürk 

M8. Gökçen Kız Çeşmesi 

M9. Mevsimler 

“Teknoloji 

Destekli 

Uygulamalara 

Dayalı Öğretim” 

“Metin 

Değerlendirme 

Ölçeği” 

 

“Kalıcılık Testi” 

 

“Uygulama 

Değerlendirme 

Formu” 

K 

 

 

10 Öğrenci  

(Kontrol 

Grubu) 

“Öğretmen Veri Formu” 

“Öğrenci Veri Formu” 

M1. Terleyince  

M2. Geyik ile Kaplan  

M3. Adsız Çeşme  

M4. Doğuran Kazan  

M5. Ağustos Böceği ve 

Karınca 

M6. Kitabım  

M7. Atatürk  

M8. Gökçen Kız Çeşmesi  

M9. Mevsimler  

“Geleneksel 

Öğretim” 

“Metin 

Değerlendirme 

Ölçeği” 

 

“Kalıcılık Testi” 
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2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Mardin ili 

Kızıltepe ilçesinde iki farklı ortaokulda 6. sınıf seviyesinde öğrenimine devam eden ve 

özel eğitim sınıflarında öğrenim gören 20 öğrenci oluşturmaktadır. Okullardan birisinin 

öğrencileri deney grubu olarak, diğer okuldaki öğrenciler ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. Her grupta 10 öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrenci araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Zira özel eğitim sınıflarında en fazla 10 öğrenci bulunmaktadır. Her 5 

öğrenciden de 1 öğretmen sorumlu olup her sınıfta 2 özel eğitim öğretmeni görev 

yapmaktadır. Her iki gruptaki öğrenciler hafif zihinsel engelli ortaokul grubu 

düzeyindedir. Çalışmanın yürütüleceği okulların belirlenmesinde ölçüt örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi ile araştırmaya katılan bireyler 

seçilirken örneklemi belirleyen olguyu karşılayabilen kişilerden seçilir (Canbazoğlu 

Bilici, 2019). Ölçüt örnekleme yönteminde, çalışmayı gerçekleştiren bireylerce daha 

önceden belirlenmiş kriterlerin karşılanması önemli bir noktadır (Patton, 2014). Bu 

bağlamda araştırmada; akıllı tahta, projeksiyon cihazının olduğu ve aktif kullanıldığı, 

araştırmanın gerçekleştirileceği sınıflarda görevli öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin 

en az 4 yıl olması ve gönüllü olması, araştırmaya katılan öğrencilerin engel durumlarının 

benzer olması ve araştırmanın gerçekleştirileceği okulların kolay ulaşılabilir konumda 

olması çalışma grubunun belirlenmesindeki kriterler olarak belirlenmiştir. Özel eğitim 

sınıflarında öğrenim gören öğrenciler içerisinden araştırmaya konu olacak deney ve 

kontrol gruplarının belirlenmesinde ise random yöntem kullanılmıştır. Deney ve kontrol 

grupları uygulama öncesinde belirlendikten sonra deney grubunda teknoloji destekli 

uygulamalara dayalı öğretim, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleri ile 

öğretim yapılmıştır. Uygulamaya geçilmeden önce araştırmanın gerçekleştirileceği 

sınıflarda görev yapan öğretmenlere deneysel süreç öncesi uygulamaya ilişkin bilgi ve 

eğitimler verilmiştir. 

Öğrenci Veri Formunda (EK 4) yer alan verilerden hareketle deney ve deney grubu 

öğrencilerine yönelik elde edilen kişisel veriler Tablo 2.’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Çalışma Grubu Verileri 
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K1 14 K ✓  Zihinsel Hafif 7 5 x x 

K2 13 E ✓  Zihinsel Hafif 8 6 x x 

K3 15 E ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x x 

K4 15 E ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x ✓  

K5 12 E ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x ✓  

K6 14 E ✓  Zihinsel Hafif 6 4 ✓  x 

K7 11 E ✓  Zihinsel Hafif 8 6 x x 

K8 12 K ✓  Zihinsel Hafif 6 4 x x 

K9 14 K ✓  Zihinsel Hafif 7 5 x ✓  

K10 13 K ✓  Zihinsel Hafif 9 7 x x 

D1 16 K ✓  Zihinsel Hafif 8 6 x x 

D2 13 K ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x x 

D3 12 E ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x ✓  

D4 16 E ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x x 

D5 13 K ✓  Zihinsel Hafif 7 5 x x 

D6 12 E ✓  Zihinsel Hafif 7 5 x x 

D7 12 K ✓  Zihinsel Hafif 11 3 x x 

D8 12 E ✓  Zihinsel Hafif 5 3 ✓  x 

D9 13 K ✓  Zihinsel Hafif 5 3 x x 

D10 12 E ✓  Zihinsel Hafif 7 5 x x 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma öncesinde hazırlanan Öğretmen Veri Formu ve Öğrenci Veri Formu ile 

deney ve kontrol gruplarına yönelik veriler elde edilmiştir. Deney ve Kontrol grupları için 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan Bilgilendirici, Hikâye Edici ve Şiir 

metin türlerinin alt türleri olan 9 türe ait metinler (Terleyince, Geyik ile Kaplan, Adsız 

Çeşme, Doğuran Kazan, Ağustos Böceği ve Karınca, Kitabım, Atatürk, Gökçen Kız 

Çeşmesi, Mevsimler) haftalık periyotlarla hem deney grubu öğrencilerine hem kontrol 
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grubu öğrencilerine sunulmuştur. Eğitim materyalleri, deney grubu öğrencilerine akıllı 

tahta aracılığıyla, kontrol grubu öğrencilerine ise geleneksel öğretim yöntemleri ile 

sunulmuştur. Bu metinlerle ders işlendikten sonra öğrencilere, her metin için ayrı ayrı 

hazırlanan 5 soruluk başarı Metin Değerlendirme Ölçeği testi uygulanmıştır. Testlerde 

yer alan her soru 20 puan üzerinden hesaplanmak üzere olacak şekilde 100 puan 

üzerinden değerlendirilmiştir. Belirlenen sürede başlayan ve biten çalışmalar son testin 

ardından 2 hafta sonra yapılan Kalıcılık Testi yardımı ile öğrencilerin okudukları 

metinleri anlamlandırma düzeyleri analiz yöntemiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Kalıcılık Testinin ardından deney grubu öğrencileri için hazırlanan Uygulama 

Değerlendirme Formu (EK 5) ile öğrencilerin yapılan çalışmalara yönelik görüş ve 

düşünceleri aşağıdaki sorular üzerinden alınarak içerik analizi ile analiz edilmiştir. 

1) Dersleri teknolojik cihazlarla işlemek eğlenceli midir? 

2) Teknolojik cihazlar derslerde faydalı oluyor mu? 

3) Derslerin görsel materyallerle işlenmesi dikkatinizi çekiyor mu? 

4) Teknolojik cihazlarda okuyup izlediklerinizi ne kadar hatırlıyorsunuz? 

5) Yapılan uygulamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Uygulama Değerlendirme Formunda yer alan yukarıdaki soruların cevapları 

bulgular bölümünde “Nitel Verilere İlişkin Bulgular” başlığı altında sunulmuştur. 

Araştırmada kullanılan ön test metinlerine ilişkin tanıtıcı bilgiler ise Tablo 3.’te 

sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Öğrencilere Uygulanan Ön Test Metinlerine İlişkin Veriler 

Türü Alt Türü Adı Yazarı 

Bilgilendirici 
Anı Terleyince Beşir Göğüş 

Biyografi Atatürk Anonim 

Hikâye Edici 

Masal Geyik ile Kaplan Nesrin Kanar 

Mizahi Fıkra Doğuran Kazan Mustafa Ruhi Şirin 

Fabl Ağustos Böceği ve Karınca La Fontaine 

Hikâye Gökçen Kız Çeşmesi Gülten Dayıoğlu 

Şiir 

Şiir Adsız Çeşme Hasan Ali Yücel 

Şiir Kitabım Fazıl Hüsnü Dağlarca 

Şiir Mevsimler Ali Osman Atak 
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2.4. Verilerin Toplanması 

Yapılan araştırmada veri toplama öncesinde ortaokul seviyesinde özel eğitim sınıfı 

bulunan tüm okullara gidilerek araştırma yapılmıştır. Özel eğitim sınıfı bulunan okul 

sayısı az olduğu ve sınıfların engel durumları ile dereceleri birbirinden farklı olduğu için 

araştırmanın bir okulda yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Araştırılacak öğrencilerin 

ortaokul hafif zihinsel engelli özel eğitim sınıfında okumaları gerekliliği kapsamı 

daraltmıştır. Araştırmacı tarafında geliştirilen “Öğretmen Veri Formu” (EK 3) ve “Öğrenci 

Veri Formu” (EK 4) analizleri sonucunda şartları birbirine yakın iki okul tespit edilmiştir. 

Veri toplama amacıyla 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan metin 

türleri baz alınarak hazırlanan okuduğunu anlamaya dayalı metinler kullanılmıştır. 

Metinler ve metin değerlendirme ölçekleri; ders kitapları, yardımcı kaynaklar, alan 

yazında yapılan benzer çalışmalara taranarak seçilmiştir. Metinlerin seçiminde ve 

araştırmacı tarafından geliştirilen metin değerlendirme ölçeklerinin hazırlanmasında; 

Türkçe eğitimi alanından 2 doçent öğretim üyesinin, eğitim bilimleri alanından 1 doçent 

ve 1 doktor öğretim üyesinin, çalışmanın birlikte yürütüleceği özel eğitim 

öğretmenlerinin ve farklı sınıf derecelerinde eğitim veren sınıf öğretmenlerinin görüşleri 

alınarak metinlerin ve metin değerlendirme ölçeklerinin öğrencilerin seviyesine ve algı 

düzeyine uygunlukları hakkında bilgi alınmıştır. Haftalık periyotlar ve farklı günlerde 

yapılan uygulamalar ders öğretmenleri eşliğinde araştırmacı tarafından özel eğitim 

sınıflarında yapılmıştır. 

2.5. Uygulama Süreci 

Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama 

becerilerine etkisinin tespit edilmeye çalışıldığı bu uygulama 11/09/2019 tarihinde 

başlamış, 26/11/2019 tarihinde sona ermiştir. Uygulamalar, okulların özel eğitim 

sınıfında gerçekleştirilmiştir. 

11/09/2019 tarihinde ilgili okulların özel eğitim öğretmenleri ile görüşülüp 

öğrenciler ve sınıflar hakkında bilgi alınarak yapılacak olan araştırma ve uygulama 

hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 
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12/09/2019 tarihinde deney ve kontrol gruplarını belirlemek amacıyla hazırlanan 

“Öğretmen Veri Formu” (EK 3) ve “Öğrenci Veri Formu” (EK 4) öğretmen ve 

öğrencilere uygulanmıştır.  

13/09/2019 tarihinde deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi amacıyla 

“Öğretmen Veri Formu” (EK 3) ve “Öğrenci Veri Formu” (EK 4) analizleri yapıldıktan 

sonra öğrencilerin ders notları da incelenmiş ve bu sonuçlarından hareketle deney ve 

kontrol grupları belirlenmiştir. 

Daha sonra uygulama sürecine geçilerek; 16/09/2019 tarihinde kontrol grubuna 

geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 17/09/2019 tarihinde ise deney grubuna 

teknoloji destekli öğretime dayalı olarak hazırlanan Terleyince adlı metin (EK 7) işlenmiş 

ve sonrasında aynı tarihlerde metin ile ilgili hazırlanan Terleyince Metni Değerlendirme 

Ölçeği (EK 7) gruplara uygulanmıştır. 

23/09/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

24/09/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Geyik ile Kaplan adlı metin (EK 8) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde 

metin ile ilgili hazırlanan Geyik ile Kaplan Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 8) gruplara 

uygulanmıştır. 

30/09/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

01/10/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Adsız Çeşme adlı metin (EK 9) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde metin 

ile ilgili hazırlanan Adsız Çeşme Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 9) gruplara 

uygulanmıştır. 

07/10/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

08/10/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Doğuran Kazan adlı metin (EK 10) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde 

metin ile ilgili hazırlanan Doğuran Kazan Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 10) gruplara 

uygulanmıştır. 

14/10/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

15/10/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Ağustos Böceği ve Karınca adlı metin (EK 11) işlenmiş ve sonrasında aynı 
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tarihlerde metin ile ilgili hazırlanan Ağustos Böceği ve Karınca Metni Değerlendirme 

Ölçeği (EK 11) gruplara uygulanmıştır. 

21/10/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

22/10/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Kitabım adlı metin (EK 12) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde metin ile 

ilgili hazırlanan Kitabım Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 12) gruplara uygulanmıştır. 

28/10/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

30/10/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Atatürk adlı metin (EK 13) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde metin ile 

ilgili hazırlanan Atatürk Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 13) gruplara uygulanmıştır. 

04/11/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

05/11/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Gökçen Kız Çeşmesi adlı metin (EK 14) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde 

metin ile ilgili hazırlanan Gökçen Kız Çeşmesi Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 14) 

gruplara uygulanmıştır. 

11/11/2019 tarihinde kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemine dayalı olarak, 

12/11/2019 tarihinde ise deney grubuna teknoloji destekli öğretime dayalı olarak 

hazırlanan Mevsimler adlı metin (EK 15) işlenmiş ve sonrasında aynı tarihlerde metin ile 

ilgili hazırlanan Mevsimler Metni Değerlendirme Ölçeği (EK 15) gruplara uygulanmıştır. 

25/11/2019 tarihinde kontrol grubu öğrencilerine, 26/11/2019 tarihinde ise deney 

grubu öğrencilerine Kalıcılık Testi (EK 16) uygulanmıştır. 

27/11/2019 tarihinde deney grubu öğrencilerine, kendilerine sunulan teknoloji 

destekli eğitime yönelik görüşlerini almaya yönelik olarak hazırlanan Uygulama 

DeğerIendirme Formu (EK 5) uygulandıktan sonra araştırma süreci bitirilmiştir. 
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2.5.1. Kontrol Grubu Ders İşleme Süreci 

Araştırma sürecinde, kontrol grubuna geleneksel öğretim teknikleri ile öğretim 

uygulanmıştır. Ders işleme süreci araştırmacı tarafından planlanmış ve yürütülmüştür. 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı baz alınarak araştırmacı tarafından derlenip 

geliştirilen metin türleri işlenmiştir. Metin işleme sürecinde teknoloji destekli etkinliklere 

yer verilmemiştir. İşlenecek olan metinler matbu olarak öğrencilere sunulmuştur. 

Öğrenciler kendilerine sunulan metinleri okumanın ardından metin değerlendirme 

ölçeğinde yer alan soruları cevaplandırma aşamasına geçmiştir. Bu süreçte de teknoloji 

destekli etkinliklere yer verilmemiş ve sorular matbu olarak sunulmuştur. Her metin için 

beşer sorudan oluşan değerlendirme ölçeği hazırlanmış ve her soru 20 puan olmak üzere, 

değerlendirme ölçekleri 100 puan üzerinden hesaplanmıştır.  Deney ve kontrol grupları 

farklı okullarda bulundukları için metinler birer gün arayla işlenmiştir. Metinlerin 

bitiminden iki hafta sonra, metin değerlendirme ölçeklerinde yer alan sorular derlenerek 

oluşturulan “Kalıcılık Testi” (EK 16) uygulanmıştır. Metin değerlendirme ölçekleri ve 

Kalıcılık Testi sonuçları araştırmacı ile derse giren özel eğitim öğretmenleri tarafından 

okunarak puanlanmıştır. 

2.5.2. Deney Grubu Ders İşleme Süreci 

Teknoloji destekli eğitim uygulamaları doğrultusunda yapılan eğitimin özel eğitim 

sınıflarında eğitim görmekte olan 6. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamaya yönelik 

akademik başarılarına etkisinin tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışmanın deneysel 

uygulama sürecinde kullanılan materyaller ve süreç basamakları aşağıda açıklanmıştır: 

Araştırmada kullanılacak olan eğitim materyallerinin seçilme ve tasarlanma 

sürecinde ilk olarak araştırmacı tarafından kullanılacak materyaller tespit edilip 

belirlenmiştir. Metinlerin belirlenmesinde, seçilmesinde, derlenmesinde ve 

düzenlemesinde araştırma sürecine dâhil olacak olan özel eğitim öğretmenlerinden ve 

çalışmaya yardımda bulunan sınıf öğretmenlerinden yardım alınmıştır.  Bu bağlamda 

araştırmacı tarafından 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndan hareketle yapılan 

araştırma ve incelemelerin ardından özel eğitim öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak 

farklı türlerde 9 metin tespit edilmiştir. Metinlerin seçiminde masal kitapları, yardımcı 

ders kaynakları, sanal platformalar ve ders kitapları taranmıştır. Konu alanı ile ilgili 
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olarak hareketli resim, metin, fotoğraf, karikatür, animasyon, video gibi materyallerin 

yanı sıra fon müzikleri ve ses efektleri dijital ortama aktarılmıştır. Kaynakların birbiriyle 

uyumuna ve metinlerle ilişkili olmasına dikkat edilmiş, kaynaklar alan uzmanlarına 

sunularak görüşleri alınmıştır. Hazırlanan materyaller, okuduğunu anlama açısından 

çalışma dâhilinde yer alan özel eğitim öğretmenleri ve Türkçe eğitimi alanında görev 

yapmakta olan 2 doçent öğretim üyesi tarafından gözden geçirilmiş ve bu görüşlerden 

hareketle metinler son şeklini almıştır. 

Hazırlanan materyaller ve etkinlikler akıllı tahta (etkileşimli tahta) ve ses sistemi 

yardımıyla sunulmaya uygun hâle getirilerek sunulmuştur. Deney grubuna sunulan 

teknoloji destekli eğitim sürecinin aşamaları aşağıdaki sıralamaya göre 

gerçekleştirilmiştir. 

1. Teknoloji destekli eğitimin planlandığı ders işleme sürecinde metinler 

belirlenmeden önce 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın altıncı sınıflar için 

uygun gördüğü metin türleri esas alınmıştır. Planlama sürecinde okuduğunu 

anlamaya yönelik çalışmalar yer almıştır. Bilgilendirici metin türlerinden olan 

biyografi türü 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre yalnızca 7 ve 8. Sınıf 

seviyelerinde bulunmaktadır. Belirlenen metinlerden biri olan “Atatürk” metni 

biyografi türündedir. Biyografi türünün seçimi ve uygunluğunda özel eğitim 

öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve 

yardımları ile altıncı sınıf seviyesine uygun olacak şekilde “Atatürk” metninde 

kısaltmaya gidilerek metin sunulmuştur. 

2.  Deney grubu öğrencilerinin okuduğunu anlamaya yönelik akademik başarıları 

temel hedef olarak ele alınıp çalışmalar öğrencilerin bu becerisini geliştirme 

doğrultusunda hazırlanmıştır. 

3. Ders işleme sürecinden önce öğrencilerle sohbet edilerek derse geçiş aşaması 

yapılandırılarak öğrenciler derse hazır hâle getirilmiştir. Ardından ders işlemeye 

yönelik istekleri sorularak duyuşsal hazır bulunuşlukları göz önünde 

bulundurulmuştur. Sonrasında öğrencilere işlenecek metinle bağlantılı sorular 

sorularak ön bilgileri yoklanmıştır. 

4. Derse geçiş sürecinde hazırlanan materyal ve etkinlikler akıllı tahta ve ses sistemi 

aracılığıyla gönüllülük esası göz önünde bulundurularak öğrencilere sunulmuştur. 

Öğrenciler özel eğitim öğrencileri oldukları için her ne kadar sayıları 10 kişi gibi 
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az bir rakam olsa da çabuk dikkat dağılması yaşadıkları için topluca akıllı tahtaya 

odaklanmaları pek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple etkinlikler öğrencilere 

bireysel olarak sunulmuştur. 

5. Değerlendirme sürecinde; öğrencilere bireysel olarak sunulan etkinliklerden sonra 

her öğrenciye matbu olarak önceden hazırlanan metin değerlendirme ölçeği 

sunularak cevaplandırması istenmiştir. Değerlendirme sürecinde öğrencilere 

müdahale edilmemiştir. 

6. Uygulama süreci bittikten 2 hafta sonra araştırmacı tarafından hazırlanan Kalıcılık 

Testi öğrencilere uygulanarak araştırma verilerinin zamana karşı direnci tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Kalıcılık Testinden bir gün sonra ise deney grubu 

öğrencilerinin yapılan uygulamalara yönelik görüşlerini öğrenmek için 5 sorudan 

oluşan yapılandırılmış Uygulama Değerlendirme Formu (EK 5) uygulanmıştır. 

Metin değerlendirme ölçekleri ve Kalıcılık Testi sonuçları araştırmacı ile derse 

giren özel eğitim öğretmenleri tarafından okunarak puanlanmıştır. 

2.6. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında toplanan nicel veriler IBM SPSS 21.00 paket yazılımı 

kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini 

ortaya koymak amacıyla betimsel istatistik analizlerinden frekans analizi ve standart 

sapmadan faydalanılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında kurgulanan desendeki kontrol 

grubu ve deney grubundaki deneklerin ön test ve son test puanlarının karşılaştırılması 

amacıyla ilişkisiz örneklem t-Testi, tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) 

uygulanmıştır.  

İstatistiki analizlere geçmeden önce deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkene 

ait puanlarının evrendeki dağılım normalliğini sınamak amacıyla Kolmogorov-Smirnov 

(K-S) testi gerçekleştirilmiş ve sonuçları Tablo 4.’te verilmiştir.  
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Ölçek Puanlarının Evrendeki Dağılım 

Sonuçları 

Ölçek Z p 

Terleyince 0,997 0,27 

Geyik ve Kaplan 1,203 0,11 

Adsız Çeşme 1,248 0,09 

Doğuran Kazan 0,812 0,52 

Ağustos Böceği 0,967 0,31 

Kitabım 0,825 0,51 

Atatürk 0,868 0,44 

Gökçen Kız 0,679 0,75 

Mevsimler 0,678 0,75 

N=20,  p>0.05 

 

Tablo 4. incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçlarına ait 

puanların evrendeki dağılımının normal dağılımdan anlamlı farklılık göstermediği 

gözlenmektedir. Analiz sonucuna göre p-değerinin 0.05’ten büyük çıkması, demokratik 

tutum puanlarının normal dağılımdan anlamlı sapma göstermediğini göstermektedir.  

2.7. Verilerin Analizinde Geçerlik ve Güvenirlik 

Özdaş ve Çakmak (2018, s. 2752)’a göre nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği 

sağlamanın en önemli aşaması;  araştırmacının veri toplama, veri analizi ve yorumlanması 

süreçlerinde tutarlı olması, araştırmanın tüm aşamalarını ayrıntılı ve açık bir şekilde ifade 

etmesidir. Yapılan bu araştırmada nitel verilerin geçerlik ve güvenirliği sağlamak için 

araştırmanın modeli,  çalışma grubu, veri toplama aracı,  verilerin toplanması, uygulama 

süreci ve verilerin analizleri açıkça ifade edilmiştir. Özel eğitim öğrencilerinden 

Uygulama Değerlendirme Formu (EK 5) aracılığıyla toplanan nitel veriler içerik analizine 

tabi tutularak kodlanmış ve bu kodlamalardan kategoriler  oluşturulmuştur.   Kategorilerin 

oluşturulmasında  Türkçe eğitimi alanında 2 doçent öğretim üyesi ile eğitim bilimleri 

alanında 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesinin görüşü alınmıştır.



61 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde deney ve kontrol gruplarında yer alan öğrencilerin 

kişisel özelliklerine ilişkin bilgiler, öğretmenlerin kişisel özelliklerine ilişkin bilgiler ve 

araştırma neticesinde elde edilen nicel ve nitel bulgular ile yorumlar yer almaktadır. 

3.1. Nicel Verilere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde kontrol ve deney grubu öğrencilerinin teknoloji destekli eğitim 

uygulamalarına yönelik olarak ön test ve son test verilerine ilişkin nicel analizlere yer 

verilmiştir. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar analiz edilerek tablolar hâlinde 

sunulmuştur. 

3.1.1. Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

3.1.1.1. Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımına İlişkin Bulgular 

Tablo 5.’ten de anlaşılabileceği gibi araştırmaya katılan öğrencilerin 9’u (%45) kız, 

11’i (%55) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışma grubunda kız öğrenciler ile 

erkek öğrencilerin dengeli bir dağılım oluşturduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Gruplar f % 

Cinsiyet 
Kız 9 45,0 

Erkek 11 55,0 

Toplam 20 100 

N=20 
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3.1.1.2. Öğrencilerin Engel Durumuna İlişkin Bulgular 

Tablo 6. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan bütün öğrencilerin engelli 

olduğuna dair raporları bulunmaktadır. Bütün öğrencilerin zihinsel engelli olduğu 

görülmektedir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin tamamının engel düzeyi ise hafif 

zihinsel engeldir. Öğrencilerin tamamı hafif düzeyde zihinsel engele sahiptir. Çalışma 

grubunu meydana getiren öğrencilerin engel durumu, engel biçimi ve engellilik düzeyi 

açısından birbirine denk olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Engel Durumu Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Gruplar f % 

Engel Raporu 
Var 20 100 

Yok 0 0 

Engel Türü Zihinsel 20 100 

Engel Düzeyi Hafif Zihinsel 20 100 

N=20 

 

3.1.1.3. Öğrencilerin Ailesindeki Birey Sayısına İlişkin Bulgular 

Tablo 7. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 8’inin (40) beş 

kişilik bir ailede, 2’sinin (%10) altı kişilik bir ailede, 5’inin (%25) yedi kişilik bir ailede, 

3’ünün (%15) sekiz kişilik bir ailede, 1’inin (%5) dokuz kişilik bir ailede, 1’inin (%5) on 

bir kişilik bir ailede yaşamakta olduğu görülmüştür. Çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kalabalık bir ailede yaşamakta olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 7. Öğrencilerin Ailedeki Birey Sayısı Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Ailedeki Kişi Sayısı f % 

Ailedeki Kişi Sayısı 

5 Kişi 8 40 

6 Kişi 2 10 

7 Kişi 5 25 

8 Kişi 3 15 

9 Kişi 1 5 

11 Kişi 1 5 

Toplam 20 100 

N=20 
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3.1.1.4. Öğrencilerin Kardeş Sayısına İlişkin Bulgular 

Tablo 8. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 9’unun (%45) üç 

kardeşe, 2’sinin (%10) dört kardeşe, 5’inin (%25) beş kardeşe, 3’ünün (%15) altı kardeşe, 

1’inin (%5) yedi kardeşe sahip olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 8. Öğrencilerin Kardeş Sayısı Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Ailedeki Kişi Sayısı f % 

Ailedeki Kişi Sayısı 

3 Kardeş 9 45,0 

4 Kardeş 2 10,0 

5 Kardeş 5 25,0 

6 Kardeş 3 15,0 

7 Kardeş 1 5,0 

Toplam 20 100 

N=20 

 

3.1.1.5. Öğrencilerin Teknolojik İmkânlarına İlişkin Bulgular 

Tablo 9. incelendiğinde çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 4’ünün (%20) 

teknolojik bir cihaza sahip iken öğrencilerin 16’sının (%80) ise herhangi bir teknolojik 

cihaza sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğunun herhangi bir teknolojik cihaza sahip olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 9. Öğrencilerin Teknolojik İmkanlarına İlişkin Bulgular 

Değişkenler Kardeş Sayısı f % 

Öğrenciye Ait 

Teknolojik Cihaz 

Var 4 20 

Yok 16 80 

N=20 
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3.1.2. Öğretmenlerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

3.1.2.1. Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımına İlişkin Bulgular 

Tablo 10. incelendiğinde çalışma grubundaki öğretmenlerin üçünün kadın, birisinin 

ise erkek olduğu görülmektedir. Kontrol grubu öğrencilerinin eğitimi ile ilgilenen her iki 

öğretmen kadın, deney grubu öğrencilerinin eğitimi ile ilgilenen iki öğretmenden birisi 

erkek diğeri ise kadındır. 

 

Tablo 10. Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Gruplar 
f 

KG 
 

f 

DG 

Cinsiyet 
Kadın 2  1 

Erkek 0  1 

Toplam 2  2 

N=4 

 

3.1.2.2. Öğretmenlerin Yaş Dağılımına İlişkin Bulgular 

Tablo 11. incelendiğinde çalışma grubundaki öğretmenlerin yaşının 27 ile 31 

arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki öğretmenlerin yaş 

ortalamasının 27,5 deney grubundaki öğretmenlerin yaş ortalamaları ise 32,5 olduğu 

görülmektedir. Çalışma grubunu meydana getiren öğretmenlerin yaş ortalamalarının 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 11. Öğretmenlerin Yaş Değişkenine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Gruplar T1 T2 Ort. 

Yaş 
Kontrol Grubu 28 27 27,5 

Deney Grubu 34 31 32,5 

N=4 
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3.1.2.3. Öğretmenlerin Çalıştığı Engelli Gruplarına İlişkin Bulgular 

Tablo 12. incelendiğinde çalışma grubundaki öğretmenlerin daha önce farklı engelli 

gruplarla birlikte çalıştığı görülmekte olup öğretmenlerin tamamı daha önce zihinsel 

düzeyde engelli gruplarla çalışmıştır. Ayrıca öğretmenlerin neredeyse tamamının (3’ü) 

otizmli öğrencilere de eğitim verdiği, öğretmenlerin yarısının (2’si) görme engelli 

öğrencilere de eğitim vermiş, bir tanesinin ise işitme engelli gruplara da eğitim verdiği 

görülmektedir. Öğretmenlerin tamamının daha önce zihinsel engelli bireylere eğitim 

vermesi öğretmenlerin tecrübelerinin eşitliği adına önemli görülmektedir ve bu noktada 

öğretmenlerin tecrübeleri de denk olarak görülmektedir. 

 

Tablo 12. Öğretmenlerin Daha Önce Çalıştığı Engelli Grubuna İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler Engelli Grubu 
Kontrol Grubu   Deney Grubu 

T1 T2 T1 T2 

Çalışılan Engelli 

Grupları 

Zihinsel 1 1 1 1 

İşitme 0 1 0 1 

Görme 1 1 0 0 

Otizm 1 0 1 1 

N=4 
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3.1.3. Araştırmadaki Ön Test Sonuçlarına İlişkin Bulgular 

3.1.3.1. Terleyince Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Terleyince (Ertuna, 2019) isimli 

metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama puanları 

Tablo 13.’te sunulmuştur. 

 

Tablo 13. Terleyince Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Terleyince 
Kontrol Grubu 10 35,0 10,8 

18 -0,753 0,46 
Deney Grubu 10 39,0 12,86 

N=20 

 

Tablo 13. incelendiğinde deney grubunun Terleyince metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 39,0 olarak tespit 

edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 35,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları 

arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi 

bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Terleyince metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 

3.1.3.2. Geyik ile Kaplan Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Geyik ile Kaplan (Kanar, 2009) isimli 

metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama puanları 

Tablo 14.’te sunulmuştur. 
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Tablo 14. Geyik ile Kaplan Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Geyik ile 

Kaplan 

Kontrol Grubu 10 51,0 21,31 
18 -0,750 0,47 

Deney Grubu 10 58,0 20,43 

N=20 

 

Tablo 14. incelendiğinde deney grubunun Geyik ile Kaplan metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 58,0 olarak tespit 

edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 51,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları 

arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi 

bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Geyik ile Kaplan metninden 

okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 

3.1.3.3. Adsız Çeşme Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Adsız Çeşme (Ağın Haykır, Kaplan, 

Kıryar, Tarakçı, & Üstün, 2018) isimli metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma 

düzeylerine ilişkin ortalama puanları Tablo 15.’te sunulmuştur. 

 

Tablo 15. Adsız Çeşme Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Adsız 

Çeşme 

Kontrol Grubu 10 51,0 19,12 
18 -0,649 0,53 

Deney Grubu 10 57,0 22,13 

N=20 
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Tablo 15. incelendiğinde deney grubunun Adsız Çeşme metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 57,0 olarak tespit 

edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 51,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları 

arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi 

bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Adsız Çeşme metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 

3.1.3.4. Doğuran Kazan Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Doğuran Kazan (Şirin, 2011) isimli 

metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama puanları 

Tablo 16.’da sunulmuştur. 

 

Tablo 16. Doğuran Kazan Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Doğuran 

Kazan 

Kontrol Grubu 10 47,0 13,37 
18 -1,226 0,24 

Deney Grubu 10 56,0 18,97 

N=20 

 

Tablo 16. incelendiğinde deney grubunun Doğuran Kazan metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 56,0 olarak tespit 

edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 47,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları 

arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi 

bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Doğuran Kazan metninden 

okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 
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3.1.3.5. Ağustos Böceği ve Karınca Metni Okuduğunu Anlama Ön Test 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Ağustos Böceği ile Karınca (La 

Fontaine, 2011) isimli metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine 

ilişkin ortalama puanları Tablo 17.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 17. Ağustos Böceği ve Karınca Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Ağustos 

Böceği ve 

Karınca 

Kontrol Grubu 10 47,0 18,89 

18 -0,624 0,54 
Deney Grubu 10 52,0 16,87 

N=20 

 

Tablo 17. incelendiğinde deney grubunun Ağustos Böceği ve Karınca metninden 

okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 47,0 

olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 52,0 olarak tespit 

edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol 

gruplarının ortalamaları arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). Elde edilen t-testi bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Ağustos 

Böceği ve Karınca metninden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk 

olduğu söylenebilir. 

3.1.3.6. Kitabım Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Kitabım (Dağlarca, 2012) isimli 

metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama puanları 

Tablo 18.’de sunulmuştur. 
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Tablo 18. Kitabım Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Kitabım 
Kontrol Grubu 10 47,0 13,37 

18 -0,296 0,77 
Deney Grubu 10 49,0 16,63 

N=20 

 

Tablo 18. incelendiğinde deney grubunun Kitabım metninden okuduklarını anlama 

ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 49,0 olarak tespit edilmiştir. 

Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 47,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve kontrol 

gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı yapılan 

t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları arasındaki 

farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi bulgularına 

göre deney grubu ve kontrol grubunun Kitabım metninden okuduklarını anlama ve 

anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 

3.1.3.7. Atatürk Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Atatürk (Ataşçi, 2019) isimli metinden 

okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama puanları Tablo 19.’da 

sunulmuştur. 

 

Tablo 19. Atatürk Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Atatürk 
Kontrol Grubu 10 47,0 18,88 

18 -0,373 0,71 
Deney Grubu 10 50,0 16,99 

N=20 

 

Tablo 19. incelendiğinde deney grubunun Atatürk metninden okuduklarını anlama 

ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 49,0 olarak tespit edilmiştir. 

Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 50,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve kontrol 
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gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı yapılan 

t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları arasındaki 

farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi bulgularına 

göre deney grubu ve kontrol grubunun Atatürk metninden okuduklarını anlama ve 

anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 

3.1.3.8. Gökçen Kız Çeşmesi Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Gökçen Kız Çeşmesi (Ertuna, 2019) 

isimli metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama 

puanları Tablo 20.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 20. Gökçen Kız Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Gökçen Kız 

Çeşmesi 

Kontrol Grubu 10 46,0 20,11 
18 -0,578 0,57 

Deney Grubu 10 51,0 18,52 

N=20 

 

Tablo 20. incelendiğinde deney grubunun Gökçen Kız Çeşmesi metninden 

okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 46,0 

olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 51,0 olarak tespit 

edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir 

şekilde farklılaşmadığı yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol 

gruplarının ortalamaları arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p>0.05). Elde edilen t-testi bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Gökçen 

Kız metninden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk olduğu 

söylenebilir. 



72 
 

3.1.3.9. Mevsimler Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin Mevsimler (Atak, 2019) isimli 

metinden okuduklarını anlama ve anlamlandırma düzeylerine ilişkin ortalama puanları 

Tablo 21.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 21. Mevsimler Metni Okuduğunu Anlama Ön Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Mevsimler 
Kontrol Grubu 10 50,0 20,00 

18 -0,688 0,50 
Deney Grubu 10 56,0 18,97 

N=20 

 

Tablo 21. incelendiğinde deney grubunun Mevsimler metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyine yönelik elde ettiği ortalama puan 56,0 olarak tespit 

edilmiştir. Kontrol grubuna ait puan ortalaması ise 50,0 olarak tespit edilmiştir. Deney ve 

kontrol gruplarının ön test bilgi düzeyi ortalamalının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

yapılan t-test neticesinde görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarının ortalamaları 

arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen t-testi 

bulgularına göre deney grubu ve kontrol grubunun Mevsimler metninden okuduklarını 

anlama ve anlamlandırma düzeyinin denk olduğu söylenebilir. 
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3.1.4. Kalıcılık Testi Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin kalıcılık testinden elde etikleri puanlar 

t-test analizi yapılarak test edilmiştir. Yapılan test analizi neticesinde kontrol grubu ile 

deney grubunun kalıcılık testi neticelerine ilişkin puanları Tablo 22.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 22. Kalıcılık Testi Son Test Puanları 

 
Çalışma 

Grupları 

 
 n 

Ön Test 

x̄ 

Ön Test 

Ss 
df t p 

Kalıcılık 

Testi 

Kontrol Grubu  10 56,0 7,15 
18 8,630 0,00 

Deney Grubu  10 87,0 13,84 

N=20 

 

Tablo 22. incelendiğinde deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin kalıcılık 

testinden elde ettikleri puanlar t-test analizi yapılarak test edilmiştir. Yapılan test analizi 

neticesinde kontrol grubu ile deney grubunun kalıcılık testi neticelerine ilişkin puanlar 

karşılaştırıldığında deney grubundaki öğrencilerin kalıcılık testinden elde ettikleri 

puanların ortalaması kontrol grubundaki öğrencilerin ortalamalarından anlamlı bir 

biçimde farklı olduğu görüldüğü tespit edilmiştir. Deney grubunun kalıcılık testinden elde 

ettiği ortalama puan 86 (x̄=86), kontrol grubundaki öğrencilerin kalıcılık testi puan 

ortalamalarının ise 56 (x̄=56) olarak tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle deney ve kontrol 

gruplarının kalıcılık ortalamaları arasındaki farklılık istatistiki olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05).  

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test 

puanları arasındaki farklılığı sınamak amacıyla ANCOVA analizi uygulanmıştır. 

Öğrencilerin ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puan ortalamaları Tablo 23.’te 

sunulmuştur. 

Tablo 23. Grupların Ortalamaları ve Düzeltilmiş Ortalamaları 

      Grup n Ortalama Düzeltilmiş Ortalama 

Deney Grubu 10 87,00 86,23 

Kontrol Grubu 10 44,5 45,27 
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Tablo 23. incelendiğinde kalıcılık testi için öğrencilerin son test puanları deney 

grubunda 87,00 kontrol grubunda ise 44,5 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin elde ettiği bu 

puanlar incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin ortalamalarının kontrol grubundaki 

öğrencilerin ortalamalarına göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin kalıcılık 

testi düzeltilmiş ortalamaları incelendiğinde, deney grubunun ortalaması 86,23 kontrol 

grubunun ortalaması ise 45,27 olduğu görülmektedir. Deney ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin kalıcılık testi ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup 

olmadığına yönelik ANCOVA değerleri Tablo 24.’te sunulmuştur. 

 

Tablo 24. Ön Test Puanlarına Göre Düzeltilmiş Kalıcılık Son Test Puanlarının 

Gruba Göre ANCOVA Sonuçları 

Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

(KT) 

Sd 

Kareler 

Ortalaması 

(KO) 

f p 
Eta 

Kare 

Model 9840,154a 10 984,015 6,447 0,005 0,878 

Terleyince 141,438 1 141,438 0,927 0,361 0,093 

Geyik ile Kaplan 11,158 1 11,158 0,073 0,793 0,008 

Adsız Çeşme 38,119 1 38,119 0,250 0,629 0,027 

Doğuran Kazan 0,598 1 0,598 0,004 0,951 0,000 

Ağustos Böceği ve 

Karınca 
157,677 1 157,677 1,033 0,336 0,103 

Kitabım 0,360 1 0,360 0,002 0,962 0,000 

Atatürk 0,769 1 0,769 0,005 0,945 0,001 

Gökçen Kız 135,270 1 135,270 0,886 0,371 0,090 

Mevsimler 113,882 1 113,882 0,746 0,410 0,077 

GRUP 6961,347 1 6961,347 45,612 0,000 0,835 

Hata 1373,596 9 152,622    

Toplam 97675,000 20     

Düzeltilmiş Toplam 11213,750 19     

p<0.05 

 

Tablo 24.’teki ANCOVA sonuçları incelendiğinde, deney grubu ve kontrol 

grubundaki öğrencilerin ön test puanlarına göre düzeltilmiş son test puanları arasında 

anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (F(1,19)=45,61, p<0.05). Buna bağlı olarak 

grupların düzeltilmiş ön test puanları arasında yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre 

deney grubunda yer alan öğrencilerin kalıcılık ortalamaları (x̄ =86,23), kontrol grubunda 

yer alan öğrencilerinkinden (x̄ =45,27) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan 
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η² değeri 0.84 olduğu görülmektedir. Deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki 

öğrencilere oranla kalıcılık son testinde daha başarılıdır. 

3.1.5. Demografik Değişkenlere Göre Ön Test ve Son Test Sonuçlarına İlişkin 

Bulgular 

Tablo 25. Katılımcıların Cinsiyetine Göre Ön Test ve Son Test Puanların 

Karşılaştırılması 

Boyut Cinsiyet n x̄ SD df t p 

Terleyince 
Kız 9 55,5556 21,85813 

18 0,186 0,85 
Erkek 11 53,6364 23,77929 

Geyik ile Kaplan 
Kız 9 60,0000 22,36068 

18 0,728 0,48 
Erkek 11 50,9091 31,44982 

Adsız Çeşme 
Kız 9 54,4444 26,03417 

18 -0,234 0,82 
Erkek 11 57,2727 27,60105 

Doğuran Kazan 
Kız 9 47,7778 23,33333 

18 0,044 0,97 
Erkek 11 47,2727 27,23634 

Ağustos Böceği 

ve Karınca 

Kız 9 46,6667 20,00000 
18 0,058 0,96 

Erkek 11 47,2727 25,72583 

Kitabım 
Kız 9 57,7778 33,82964 

18 0,818 0,42 
Erkek 11 43,6364 41,77864 

Atatürk 
Kız 9 46,6667 24,49490 

18 0,104 0,92 
Erkek 11 45,4545 26,96799 

Gökçen Kız 

Çeşmesi 

Kız 9 32,2222 30,73181 
18 -1,108 0,32 

Erkek 11 46,3636 31,07176 

Mevsimler 
Kız 9 57,7778 25,38591 

18 0,227 0,82 
Erkek 11 54,5455 35,87858 

Kalıcılık 
Kız 9 66,6667 29,26175 

18 0,214 0,83 
Erkek 11 69,0909 21,42641 

N=20 
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Tablo 25. incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetine göre ön test ve son test 

puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini sınamak maksadıyla bağımsız 

örneklem t-test uygulanmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin cinsiyetine göre ön 

test ve son test puanlarının istatistiki olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir (p>0.05). 

 

Tablo 26. Aile Mevcuduna Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

 Mevcut n Ort. Ss f p 

Terleyince 

3-5 Kişi 2 36,2500 11,87735 

0,771 0,59 6-8 Kişi 17 39,0000 11,97219 

9-11 Kişi 19 30,0000 14,14214 

Geyik ile 

Kaplan 

3-5 Kişi 2 55,0000 25,63480 

0,264 0,93 6-8 Kişi 17 56,0000 18,97367 

9-11 Kişi 19 45,0000 7,07107 

Adsız Çeşme 

3-5 Kişi 2 48,7500 21,00170 

1,681 0,20 6-8 Kişi 17 59,0000 16,63330 

9-11 Kişi 19 50,0000 42,42641 

Doğuran Kazan 

3-5 Kişi 2 52,5000 13,88730 

1,891 0,16 6-8 Kişi 17 55,0000 17,15938 

9-11 Kişi 19 30,0000 14,14214 

Ağustos 

Böceği ve 

Karınca 

3-5 Kişi 2 43,7500 13,02470 

0,746 0,60 6-8 Kişi 17 54,0000 21,18700 

9-11 Kişi 19 50,0000 14,14214 

Kitabım 

3-5 Kişi 2 50,0000 17,72811 

1,340 0,30 6-8 Kişi 17 46,0000 13,49897 

9-11 Kişi 19 50,0000 14,14214 

Atatürk 

3-5 Kişi 2 52,5000 14,88048 

0,846 0,54 6-8 Kişi 17 47,0000 18,88562 

9-11 Kişi 19 40,0000 28,28427 

Gökçen Kız 

Çeşmesi 

3-5 Kişi 2 37,5000 15,81139 

2,323 0,10 6-8 Kişi 17 56,0000 19,55050 

9-11 Kişi 19 55,0000 7,07107 

Mevsimler 

3-5 Kişi 2 50,0000 16,03567 

2,130 0,12 6-8 Kişi 17 56,0000 18,97367 

9-11 Kişi 19 50,0000 42,42641 

Kalıcılık 

3-5 Kişi 2 63,1250 24,48578 

0,370 0,86 6-8 Kişi 17 69,0000 26,54137 

9-11 Kişi 19 60,0000 21,21320 

N=20 
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Tablo 26. incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin ön test ve son test 

puanlarının öğrencilerin ailedeki kişi sayısına göre (kalabalıklığa göre) farklılık gösterip 

göstermediğini tespit etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmış 

olup yapılan analizler neticesinde öğrencilerin ön test ve son test puanlarının öğrencilerin 

ailelerinin kalabalık oluşuna göre istatistiki olarak anlamlı bir fark göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0.05). 

 

Tablo 27. Ailede Başka Özel Eğitim Alan Bireylerin Olup Olmama Durumuna 

Göre Ön Test ve Son Test Puanların Karşılaştırılması 

Boyut Durum n x̄ SD df t p 

Terleyince 
Evet 2 30,0000 14,14214 

18 -0,883 0,39 
Hayır 18 37,7778 11,65966 

Geyik ile Kaplan 
Evet 2 60,0000 28,28427 

18 0,388 0,70 
Hayır 18 53,8889 20,61949 

Adsız Çeşme 
Evet 2 50,0000 42,42641 

18 -0,286 0,78 
Hayır 18 54,4444 18,85618 

Doğuran Kazan 
Evet 2 70,0000 14,14214 

18 1,745 0,10 
Hayır 18 49,4444 15,89385 

Ağustos Böceği 

ve Karınca 

Evet 2 50,0000 14,14214 
18 0,041 0,97 

Hayır 18 49,4444 18,30211 

Kitabım 
Evet 2 30,0000 14,14214 

18 -1,952 0,07 
Hayır 18 50,0000 13,71989 

Atatürk 
Evet 2 50,0000 14,14214 

18 0,124 0,90 
Hayır 18 48,3333 18,23055 

Gökçen Kız 

Çeşmesi 

Evet 2 50,0000 28,28427 
18 0,115 0,91 

Hayır 18 48,3333 18,86484 

Mevsimler 
Evet 2 70,0000 14,14214 

18 1,349 0,20 
Hayır 18 51,1111 19,06302 

Kalıcılık 
Evet 2 65,0000 21,21320 

18 -0,045 0,97 
Hayır 18 65,8333 25,16124 

N=20 
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Tablo 27. incelendiğinde öğrencilerin ailesinde başka bireylerin özel eğitim görüp 

görmediğine göre ön test ve son test puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini sınamak maksadıyla bağımsız örneklem t-test uygulanmıştır. Yapılan 

analiz neticesinde öğrencilerin ailesinde başka bireylerin özel eğitim alıp almama 

durumuna göre ön test ve son test puanlarının istatistiki olarak anlamlı bir biçimde 

farklılaşmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

3.1.6. Metin Türlerinin Ön Test Puanlarının Karşılaştırılması 

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan metin türlerinin 

karşılaştırılmasına dair Tablo 28. incelendiğinde çalışma grubundaki öğrencilerin 

ortalamalarının bilgilendirici metinler türünde en düşük olduğu (KG x̄=41,00; DG 

x̄=44,50), şiir metinleri türünde ise en yüksek olduğu (KG x̄=49,33; DG x̄=54,00) tespit 

edilmiştir. Hikâye edici metinlerde ise öğrencilerin ortalamalarının kontrol grubunda 

x̄=47,75 deney grubunda ise x̄=54,25 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 28. Metin Türlerinin Ön Test Puanları 

Metin Türü Metinler 
Kontrol Grubu Deney Grubu 

x̄ x̄ 

Bilgilendirici 

Metinler 

 

Terleyince 35,0 39,0 

Atatürk 47,0 50,0 

Ort. 
41,00 44,50 

42,75 

Hikâye Edici 

Metinler 

 

Geyik ile Kaplan 51,0 58,0 

Doğuran Kazan 47,0 56,0 

Ağustos Böceği ve 

Karınca 
47,0 52,0 

Gökçen Kız Çeşmesi 46,0 51,0 

Ort. 
47,75 54,25 

51,00 

Şiir Metinleri 

Adsız Çeşme 51,0 57,0 

Kitabım 47,0 49,0 

Mevsimler 50,0 56,0 

Ort. 
49,33 54,00 

51,66 
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3.2. Nitel Verilere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde deney grubu öğrencilerinin teknoloji destekli eğitim uygulamalarına 

yönelik olarak Uygulama Değerlendirme Formuna (EK 5) vermiş oldukları nitel 

cevaplara yer verilmiştir. Öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar analiz edilerek tablolar 

hâlinde sunulmuştur. Analiz edilen öğrenci görüşleri ile ilgili veriler yorumlanarak 

sunulmuştur. 

3.2.1. Derslerin Teknolojik Cihazlarla İşlemesine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Öğrencilere sorulan “Dersleri Teknolojik Cihazlarla İşlemek Eğlenceli Midir?” 

sorusuna yönelik olarak öğrenciler görüş belirtmişlerdir. Belirtilen görüşler olumlu ve 

olumsuz şeklinde kategorize edilmiştir. Belirtilen görüşlere ilişkin olarak öğrencilerin 

oluşturdukları kodların frekans ve yüzde değerleri Tablo 29.’da sunulmuştur. 

 

Tablo 29. “Dersleri Teknolojik Cihazlarla İşlemek Eğlenceli Midir?” Sorusuna 

İlişkin Kodlar 

Kategori Kodlar f % 

Olumlu 

-Çok eğlenceli 4 40 

-Kitaptan daha güzel 3 30 

-Çok hoşuma gitti 1 10 

Olumsuz 
-Anlamadım 1 10 

-Biraz karışıktı 1 10 

Toplam 10 100 

 

Tablo 29. incelendiğinde “Dersleri Teknolojik Cihazlarla İşlemek Eğlenceli 

Midir?” sorusuna 10 öğrencinin görüş belirtmiş olduğu ve bunlardan 8 tanesinin olumlu 

yönde olup 2 tanesinin olumsuz yönde olduğu sonucu elde edilmiştir. Derslerin teknolojik 

cihazlarla işlenmesi ile ilgili görüşler olumlu ve olumsuz şeklinde kategorileştirilerek iki 

gruba ayrılmıştır. Olumlu yöndeki kategoriye dair kodlar “Çok eğlenceli/Kitaptan daha 

güzel/Çok hoşuma gitti” şeklindedir. Olumsuz yöndeki kategoriye dair kodlar ise 

“Anlamadım/Biraz karışıktı” şeklindedir. 
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Yapılan analiz neticesinde öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir biçimde 

farklılaşma tespit edilerek  öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %80’inin (f=8) 

olumlu yönde görüş belirterek derslerin teknolojik cihazlarla işlenmesini eğlenceli 

bulduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin %20’si (f=2) ise olumsuz görüş belirterek yapılan 

çalışmaları tam olarak anlamlandıramadıklarını, karışık bulduklarını belirtmişlerdir.  

3.2.2. Teknolojik Cihazların Derslerde Faydalı Olmasına İlişkin Bulgular ve 

Yorum 

Öğrencilere sorulan “Teknolojik Cihazlar Derslerde Faydalı Oluyor Mu?” sorusuna 

yönelik olarak öğrenciler görüş belirtmişlerdir. Belirtilen görüşler evet ve hayır şeklinde 

kategorize edilmiştir. Belirtilen görüşlere ilişkin olarak öğrencilerin oluşturdukları 

kodların frekans ve yüzde değerleri Tablo 30.’da sunulmuştur. 

 

Tablo 30. “Teknolojik Cihazlar Derslerde Faydalı Oluyor Mu?” Sorusuna İlişkin 

Kodlar 

Kategori Kodlar f % 

Evet 

-Çabuk öğreniyorum 3 30 

-Dersten sıkılmıyorum 3 30 

-Daha iyi anlıyorum 2 20 

-Diğer derslerde de olsun 1 10 

Hayır -Evde kullanamıyorum 1 10 

Toplam 10 100 

 

Tablo 30. incelendiğinde “Teknolojik Cihazlar Derslerde Faydalı Oluyor Mu?” 

sorusuna 10 öğrencinin görüş belirtmiş olduğu ve bunlardan 9 tanesinin evet yönünde, 1 

tanesinin hayır yönünde olduğu sonucu elde edilmiştir. Teknolojik cihazların derslerde 

faydalı olması ile ilgili görüşler evet ve hayır şeklinde kategorileştirilerek iki gruba 

ayrılmıştır. Evet yönündeki kategoriye dair kodlar “Çabuk öğreniyorum/Dersten 

sıkılmıyorum/Daha iyi anlıyorum/Diğer derslerde de olsun” şeklindedir. Hayır 

yönündeki kategoriye dair kodlar ise “Evde kullanamıyorum” şeklindedir. 

Yapılan analiz neticesinde öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir biçimde 

farklılaşma tespit edilerek  öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %90’ının (f=9) 
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evet yönünde görüş belirterek teknolojik cihazların derslerde faydalı bulduğu tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin %10’u (f=1) ise hayır yönünde görüş belirterek yapılan 

çalışmalarla ilgili olarak evde bireysel teknolojik cihazları bulunmamasından ötürü 

çalışmaları faydalı bulmadıklarını belirtmişlerdir.  

3.2.3. Derslerin Görsel Materyallerle İşlenmesine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Öğrencilere sorulan “Derslerin Görsel Materyallerle İşlenmesi Dikkatinizi Çekiyor 

Mu?” sorusuna yönelik olarak öğrenci görüşleri aynı yönde birleşmiştir. Öğrenci 

görüşleri dikkat çekiyor şeklinde kategorize edilmiştir. Belirtilen görüşlere ilişkin olarak 

öğrencilerin oluşturdukları kodların frekans ve yüzde değerleri Tablo 31.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 31. “Derslerin Görsel Materyallerle İşlenmesi Dikkatinizi Çekiyor Mu?” 

Sorusuna İlişkin Kodlar 
Kategori Kodlar f % 

Dikkat Çekiyor 

-Akıllı tahtada film 

izlemek çok güzel  
5 50 

-Renkli şeyler aklımda 

kalıyor 
2 20 

-Akıllı tahta açılınca hiç 

sıkılmıyorum 
1 10 

- Resimlere bakmayı 

seviyorum 
1 10 

-Akıllı tahta açılınca 

yaramazlık yapmıyorum 
1 10 

Toplam 10 100 

 

Tablo 31. incelendiğinde “Derslerin Görsel Materyallerle İşlenmesi Dikkatinizi 

Çekiyor Mu?” sorusuna 10 öğrencinin görüş belirtmiş olduğu ve tüm görüşlerin aynı 

yönde görüş belirtmiş olduğu sonucu elde edilmiştir. Derslerin görsel materyallerle 

işlenmesinin dikkat çekmesi ile ilgili görüşler dikkat çekiyor şeklinde kategorize 

edilmiştir. Dikkat çekiyor kategorisine dair kodlar “Akıllı tahtada film izlemek çok 
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güzel/Renkli şeyler aklımda kalıyor/Akıllı tahta açılınca hiç sıkılmıyorum/Resimlere 

bakmayı seviyorum/Akıllı tahta açılınca yaramazlık yapmıyorum” şeklindedir. 

Yapılan analiz neticesinde öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir farklılaşma tespit 

edilmemiştir.  Öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %100’ünün (f=10) dikkat 

çekiyor yönünde görüş belirterek derslerin görsel materyallerle işlenmesini dikkat çekici 

bulduğu tespit edilmiştir. 

3.2.4. Teknolojik Cihazlarda Okunup İzlenenlerin Hatırlanmasına İlişkin Bulgular 

ve Yorum 

Öğrencilere sorulan “Teknolojik Cihazlarda Okuyup İzlediklerinizi Ne Kadar 

Hatırlıyorsunuz?” sorusuna yönelik olarak öğrenciler görüş belirtmişlerdir. Belirtilen 

görüşler derecelendirilerek hatırlıyorum ve hatırlamıyorum şeklinde kategorize 

edilmiştir. Belirtilen öğrenci görüşlerine ilişkin olarak öğrencilerin oluşturdukları 

kodların frekans ve yüzde değerleri Tablo 32.’de sunulmuştur. 

 

Tablo 32. “Teknolojik Cihazlarda Okuyup İzlediklerinizi Ne Kadar 

Hatırlıyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Kodlar 
Kategori Kodlar f % 

Hatırlıyorum 

-Hiç unutmuyorum 3 30 

-Unutmuyorum 3 30 

-Aklımda kalıyor 1 10 

Hatırlamıyorum 
-Bazen unutuyorum 2 20 

-Hatırlamıyorum 1 1 

Toplam 10 100 

 

Tablo 32. incelendiğinde “Teknolojik Cihazlarda Okuyup İzlediklerinizi Ne Kadar 

Hatırlıyorsunuz?” sorusuna 10 öğrencinin görüş belirtmiş olduğu ve bunlardan 7 

tanesinin hatırlıyorum yönünde, 3 tanesinin hatırlamıyorum yönünde olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Teknolojik cihazlarda okunup izlenenlerin hatırlanması ile ilgili görüşler 

öğrenci cevaplarına göre derecelendirilerek hatırlıyorum ve hatırlamıyorum şeklinde 

kategorileştirilerek iki gruba ayrılmıştır. Hatırlıyorum yönündeki kategoriye dair kodlar 
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“Hiç unutmuyorum/Unutmuyorum/Aklımda kalıyor” şeklindedir. Hatırlamıyorum 

yönündeki kategoriye dair kodlar ise “Bazen hatırlıyorum/Hatırlamıyorum” şeklindedir. 

Yapılan analiz neticesinde öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir biçimde 

farklılaşma tespit edilerek  öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %70’inin (f=7) 

hatırlıyorum yönünde görüş belirterek teknolojik cihazlarda okuyup izlediklerini 

hatırladıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin %30’u (f=3) ise hatırlamıyorum yönünde 

görüş belirterek yapılan çalışmalarla ilgili olarak hatırlamada zorlandıklarını ve 

unuttuklarını belirtmişlerdir.  

3.2.5. Yapılan Uygulamalar Hakkında Neler Düşünüldüğüne İlişkin Bulgular ve 

Yorum 

Öğrencilere sorulan “Yapılan Uygulamalar Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?” 

sorusuna yönelik olarak öğrenciler görüş belirtmişlerdir. Belirtilen öğrenci görüşleri 

beğendim ve beğenmedim şeklinde kategorize edilmiştir. Belirtilen görüşlere ilişkin 

olarak öğrencilerin oluşturdukları kodların frekans ve yüzde değerleri Tablo 33.’te 

sunulmuştur. 

 

Tablo 33. “Yapılan Uygulamalar Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?” Sorusuna 

İlişkin Kodlar 

Kategori Kodlar f % 

Beğendim 

-Hep akıllı tahtadan ders 

işleyelim istiyorum 
2 20 

-Hikâyeler çok güzeldi 2 20 

-Aklımda daha çok kaldı 2 20 

-Diğer dersleri de böyle 

işleyelim 
1 10 

-Resimler çok güzeldi. 1 10 

-Kitaba bakınca 

sıkılıyorum 
1 10 

Beğenmedim 
-Güzel değil. Oyun 

oynamak daha zevkli 
1 10 

Toplam 10 100 
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Tablo 33. incelendiğinde “Yapılan Uygulamalar Hakkında Neler 

Düşünüyorsunuz?” sorusuna 10 öğrencinin görüş belirtmiş olduğu ve bunlardan 9 

tanesinin beğendim yönünde, 1 tanesinin beğenmedim yönünde olduğu sonucu elde 

edilmiştir. Yapılan uygulamalar hakkında neler düşünüldüğü ile ilgili görüşler öğrenci 

cevaplarına göre beğendim ve beğenmedim şeklinde kategorileştirilerek iki gruba 

ayrılmıştır. Beğendim yönündeki kategoriye dair kodlar “Hep akıllı tahtadan ders 

işleyelim istiyorum/Hikâyeler çok güzeldi/Aklımda daha çok kaldı/Diğer dersleri de böyle 

işleyelim/Resimler çok güzeldi/Kitaba bakınca sıkılıyorum” şeklindedir. Beğenmedim 

yönündeki kategoriye dair kodlar ise “Güzel değil. Oyun oynamak daha zevkli” 

şeklindedir. 

Yapılan analiz neticesinde öğrenci görüşleri arasında anlamlı bir biçimde 

farklılaşma tespit edilerek  öğrenci görüşleri incelendiğinde öğrencilerin %90’ının (f=9) 

beğendim yönünde görüş belirterek yapılan uygulamaları beğendikleri tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin %10’u (f=1) ise beğenmedim yönünde görüş belirterek yapılan çalışmaları 

güzel bulmadıklarını belirtmişlerdir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin 

okuduğunu anlama becerilerine etkisi ile ilgili çalışmanın elde edilen bulguları hakkında 

ulaşılan sonuçlara ve tartışmalara yer verilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan 

hareketle yapılacak olan uygulamalara ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.  

4.1. Sonuç 

Günümüzde gelişen teknolojik gelişmeler hayatın her alanında olduğu gibi eğitim 

alanında gelişmeleri ve yenileşmeyi beraberinde getirerek alternatif eğitim faaliyetlerinin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Modern eğitim faaliyetleri ile beraber daha verimli ve kalıcı 

öğrenmeler sağlanmakta ve disiplinlerarası çalışmaların önemi artmaktadır. 

Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerinin okuduğunu anlama 

becerilerine ne düzeyde etki ettiğini ve hafif zihinsel engelli 6. sınıf öğrencilerinin 

okuduğunu anlama düzeyine teknoloji desteğinin etkisini tespit etmek amacıyla 

gerçekleştirilen bu araştırmanın bulguları incelenerek değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın nicel verilerinden hareketle elde edilen ön test bulgularına ilişkin 

aritmetik ortalamalar incelendiğinde; Terleyince metni (DG x̄=39,0, KG=35,0), Geyik ile 

Kaplan metni (DG x̄=58,0, KG=51,0), Adsız Çeşme metni (DG x̄=57,0, KG=51,0), 

Doğuran Kazan metni (DG x̄=56,0, KG=47,0), Ağustos Böceği ve Karınca metni (DG 

x̄=47,0, KG=52,0), Kitabım metni (DG x̄=49,0, KG=47,0), Atatürk metni (DG x̄=49,0, 

KG=50,0), Gökçen Kız Çeşmesi metni (DG x̄=46,0, KG=51,0), Mevsimler metni (DG 

x̄=56,0, KG=50,0) olarak tespit edilmiş ve deney grubu ile kontrol grubunun ön test 

puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Fakat öğrencilere son test olarak 

uygulanan kalıcılık testi puanları karşılaştırıldığında ise deney grubu ile kontrol 

grubundaki öğrencilerin puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür. 

Birbirine denk olan bu gruplardan, kontrol grubundaki öğrencilere ilgili metinler 

geleneksel öğretim yöntemleri ile sunulmuş olup deney grubundaki öğrencilere ise 

etkileşimli tahta aracılığı ile zenginleştirilmiş slaytlar, dijital resimler, videolar ve sözsüz 
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fon müzikleri ile bu metinler sunulmuştur. Araştırma neticesinde deney grubundaki 

öğrencilerin son test puanlarının kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Gruplar diğer bütün değişkenler açısından birbirine denk 

olup sadece teknolojik donanım açısından ve eğitimin veriliş yol ve yöntemi açısından 

farklılaşmaktadır. Bütün değişkenler birbirine denk ancak teknolojik açıdan farklı olan 

grubun farklı sonuçlar elde etmesinde sınıf içi eğitim teknolojisinin etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Araştırma bulguları incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetine göre ön test ve son test 

puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız 

örneklem t-test uygulanmıştır. Yapılan analiz neticesinde öğrencilerin cinsiyetine göre ön 

test ve son test puanlarının istatistiki olarak anlamlı bir biçimde farklılaşmadığı tespit 

edilmiştir.  

Araştırma bulguları incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin ön test ve son 

test puanlarının öğrencilerin ailedeki kişi sayısına göre (kalabalıklığa göre) farklılık 

gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) yapılmış olup yapılan analizler neticesinde öğrencilerin ön test ve son test 

puanlarının öğrencilerin ailelerinin kalabalık oluşuna göre istatistiki olarak anlamlı bir 

fark göstermediği tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin ailesinde başka bireylerin özel eğitim görüp görmeme durumuna göre 

araştırma bulguları incelendiğinde öğrencilerin ailesinde başka bireylerin özel eğitim alıp 

almama durumuna göre ön test ve son test puanlarının istatistiki olarak anlamlı bir 

biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin metin türleri ön test puanları karşılaştırıldığında deney grubu 

öğrencilerinin hikâye edici metinler türünde (x̄=54,25), kontrol grubu öğrencilerinin 

öğrencilerin şiir metinleri türünde (x̄=49,33), hem deney hem kontrol grubu 

öğrencilerinin şiir metinleri türünde başarılı oldukları (x̄=51,66) ve her iki öğrenci 

grubunun da en az başarılı oldukları metin türlerinin bilgilendirici metinler (DG x̄=44,50, 

KG=41,00, Ort.=>42,75) oldukları; en başarılı alt türün ise hikâye edici metin türlerinin 

alt türü olan Geyik ile Kaplan masal metni (DG x̄=58,00, KG=51,00) olduğu,  en az 

başarılı alt türün ise bilgilendirici metin türlerinin alt türü olan Terleyince anı metni (DG 

x̄=39,00, KG=35,00) olduğu tespit edilmiştir. 
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Araştırmanın nitel verilerden hareketle deney grubu öğrencilerinin Uygulama 

Değerlendirme Formuna (EK 5) verdikleri cevaplar incelendiğinde öğrencilerin teknoloji 

destekli eğitime dayalı ders işleme sürecini geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha 

eğlenceli, faydalı, dikkat çekici, akılda kalıcı ve olumlu buldukları tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin hafif zihinsel engelli özel eğitim öğrencileri olup kendilerini ifade etmede 

zorluk yaşamalarından ötürü nitel verilere dayalı Uygulama Değerlendirme Formunun 

soruları dar kapsamlı ve az sayıda seçilmiştir. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar 

incelendiğinde teknoloji destekli eğitim faaliyetlerine dayalı slayt, video, görsel efekt gibi 

daha fazla duyuya hitap eden materyalleri daha çok beğendikleri ve anlamlandırdıkları 

sonucuna varılmıştır. 

Nicel ve nitel bulgulara dayalı veriler bir bütün olarak incelendiğinde özel eğitim 

kapsamında yapılan bu araştırmanın okuduğunu anlama üzerindeki etkisi deney ve 

kontrol grubu öğrencileri aracılığıyla tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre geleneksel 

öğretim yoluyla sunulan eğitim ile teknoloji destekli eğitim arasında her ne kadar süreç 

içerisinde farklılık görülemese de zamana karşı direnci ölçen Kalıcılık Testinde her iki 

grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum kontrol grubu 

öğrencilerinin metinleri okuduğunu ama anlamlandıramadıklarını, aynı şekilde testlerin 

zamana karşı kalıcılık direnci ölçüldüğünde öğrencilerin kendilerine geleneksel öğretim 

yoluyla sunulan metinleri hatırlamakta zorlandıklarını veya hatırlayamadıklarını ortaya 

çıkartmıştır. Deney grubu öğrencileri ise teknoloji destekli eğitim faaliyetleri ile 

kendilerine sunulan slayt, video, fon müzik, dijital resim gibi daha fazla duyu organına 

hitap eden okuma metinlerini süreç içerisinde kontrol grubu öğrencileri gibi 

anlamlandıramadıkları fakat testlerin zamana karşı direnci ölçüldüğünde metinleri daha 

rahat hatırladıklarını ortaya çıkartmıştır. Bu durum aslında deney grubu öğrencilerinin 

süreç içerisinde metinleri anlamlandırdıklarını fakat performansa dönüştüremediklerini 

ortaya koymaktadır. Bununla beraber deney grubu öğrencilerine sunulun Uygulama 

Değerlendirme Formuna verilen cevaplar da öğrencilerin teknoloji destekli eğitsel 

faaliyetleri daha çok sevdiğini ve bu faaliyetlerden daha fazla verim aldıklarını ortaya 

koymaktadır. 
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4.2. Tartışma 

Hafif zihinsel engellilik derecesi olan 6. sınıf özel eğitim öğrencilerinin teknoloji 

destekli eğitime yönelik okuduğunu anlama becerilerinin araştırıldığı bu çalışmadan elde 

edilen nicel ve nitel sonuçlar alan yazın kapsamında yapılan diğer araştırma sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda literatür taraması yapılmış ve Türkçe eğitimi ile 

disiplinlere yönelik ilgili araştırmalar tartışma kapsamına dâhil edilmiştir. 

Akın (2015, s. 99) tarafından yapılan çoklu ortam uygulamalarına dayalı öğretimde, 

konu sonu başarı test puanları arasında kontrol ve deney grubu karşılaştırmasında deney 

grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş, çoklu ortam uygulamalarına dayalı öğretimin 

okuduğunu anlama başarısı üzerinde Türkçe ders kitabı ile yapılan öğretime göre daha 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları bu araştırma ile benzerlik 

göstermekte ve örtüşmektedir. Her iki çalışma da okuduğunu anlamaya dayalı olup 

Türkçe dersini ele almış ve benzer sonuçlara ulaşmıştır. 

Akın (2020, s. 130) tarafından yapılan öğrenme güçlüğü riski olan öğrencilerin 

akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinde zenginleştirilmiş okuma becerileri 

müdahale paketinin etkililiği: müdahaleye tepki modeli düzey-ıı yaklaşımı 

uygulamasında ilkokul 2. sınıfa devam etmekte olan öğrencilerin okuma hızı, okuma 

hatası, prozodik okuma ve okuduğunu anlama becerileri araştırılmıştır. Yapılan çalışma, 

bu çalışma ile örtüşmekte ve çalışmayı desteklemektedir. Nitekim çalışma neticesinde 

zenginleştirilmiş içeriklerin sunulduğu öğrenci grubunun grubun okuma hızının 

artmasında, okuma hatasının azalmasında, prozodik okuma ve okuduğunu anlama 

becerilerinin gelişmesinde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Ateş (2010, s. 425) tarafından gerçekleştirilen çalışmanın bulguları da bu 

araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmacı liselerde coğrafya 

derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin coğrafya öğrenimleri üzerine etkilerinin 

olduğunu tespit etmiştir. 9. sınıflarda akıllı tahtanın dersin işlenişi ve verimliği üzerine 

yapılan bu araştırmanın sonuçlarında akıllı tahta sayesinde coğrafya derslerinin daha 

etkili, verimli ve hızlı işlendiği sonucuna ulaşmıştır. Araştırmacının elde ettiği bu sonuç 

bu araştırmanın sonuçlarını da desteklemektedir. 
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Bayrakdar ve Çuhadar (2015, s. 187) tarafından sınıf içi teknolojilerin özel öğretim 

öğrencilerinin sınıf içi öğrenmelerine olan etkisinin araştırıldığı çalışma sonuçları da bu 

araştırmanın sonuçları ile örtüşmektedir. Araştırmacıların işitme engelli öğrencilerin sınıf 

içi öğrenmelerine teknolojinin etkisini araştırdığı çalışmada, sınıf içi teknolojilerin 

öğrencilerin öğrenmelerine olumlu yönde katkı sağladığını saptamıştır. Ayrıca kullanılan 

sınıf içi teknolojileri öğrencilerin motivasyonunu da arttırdığını saptamıştır. 

Araştırmacıların elde ettiği bu neticeler, bu araştırmanın sonuçlarını da desteklemektedir. 

Dargut ve Çelik (2014) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, 

araştırmayı destekler niteliktedir. Dargut ve Çelik gerçekleştirdikleri çalışmada 

katılımcıların sınıf içerisinde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının genel olarak 

olumlu yönde olduğu ve teknolojinin sınıf içi öğrenmeleri kolaylaştırdığı neticesine 

ulaşmışlardır. Araştırmacıların bu bulguları bu araştırmanın sonuçları ile örtüşmektedir. 

Erbaş (2005) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulguları yapılan bu 

araştırmayı desteklemektedir. Erbaş yaptığı çalışmasında teknolojik destekli eğitim-

öğretimin öğrencilerin problem çözme becerilerine katkı sağladığı ve öğrencilerdeki 

matematik kabiliyetinin ortaya çıkmasını sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırmacının 

bu bulguları bu araştırmanın sonuçlarını da destekleyicidir. 

İnel, Evrekli ve Balım (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın bulguları bu 

araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar, öğretmen adaylarının 

öğrenme ortamlarında teknolojik cihazların kullanılmasının eğitim ve öğretim açısından 

olumlu olduğunu belirtmektedirler. Araştırmacıların bulguları bu araştırmanın bulguları 

ile örtüşmektedir. Zira teknolojik donanımlı sınıflarda eğitim görenlerin ortalamaları, 

geleneksel öğretim yöntemleri ile eğitim-öğretim gören öğrencilerin ortalamalarına göre 

yüksek bulunmuştur. 

Kaşdemir (2020, s. 105) tarafından gerçekleştirilen çalışmada özel öğrenme 

güçlüğü olan bir öğrencinin okuduğunu anlama becerisinin tahmin-inceleme-özetleme-

örgütleme-değerlendirme (TİÖD) okuduğunu anlama stratejisi ile geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın pilot uygulamasından elde edilen sonuçlara göre 

strateji öğretiminin kelime tanıma, okuduğunu anlama ve okuma düzeyine olumlu yönde 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç ise yapılan bu araştırmanın sonuçlarını 

desteklemektedir. 
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Özmen (2004) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da bu araştırmanın 

bulguları ile benzerlik göstermekte ve bu araştırmanın sonuçlarını desteklemektedir. 

Özmen, yapmış olduğu çalışmasında yapılandırmacı tasarım eğitim teknolojilerinin, 

öğrencilerin etkin ve aktif öğrenmesine katkıda bulunduğu ve öğrencilerin problem 

çözme becerilerinin gelişmesine olumlu katkılar sağladığı sonucuna ulaşmıştır. 

Özonat (2018, s. 110) tarafından yapılan çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin eleştirel 

okuma becerilerinin çoklu ortam materyalleri kullanılarak etkisi tespit edilmek 

amaçlanmış ve çoklu ortam materyallerinin eleştirel okuma eğitiminde öğrencilerin 

okuma becerilerinin gelişiminde etkili olup eleştirel okuma becerisinin geliştirilmesinde 

farkındalık oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmanın öğrencilerin bilinçli ve 

sorgulayarak okuma, okumada tutarsızlıkları fark edebilme, okunanları değerlendirme, 

farklı görüşlere açık olma, nedenleri araştırma, karşılaştırma yapma becerilerini 

kazanmada öğrencilere yardım ettiği ve çoklu ortam içerikleri ile oluşturulmuş hiper 

metinlerin eleştirel okuma kazanımlarına ulaşma yönünden kullanışlı olduğu sonucuna 

varılmıştır. Araştırmanın bulguları bu araştırma ile örtüşmektedir. 

Şahin (2018, s. 81) tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik olarak yapılan çoklu 

ortam materyallerinin okuma yazma güçlüğü çeken öğrenciler üzerinde etkisi 

çalışmasında çoklu ortam okuma yazma materyallerinin okuma sürecine geleneksel 

yöntemlere göre daha fazla katkı sağladığı, yazma sürecine ise fazla katkı sağlamadığı 

tespit edilmiştir. Çalışma süreci sonucunda ise öğrencilerin okuma yazma hızlarının 

ölçümleri sonucunda okuma yazma hızlarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit 

edilmiştir. Araştırma dâhilinde okuma üzerinde olumlu, yazma üzerinde olumsuz 

sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırma ise okuduğunu anlama üzerine olduğu için 

elde edilen sonuçlar örtüşmektedir.  

Tataroğlu (2009, s. 118) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları ise bu 

araştırmanın bulguları ile benzeşmemektedir. Araştırmacı yapmış olduğu araştırmanın 

neticesinde matematik dersinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarısına 

herhangi bir etkisinin olmadığını saptamıştır. Ancak araştırma sonucunda deney 

grubundaki öğrencilerin matematik dersine karşı tutumlarında olumlu bir artışın olduğu 

da araştırmacının elde ettiği sonuçlardandır. Araştırma bu yönü ile kısmen de olsa bu 

araştırmanın bulguları ile benzerlik göstermektedir. 
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Yorgancı ve Terzioğlu (2013, s. 927) tarafından yapılan çalışmada matematik 

dersinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin matematik başarısını olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacılar matematik dersinde akıllı tahta 

kullanımının öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarılarını artırdığını 

saptamışlardır. Araştırmacıların elde ettiği bu bulgular bu araştırmanın bulgularını da 

desteklemektedir. 

Zengin, Kırılmazkaya ve Keçeci (2012, s. 535) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmanın neticeleri de bu araştırmanın sonuçları ile örtüşmektedir. Araştırmacılar fen 

ve teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin akademik başarısına olan 

etkisini ortaya koyduğu çalışmanın neticesinde, akıllı tahta kullanımının öğrencilerin 

akademik başarılarına ve fen dersine karşı tutumlarına olumlu yönde katkı sağladığı 

sonucuna ulaşmıştır. Araştırmacıların elde ettiği bu sonuçlar bu araştırmanın sonuçları ile 

de örtüşmektedir. 
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4.3. Öneriler 

4.3.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Teknoloji destekli eğitimin özel eğitim öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine 

ne düzeyde etki ettiğini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın neticesinde 

teknoloji destekli eğitimin hafif zihinsel engelli öğrencilerinin okuduğunu anlama 

düzeylerine etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında; 

• Özel gereksinimi olan bireylerin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaç analizi 

yapılarak, bu bireylerin eğitiminde, öğrenme ortamlarının teknoloji destekli bir 

şekilde tasarlanması, 

• Öğretmenlerin sınıf içi öğrenmeleri pozitif yönde etkileyebilecek öğrenme 

ortamları ve teknolojilerini kullanması teşvik edilmeli, bu konuda özel 

gereksinimi olan öğretmen ve çalışanlara yardımcı teknoloji kullanımı konusunda 

eğitim programları düzenlemek,  

• Sınıf içi öğrenmelerde uygulanacak teknolojiler, bu teknolojilerin kullanımı gibi 

konularda farklı uzmanlık alanlarındaki uzmanlar ile iş birliği sağlamak, 

• Farklı engel türlerine sahip bireylerin eğitiminin daha etkililiği için farklı 

yazılımların kullanılması, farklı yazılımların geliştirilmesi, 

• Sınıf içi kullanılan eğitim teknolojilerinin öğrenci öğrenmelerine etkisinin sürekli 

olarak izlenmesi, 

• Öğretmenlerin gelişen teknoloji karşısında kendilerini sürekli yenilemesi ve zinde 

tutması için öğretmenlerin kendilerini yenileyebileceği öğrenme ortamları ve 

fırsatları teşvik edilmeli, 

• Teknoloji ve eğitim teknolojileri sürekli değiştiği için, sınıf içi teknoloji 

kullanımına ilişkin öğretmen ve idarecilerin kendilerini güncel tutabilmeleri ve 

eksik olduğu noktaların giderilmesi için öğretmen ve idarecilere sürekli olarak 

eğitimler sunulmalı, 

• Sınıf içi yazılımlara yönelik, daha zengin ve bütün disiplinleri kapsayıcı e-

içeriklerin hazırlanması, 

• Öğretmen eğitiminde programlarında özel eğitim derslerinin zorunlu olarak 

uygulanması.
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4.3.2. Araştırmacılar İçin Öneriler 

• Bu araştırmada hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrencilerin okuduğunu 

anlama düzeyine teknolojinin etkisi araştırılmıştır. Benzer bir araştırma diğer 

engel grubundaki öğrenciler için de yapılarak teknolojinin özel eğitime olan 

katkısı daha net bir biçimde ortaya konulabilir. 

 

• Bu araştırma deneysel desende tasarlanmış ve araştırmada hafif zihinsel engelli 

öğrencilere ön test ve son test uygulanarak teknolojinin öğrencilerin okuduğunu 

anlama düzeylerine olan etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Benzer bir çalışma, 

öğretmenlerin gözlemleri de dâhil edilerek teknolojinin öğrencilerin öğrenmeleri 

üzerine olan etkisi daha detayla bir şekilde ele alınabilir. 

 

• Bu araştırma hafif zihinsel engeli bulunan 20 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucunun genellenebilmesi için daha büyük örneklem grubu ile 

benzer bir çalışma yapılabilir. 

 

• Bu araştırma Türkçe öğretimi dâhilinde yer alan dört temel dil becerilerinden 

okuma becerisi kapsamında yürütülmüştür. Benzer bir çalışma dinleme, konuşma 

ve yazma becerilerine yönelik olarak yürütülebilir. 

 

• Bu çalışma Türkçe öğretimi kapsamında yürütülmüştür. Diğer disiplinlerle de 

buna benzer çalışmalar yürütülerek akademik literatüre ve eğitim sistemine 

katkıda bulunulabilir. 

 

• Millî Eğitim Bakanlığına bu gibi çalışmalar proje olarak sunulup özel eğitim 

grubu öğrencilerinin etkinlikleri ve eğitim süreçleri çeşitlendirilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

KAYNAKÇA 

Ağın Haykır, H., Kaplan, H., Kıryar, A., Tarakçı, R., & Üstün, E. (2018). 5. Sınıf Türkçe 

Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları. 

Akın, E. (2015). Çoklu Ortam Uygulamalarına Dayalı Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin 

Anlama Becerilerine ve Türkçe Desi Tutumlarına Etkisi (Muş İli Örneği). 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Akın, U. (2020). Öğrenme Güçlüğü Riski Olan Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu 

Anlama Becerilerinde Zenginleştirilmiş Okuma Becerileri Müdahale Paketinin 

Etkililiği: Müdahaleye Tepki Modeli Düzey-II Yaklaşımı Uygulaması. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü. 

Akkaya, A. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Kavramına İlişkin 

Algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), 1-9. 

Akkaya, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 405-420. 

Alpar, D., & Gülşah Batdal, Y. A. (2007). Öğrenci Merkezli Eğitimde Eğitim 

Teknolojileri Uygulamaları. Banan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 19-

31. 

Arslan, B. (2003). Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileri ile 

Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE'ye İlişkin Görüşleri. The 

Turkish Online Journal of Educational Technologhy, 67-75. 

Atak, A. O. (2019, 07 11). İnsani Değerler Eğitimi: 

http://www.insanidegerleregitimi.com/sayfa.php?degerID=4 adresinden alındı 

Ataman, A. (1998). Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler. S. Eripek içinde, Özel Eğitim. 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Ataşçi, A. (2019). Türkçe 4. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: Koza Yayın. 

Ateş, M. (2010). Ortaöğretim Coğrafya Dersinde Akıllı Tahta Kullanımı. Marmara 

Coğrafya Dergisi, (22), 409-427. 



95 
 

Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461-470. 

Aytekin, H. (2018). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Pegem Akademi. 

Bayrakdar, U., & Çuhadar, C. (2015). İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 172-191. 

Bissex, H. (1967). The Use of The Overhead Projector in Teaching Compositon. New 

Jersey: College Entrance Examination Board. 

Bozkurt, S. S. (2017). Özel eğitimde dijital destek: yardımcı teknolojiler. Açıköğretim 

Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd, Cilt 3, Sayı 2, s. 37-60. 

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler Öntest- Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri 

Analizi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç Çakmak, E. (2008). 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik 

Alan Bilgisi ve Özyeterlikleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi 

Üniversitesi. 

Canbazoğlu Bilici, S. (2019). Örnekleme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. 

Collins, A., & Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: the 

digital revolution and the Schools. 

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods 

Approaches. Thousand Oaks: CA: Sage. 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Method 

Research. London: Sage Publications. 

Çakıroğlu, O., Özyurt, Ö., Melekoğlu, M. A., Özyurt, H., Bıyık, M., & Özdemir, C. 

(2018). Okuma Performansını Geliştirmede Bilgisayar Yazılımı Kullanımına 

Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 

17(1), 336-346. 



96 
 

Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon. 

Çoban, Ö., Saray, A., & Ulutan, E. (2017). Fatih Projesi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. 

Ankara: MEB. 

Çoban, S. (2012). Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi. İstanbul: XVI. 

Türkiye’de İnternet Konferansı Bildiri Kitabı. 

Dağlarca, F. H. (2012). Bütün Şiirleri 3/Fazıl Hüsnü Dağlarca. Ankara: Yapı Kredi 

Yayınları. 

Dargut, T., & Çelik, G. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji 

Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. 

Demir, M. (2019). Fen Bilimleri Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Köy Okullarında 

Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrendikleri Bilgilerin Kalıcılığına ve 

Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Niğde: Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Devlet Planlama Teşkilatı. (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994. Ankara: 

DPT. 

Ekici, S., & Yılmaz, B. (2013). FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Türk 

Kütüphaneciliği 27(2) , s. 317-339. 

Erbaş, A. K. (2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen). Çoklu 

Gösterimlerle Problem Çözme ve Teknolojinin Rolü. The Turkish Online Journal 

of Educational Technology, 4(4), 88-92. 

Eripek, S. (1998). Duygu ve Davranış Bozukluğu Olanlar. S. Eripek içinde, Özel Eğitim. 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Eripek, S. (1998). Zihin Engelliler. S. Eripek içinde, Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi. 

Eripek, S., Ataman, A., Özyürek, M., Konrot, A., Akçamete, G., Tüfekçioğlu, U., Topbaş, 

S. (1998). Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Ertuna, S. (2019). 2. Sınıf Tüm Dersler Süper Kitap. İstanbul: Okyanus Yayıncılık. 



97 
 

Finn, J. D. (1960). Technology and The Instructional Process. Audiovisual 

Communication Review, 8(1), 5-26. 

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in 

Education. Boston: McGraw-Hill. 

Göçer, A. (2012). Dil-Kültür İlişkisi ve Etkileşimi Üzerine. Türk Dili, 729, s. 50-57. 

Günay, D. (2017). Teknoloji Nedir? Felsefi Bir Yaklaşım. Yükseköğretim ve Bilim 

Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 163-166. 

Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D., & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media 

and Technologies for Learning. New Jersey: Pearson. 

Hiçyılmaz, Y., & Kayserili, M. E. (2017). Görsel Sanatlar Dersinde Akıllı Tahta 

Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi 

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, s. 56 - 75. 

İftar, G. K. (1998). Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim. A. A. Süleyman Eripek 

içinde, Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

İnel, D., Evrekli, E., & Balım, A. G. (2011). Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji 

Dersinde Eğitim Teknolojilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşleri. Kuramsal 

Eğitimbilim Dergisi, 4(2), 128-150. 

İşman, A. (2014). Teknolojinin Felsefi Temelleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 0(1), 1-19. 

Kabakçı, I., & Odabaşı, H. F. (2004). Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi 

Olabilmek. Sosyal Bilimler Dergisi, 1. 

Kanar, N. (2009). Masal Örnekleri. Lise Edebiyat: 

https://www.liseedebiyat.com/index.php/ders-notlari/37-9-sinif-dl-ve-

anlatim/1155-masal-oernekler.html adresinden alındı 

Kaşdemir, B. (2020). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuduğunu Anlama 

Becerisinin Tahmin-İnceleme-Özetleme-Örgütleme-Değerlendirme (TİÖD) 

Okuduğunu Anlama Stratejisi ile Geliştirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi). Zonguldak: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. 



98 
 

Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem. 

KERIS. (2010). Adapting Education To The Information. 08 14, 2019 tarihinde Korea 

Education and Research Information Service: 

http://english.keris.or.kr/es_ac/es_ac_210.jsp adresinden alındı 

Keskin, H. K., & Baştuğ, M. (2013). Geçmişten Günümüze Akıcı Okuma. Türkiye Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 171(171), 189-208. 

Kırcaali İftar, G. (1998). Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim. S. Eripek içinde, 

Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Koçyiğit, S. (2012). Özel Eğitim 1. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 

Konrot, A. (1998). Sözel Dil ve Konuşma Sorunları. S. Eripek içinde, Özel Eğitim. 

Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 

Kuday, N. (2020). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Kaynaklı Strese İlişkin Görüşlerinin 

Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Şanlıurfa: (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi. 

La Fontaine, J. (2011). La Fontaine'den Masallar-2. Ankara: Yapı Kredi Yayınları. 

La Fontaine, J. (2019). Masal Oku: https://www.masaloku.net/geyik-ile-kaplan 

adresinden alındı 

Lee, M., & Winzenried, A. (2009). The Use of Instructional Technology in Schools, 

Lessons To be Learned. Victoria: Acer. 

MEB. (2002). Okullarda Bilgi Teknolojileri Uygulamalarına Yönelik Çalışmalar. 

http://okulweb.meb.gov.tr/18/01/965671/belgeler/bde/bakanlik_okullarda_bilgi_

teknolojileri.mht adresinden alındı 

MEB. (2009). İnternete Erişim Projesi. http://meb.gov.tr/ADSL/adsl_index.html 

adresinden alındı 

MEB. (2010). Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı. Ankara: MEB. 

MEB. (2010). Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. 11/29/2012 tarihinde 

http://projeler.meb.gov.tr/pkmtr/ adresinden alındı 



99 
 

MEB. (2014). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

MEB. (2015). Eğitimde FATİH Projesi. Ankara: Meter Matbacılık. 

MEB. (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara. 

Oğuz, O., Oktay, A., & Ayhan, H. (2010). 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. 

Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

Ohene-Djan, J., & Sen, B. (2007). Maths Adaptive Tutorial System for Learners With 

Disabilities," Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning 

Technologies (ICALT 2007), Niigata. s. 576-580. 

Önder, R. (2015). Biyoloji Dersinde Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik 

Başarılarına, Akıllı Tahta Kulanımına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. 

İzmir. 

Özdaş, F., & Çakmak, M. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması 

Dersine İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim 

Dergisi, 7(4), 2747-2766. 

Özen, G. (2013). https://blog.metu.edu.tr. ODTÜ Blog Servisi: 

https://blog.metu.edu.tr/e173307/2013/04/04/46/ adresinden alındı 

Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli 

Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal of 

Educational Technology, 3(1), 100-111. 

Özonat, Z. (2018). Çoklu Ortama Dayalı Eleştirel Okuma Eğitiminin 6. Sınıf 

Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora 

Tezi). Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Özyürek, M. (1998). Görme Engelliler. S. Eripek içinde, Özel Eğitim. Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi. 

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., & Yılmaz, H. B. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış 

Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi 

Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1799-1822. 



100 
 

Patton, M. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and 

Practice. Thousand Oaks, United States: SAGE Publications Inc. 

Plano Clark, V. L., Huddleston-Casas, C. A., Churchill, S. L., O'Neill Green, D., & 

Garrett, A. L. (2008). Mixed Methods Approaches in Family Science Research. 

Journal of Family Issues, 29, 1543-1566. 

Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş/Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. İstanbul: 

Siyasal Kitabevi. 

Reiser, R. A. (2001). A History of Instructional Design and Technology: Part I: A History 

of Instructional Media. Educational Technology Research and Development, 

49(1), 53-64. 

Sandelowski, M. (1996). Using Qualitative Methods in Intervention Studies. Research in 

Nursing & Health, 19(4), 359-364. 

Sever, S. (1993). Türkçe Öğretimnde Uygulannan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin, 

Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Etkisi. 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi. 

Sevim, O., & Sayır, M. F. (2017). Türkçe Derslerinde Akıllı Tahta İle Yapılan Konuşma 

Becerisi Etkinliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. 

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, s. 159-172. 

SMART Technologies Inc. (2006). Interactive Whiteboards and Learning. SMART 

Technologies Inc. 

Song, H., & Kidd, T. (2010). Handbook of Research on Human Performance and 

Instructional Technology. New York: InformatIon ScIence Reference. 

Spector, J. M. (2009). Adventures and Advances in Instructional Design Theory and 

Practice. L. Moller, J. B. Huett, & D. M. Harvey içinde, Learning and 

Instructional Technologies for the 21st Century. New York: Springer. 

Subakan, Y., & Koç, M. (2019). Özel Eğitim Gereksinimli Bireylerin Gelişim ve 

Eğitimlerinde Kullanılan Mobil Cihazlar ve Yazılımlar. Bilim, Eğitim, Sanat ve 

Teknoloji Dergisi, 3(2), 51-61. 



101 
 

Şahin, F. (2018). Çoklu Ortam Materyallerinin Okuma-Yazma Güçlüğü Çeken 

Öğrencilerin Okuma-Yazma Becerileri Üzerideki Etkisi. (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi). Amasya: Amasya Üniversitesi. 

Şanal, S. Ö., Güler, T. D., & Erdem, M. (2018). Özel Eğitimde Öğretim Teknolojisi 

Araştırmaları: Türkiye Örneklemi. Eğitim Teknolojileri Okumaları. içinde 

TOJET. 

Şenel, H. G. (1995). “Özel Öğrenme Güçlüğü" Terimi Yerine Alternatif Yakaşımlar“. 

Özel Eğitim Dergisi, 2(1), 40-45. 

Şirin, M. R. (2011). Doğuran Kazan. İstanbul: Erdem Çocuk Yayınları. 

Tataroğlu, B. (2009). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 10. Sınıf 

Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Matematik Dersine Karşı Tutumları ve Öz-

yeterlik Düzeylerine Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: 

Dokuz Eylül Üniversitesi. 

Tezcan, M. (1996). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Feryal Matbaası. 

Tüfekçioğlu, U. (1998). İşitme Engelliler. S. Eripek içinde, Özel Eğitim. Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi. 

Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Akademik 

Yayıncılık. 

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Yılmaz, M. (2008). Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139. 

Yorgancı, S., & Terzioğlu, Ö. (2013). Matematik Öğretiminde Akıllı Tahta Kullanımının 

Başarıya ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 

919-930. 

Zengin, F., Kırılmazkaya, G., & Keçeci, G. (2012). Akıllı Tahta Kullanımının Fen ve 

Teknoloji Dersindeki Başarı ve Tutuma Etkisi. Education Sciences, 7(2), 526-

537. 



102 
 

İNTERNET KAYNAKLARI 

EBA, 2019, http://www.eba.gov.tr/ (02/08/2019) tarihinde erişilmiştir. 

http://www.kosovaport.com/eskisehir-anadolu-universitesi%e2%80%99nden-

kosova%e2%80%99ya-ozel-egitim-calismasi/ (08/09/2019) tarihinde erişilmiştir. 

http://www.orangefreesounds.com/cicada-sound-effect/ (15/07/2019) tarihinde 

erişilmiştir. 

https://bekirhoca.com/egitim-makaleleri/ (25/09/2019) 

https://mp3semti.com/Fon-Muzikleri-Eglenceli-Fon-Muzigi-1.html (10/07/2019) 

tarihinde erişilmiştir. 

https://mp3semti.com/Karisik-Sesler-Geyik-Sesi.html (10/07/2019) tarihinde 

erişilmiştir. 

https://mp3semti.com/Karisik-Sesler-Kaplan-Sesi.html (10/07/2019) tarihinde 

erişilmiştir. 

https://www.bilisimdergisi.org.tr/dergi-sayilari (20/10/2019) 

https://www.eba.gov.tr/ebatv/izle/361826f28e4bf44d5438e89c92b67d74aa97fd8eae 

(21/07/2019) tarihinde erişilmiştir. 

https://www.pembebere.com/showthread.php/46538-dort-mevsim-bahar-enstrumental-

sozsuz-blok-flut-fon-muzikleri-dinle-indir (10/07/2019) tarihinde erişilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=akP-rxZsfFY (15/07/2019) tarihinde erişilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=p9nysiA8dPM (17/08/2019) tarihinde erişilmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=VUmrV-d4m1s (12/08/2019) tarihinde erişilmiştir. 

MEB, (2019). “Destek Eğitim Odası” Tanımı. 

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/24014806_destekodasi2.sra.

pdf (05/07/2019) tarihinde erişilmiştir. 

http://www.eba.gov.tr/
http://www.kosovaport.com/eskisehir-anadolu-universitesi%e2%80%99nden-kosova%e2%80%99ya-ozel-egitim-calismasi/
http://www.kosovaport.com/eskisehir-anadolu-universitesi%e2%80%99nden-kosova%e2%80%99ya-ozel-egitim-calismasi/
http://www.orangefreesounds.com/cicada-sound-effect/
https://bekirhoca.com/egitim-makaleleri/
https://mp3semti.com/Fon-Muzikleri-Eglenceli-Fon-Muzigi-1.html
https://mp3semti.com/Karisik-Sesler-Geyik-Sesi.html
https://mp3semti.com/Karisik-Sesler-Kaplan-Sesi.html
https://www.bilisimdergisi.org.tr/dergi-sayilari
https://www.eba.gov.tr/ebatv/izle/361826f28e4bf44d5438e89c92b67d74aa97fd8eae
https://www.pembebere.com/showthread.php/46538-dort-mevsim-bahar-enstrumental-sozsuz-blok-flut-fon-muzikleri-dinle-indir
https://www.pembebere.com/showthread.php/46538-dort-mevsim-bahar-enstrumental-sozsuz-blok-flut-fon-muzikleri-dinle-indir
https://www.youtube.com/watch?v=akP-rxZsfFY
https://www.youtube.com/watch?v=p9nysiA8dPM
https://www.youtube.com/watch?v=VUmrV-d4m1s
http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/24014806_destekodasi2.sra.pdf
http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/24014806_destekodasi2.sra.pdf


103 
 

EKLER 

EK 1. Teknoloji Destekli Eğitim Ortamı Fotoğrafları 



104 
 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 



106 
 

EK 2. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Metin Türleri 

 

(MEB, 2018, s. 18) 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

EK 3. Öğretmen Veri Formu 

Öğretmen Veri Formu 

 

Değerli Öğretmenim, 

Teknoloji Destekli Eğitimin Özel Eğitim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama 

Becerilerine Etkisi isimli tez çalışmasına esas olmak üzere hazırlanan öğretmen veri 

formu aşağıda yer almaktadır. Vereceğiniz cevaplar bilimsel amaçla kullanılacak olup 

başka bir çalışma veya amaç için kullanılmayacaktır. Cevapların samimiyeti ve 

doğruluğu araştırmanın geçerlik ve güvenirliliği açısından önemlidir. Formu doldururken 

lütfen isminizi yazmayınız. 

Sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederim.  

          Nihat KAVAN 

           Siirt Üniversitesi 

 

Yaşınız                                                  

Cinsiyetiniz Kadın                 (  ) Erkek                 (  )  

Hizmet Yılınız 1-3                      (  ) 4-6                      (  ) 6+                     (  ) 

Öğrenci Mevcudunuz Kız                     (  ) Erkek                  (  ) Toplam             (  ) 

Şimdiye Değin Çalıştığınız 

Engelli Öğrenci Grupları 

Zihin                   (  ) 

Otizm                 (  ) 

Görme                (  ) 

 

İşitme                (  ) 

Çalışmakta Olduğunuz 

Kurumun Bulunduğu 

Sosyoekonomik Çevre 

Alt Çevre            (  ) Orta Çevre          (  ) Üst Çevre         (  ) 

Sınıfınızda Bulunan 

Teknolojik Cihazlar 

Nelerdir? 

Bilgisayar           (  ) Etkileşimli Tahta ( ) Tablet               (  ) 

Derslerde Teknoloji 

Destekli Eğitimden 

Faydalanma Sıklığınız 

Nedir? 

Hiç                     (  ) Bazen                   (  ) Her Zaman        (  ) 

Teknoloji Destekli Eğitim 

Kurs veya Seminerlerine 

Katıldınız Mı? 

Evet                    (  ) Hayır                    (  ) 

 

Teknolojik Cihazları 

Kullanabilme Düzeyiniz 

Nedir? 

İyi                       (  ) Orta                      (  ) Kötü                  (  ) 
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EK 4. Öğrenci Veri Formu 

Öğrenci Veri Formu 

 

Sevgili Öğrenciler, 

Siz öğrencilerin Okuduğunu Anlama düzeylerinizi incelemek amacıyla bir 

araştırma yapılmaktadır. Size ilişkin bilgiler sadece bu amaçla kullanılacaktır. Form 

sorularına doğru cevap vermeniz bu nedenle önemlidir. Lütfen her soruyu dikkatlice 

okuyup size uygun olan cevabın üzerine (X) koyarak işaretleyiniz. 

 

          Nihat KAVAN 

           Siirt Üniversitesi 

 

Yaşınız    

Cinsiyetiniz Kız                        (  ) Erkek                    (  )  

Engelli Raporunuz 

Var Mı? 
Var                        (  ) Yok                       (  )  

Engellilik Türünüz  
Zihin                      (  ) 

Otizm                    (  ) 
Görme                    (  ) 

 

İşitme                     (  ) 

 

Engellilik Dereceniz  Hafif                     (  ) Orta                      (  ) Ağır                      (  ) 

Eğitim Kademeniz İlkokul                  (  ) Ortaokul               (  ) Lise                       (  ) 

Evinizde Kaç Kişi 

Oturmaktadır? 
   

Sizinle Birlikte 

Toplam Kaç 

Kardeşsiniz? 

   

Ailenizde Özel 

Eğitim Alan Başka 

Bireyler Var Mı? 

Var                        (  ) Yok                       (  )  

Size Ait Bir 

Teknolojik Cihazınız 

Var Mı? 

Var                        (  ) Yok                       (  )  
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EK 5. Uygulama Değerlendirme Formu 

Uygulama Değerlendirme Formu 

 

 Sevgili öğrencim, 

Teknoloji Destekli Eğitiminin Özel Eğitim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama 

Becerilerine Etkisi isimli çalışma kapsamında dokuz hafta süreyle işlenmiş olan metinlere 

yönelik olarak görüşlerinizi içeren form soruları aşağıda yer almıştır. Sorulara 

vereceğiniz cevaplar çalışmanın değerlendirilmesi için önem arz etmektedir. 

Katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

Nihat KAVAN 

 

1) Dersleri teknolojik cihazlarla işlemek eğlenceli midir? 

 

 

2) Teknolojik cihazlar derslerde faydalı oluyor mu? 

 

 

3) Derslerin görsel materyallerle işlenmesi dikkatinizi çekiyor mu? 

 

 

4) Teknolojik cihazlarda okuyup izlediklerinizi ne kadar hatırlıyorsunuz? 

 

 

5) Yapılan uygulamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? 
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EK 6. Zaman Akış Cetveli 

ZAMAN AKIŞ CETVELİ 

Ders Öğretmenleri ile Görüşmelerin Yapılması ............................................... 11.09.2019 

Öğretmen ve Öğrenci Verilerinin Toplanması ............................................. 12.09.2019 

Grupları Belirlenmesi ........................................................................................ 13.09.2019 

Terleyince Metninin İşlenmesi (KG) ............................................................. 16.09.2019 

Terleyince Metninin İşlenmesi (DG) ................................................................ 17.09.2019 

Geyik ile Kaplan Metninin İşlenmesi (KG) .................................................. 23.09.2019 

Geyik ile Kaplan Metninin İşlenmesi (DG) ...................................................... 24.09.2019 

Adsız Çeşme Metninin İşlenmesi (KG) ......................................................... 30.09.2019 

Adsız Çeşme Metninin İşlenmesi (DG) ............................................................ 01.10.2019 

Doğuran Kazan Metninin İşlenmesi (KG) .................................................... 07.10.2019 

Doğuran Kazan Metninin İşlenmesi (DG) ........................................................ 08.10.2019 

Ağustos Böceği ve Karınca Metninin İşlenmesi (KG) ................................. 14.10.2019 

Ağustos Böceği ve Karınca Metninin İşlenmesi (DG) ..................................... 15.10.2019 

Kitabım Metninin İşlenmesi (KG) ................................................................. 21.10.2019 

Kitabım Metninin İşlenmesi (DG) .................................................................... 22.10.2019 

Atatürk Metninin İşlenmesi (KG) ................................................................. 28.11.2019 

Atatürk Metninin İşlenmesi (DG) ..................................................................... 30.11.2019 

Gökçen Kız Çeşmesi Metninin İşlenmesi (KG) ............................................ 04.11.2019 

Gökçen Kız Çeşmesi Metninin İşlenmesi (DG) ............................................... 05.11.2019 

Mevsimler Metninin İşlenmesi (KG) ............................................................. 11.11.2019 

Mevsimler Metninin İşlenmesi (DG) ................................................................ 12.11.2019 

Kalıcılık Testinin Uygulanması (KG) ............................................................ 25.11.2019 

Kalıcılık Testinin Uygulanması (DG) ............................................................... 26.11.2019 

Uygulama Değerlendirme Formunun Uygulanması (DG) .......................... 27.11.2019 
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EK 7. Terleyince Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

TERLEYİNCE 

Pazar günü parkta oyun oynadık. Çok terledim, susadım. Eve 

geldim, bir bardak soğuk su içtim. Akşama doğru vücudumda 

halsizlik hissettim. Başım da ağrıyordu. Biraz sonra üşüyüp 

titremeye başladım. 

Annem, elini alnıma koydu: 

-Ay! Senin ateşin var, dedi. 

 Beni, yatağıma yatırdı. İlaç verdi, sıcak çay içirdi. O gece 

yatakta terledim. Sabahleyin ateşim düştü. Birkaç gün okula 

gidemedim. İyileşince okula gittim. Öğretmenim beni sınıfta 

görünce: 

-Geçmiş olsun. İyileştin mi, diye sordu. Sonra hepimize: 

-Terleyince rüzgârda durmayın, soğuk su içmeyin. Hasta olmamaya 

çalışın. Sonra derslerinizden geri kalırsınız, dedi. 

 Bundan sonra ben de sağlığıma dikkat edeceğim. 

Beşir GÖĞÜŞ 

 (Anı Türünde) 
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Terleyince Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. “Hastalanmak” sözünü ifade eden görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

2. Hastalanan kimdir? 

A) Öğretmen  B) Çocuk  C) Çocuğun Annesi 

3. Çocuk ne zaman hastalandı? 

A) Sabah   B) Öğlen        C) Akşam 

4. Annesi çocuğa ne verdi? 

……………………………………………………………………… 

5. Aşağıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi yerleştiriniz. 

 

Birisi hastalanınca ona ………………… deriz. 

Hoş geldin Geçmiş olsun 
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EK 8. Geyik ile Kaplan Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

GEYİK İLE KAPLAN 

Geyiğin biri ormanda geziniyormuş. Çok susamış; derenin 

başına gitmiş. Suya başını daldırınca bir de ne görsün? 

Boynuzları çok gösterişli, bacakları ise incecik bir geyikmiş. 

Koca koca boynuzları hoşuna gitmiş, ama bacaklarını hiç mi hiç 

beğenmemiş. 

Geyik boynuzları ile böbürlenip bacaklarıyla yerinirken 

arkasında bir kaplan belirmiş. 

Kaplan geyiği parçalamak için atılmış. Geyik bu ya; o incecik 

bacaklarıyla hızla koşup uzaklaşmış. 

Uzaklaşmış ama boynuzları bir dala takılınca olduğu yerde 

kalakalmış. Kaplan da yetişip hemen onu yakalamış. 

Beğenmediği bacakları ona iyilik ederken çok güvendiği 

boynuzları kötülük etmiş. 

Zavallı geyik oracıkta ölmüş. 

     Nesrin KANAR 

(Masal Türünde) 
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Geyik ile Kaplan Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. Geyiğin olduğu görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

2. Geyiğin boynuzları neye takılmış? 

A) Taşa  B) Demire       C) Dala 

3. Geyiği yakalayan kimdir? 

A) Kaplan  B) Avcı             C) Ağaç 

4. Hikâyenin sonunda ne oldu? 

……………………………………………………………………… 

5. Sizce geyik nasıl biri? 

……………………………………………………………………… 
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EK 9. Adsız Çeşme Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

ADSIZ ÇEŞME 

Bir yaz günü iki kardeş, 

Yürüyüşe çıkmışlardı. 

Fırın yakmış gökte Güneş, 

Ateş gibi sıcak vardı. 

 

Yürüdüler çok gezdiler, 

Susuzluktan pek bezdiler. 

Zehir oldu bu hoş gezmek, 

Bereket ki bayılmadan, 

Buldular bir eski çeşme… 

Hasan Ali Yücel 

       (Şiir Türünde) 
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Adsız Çeşme Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. Metinden hareketle aşağıya bir “Güneş” görseli çiziniz. 

 

 

 

 

2. Güneşin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıcaktır   B) Soğuktur  C) Yalnızdır 

3. Şiir kaç dörtlükten oluşmaktadır? 

A) 1    B) 2    C) 3 

4. Verilen şiirin şairi kimdir? 

……………………………………………………………………… 

5. Şiirde iki kardeş ne bulmuştur? 
……………………………………………………………………… 
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EK 10. Doğuran Kazan Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

DOĞURAN KAZAN 

Nasrettin Hoca bir komşusundan kazan istemiş. İşi bittikten 

sonra da içine küçük bir tencere koymuş kazanı komşusuna 

götürmüş: 

-Sağ ol komşu, senin kazan doğurdu. Bu da yavrusu, demiş. 

Adam sevinçten ne yapacağını şaşırmış, tencereyi aldığı gibi 

mutfağa yerleştirmiş. Bir gün Hoca komşudan tekrar kazan istemiş. 

İlkinde gönülsüz veren komşu bu sefer seve seve getirmiş kazanı. 

Getirmiş ama bir gün değil, beş gün değil Hoca’dan kazan gelmemiş. 

Hem tencereyi de ikilemek beklentisi içindeymiş. 

Dayanamayıp Hoca’ya: 

-Hocam, demiş. İşin bittiyse şu kazanı getirsen. 

-Başın sağ olsun, demiş Hoca. Senin kazan öldü. 

-Allah aşkına Hoca, demiş komşusu. Kazan bu, ölür mü hiç? 

-Niye ölmesin, demiş Hoca. Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne 

neden inanmıyorsun? 

       M. Ruhi ŞİRİN 

(Fıkra Türünde) 
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Doğuran Kazan Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. Nasrettin Hoca’nın olduğu görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

2. Hoca komşusundan ne istemiş? 

A) Yemek   B) Ayakkabı  C) Kazan 

3. Komşusu tencereyi görünce ne yapmış? 

A) Üzülmüş  B) Sevinmiş  C) Bayılmış 

4. Hoca, kazan ölünce komşusuna ne demiş? 

……………………………………………………………………… 

5. Komşusu kazanının öldüğüne neden inanmamış? 

……………………………………………………………………… 
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EK 11. Ağustos Böceği ve Karınca Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

AĞUSTOS BÖCEĞİ VE KARINCA 

Ağustos böceği, yaz mevsimi boyunca ormanda tembel tembel 

oturup şarkı söylermiş. Kış mevsimi geldiğinde yiyecek bulamamış 

ve karıncanın kapısını çalmış. Karıncadan ödünç yiyecek istemiş. 

Karınca, ağustos böceğinin isteğini kabul etmemiş.  

- Ben, bütün yaz çalıştım sen ne yaptın, demiş.  

Ağustos böceği, 

- Gece gündüz, durmadan, yorulmadan saz çalıp şarkı söyledim, diye 

karşılık vermiş. 

Karınca hiç oralı olmamış. 

-Demek yaz boyunca şarkı söyledin. Öyleyse gidip oyna biraz, demiş. 

        La Fontaine 

(Fabl Türünde) 
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Ağustos Böceği ve Karınca Metni Sorularını 

Cevaplandıralım 

1. “Çalışkan” sözünü ifade eden görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

2. Karınca nasıl biridir? 

A) Tembel   B) Sinirli       C) Çalışkan 

3. Ağustos böceği ne zaman şarkı söylermiş? 

A) Yazın   B) Kışın                C) Sonbaharda 

4. Ağustos böceği neden karıncadan yemek istemiş? 

……………………………………………………………………… 

5. Olay nerede geçmiştir? 

……………………………………………………………………… 
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EK 12. Kitabım Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

KİTABIM 

Kitap en iyi arkadaş, 

Bana neyi sorsam söyler, 

Ne anlatsa en sonunda 

Çalış, iyi, doğru ol der. 

 

Geceleri uyumaz o, 

Beni kaldırır erkenden, 

Okulum kadar güzeldir,  

Kitabı çok severim ben. 

 

         Fazıl Hüsnü DAĞLARCA 

                       (Şiir Türünde) 
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Kitabım Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. İçinde “Kitap” olan görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

2. Geceleri uyumayan kimdir? 

A) Kitap  B) Okul   C) Arkadaş 

3. Kitabı seven kimdir? 

A) Annem  B) Ben   C) Okulum 

4. Şiirin başlığı nedir? 

……………………………………………………………………… 

5. Kitap nasıl bir arkadaştır? 

……………………………………………………………………… 
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EK 13. Atatürk Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

ATATÜRK 

Atatürk, Selanik’te doğmuştur. Ailesinin kendisine verdiği isim 

Mustafa’dır. Kemal ismini kendisine matematik öğretmeni vermiştir. 

Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım’dır. Atatürk askeri 

okulda eğitim almış ve asker olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nda 

birçok önemli cephede savaşmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda Türk 

ordusuna liderlik yapmıştır. Atatürk, daima barışı savunmuş ama 

bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenlikten asla taviz vermemiştir.  

Atatürk, yaşamı boyunca bu ülkenin kalkınması yolunda 

hizmet etmiştir. Çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve bir 

geometri kitabı hazırlamıştır. Atatürk 10 Kasım 1938’de hayata 

gözlerini kapatmıştır. Mezarı Ankara’da bulunan Anıtkabir’dedir.  

           Anonim 

(Biyografi Türünde) 
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Atatürk Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. Atatürk nerede doğmuştur? 

A) Selanik   B) Erzurum  C) İstanbul 

2. Atatürk hangi kitabı yazmıştır? 

A) Türkçe   B) Din Kültürü  C) Geometri 

3. Atatürk, ne iş yapmıştır? 

A) Askerlik  B) Öğretmenlik  C) Doktorluk 

4. Atatürk’ün mezarı hangi şehirdedir? 

……………………………………………………………………… 

5. Aşağıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi yerleştiriniz. 

 

Atatürk’e, Kemal adını ………………… vermiştir. 

 

Babası Öğretmeni 
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EK 14. Gökçen Kız Çeşmesi Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

GÖKÇEN KIZ ÇEŞMESİ 

Harman sırasıydı. Köydeki çocuklar, anne-babalarına yardım 

ediyorlardı. Kimi harmanda düven sürüyor, tarladan buğday taşıyor 

kimi de çalışanlara yemek getiriyordu. 

Gökçen kız, bacakları tutmadığı için ayağa kalkamıyordu. Gün 

boyunca yalnızlıktan bunalıyor, ikide bir tutmayan bacaklarını 

düşünüp dertleniyordu. 

Annesi, kızının bu durumuna çok üzülüyordu. Bir gün ona, 

harmandan bir demet buğday sapı getirdi. 

-Bunlardan sepet ör, işsizlik can sıkar. Bunalır insan, dedi. 

 Gökçen kız, bir gün buğday saplarını alıp evin önündeki 

gölgeliğe oturdu. Buğday saplarından süs eşyaları örmeyi, küçükken 

ninesinden öğrenmişti. 

 Gökçen Kız, buğday saplarıyla bir sürü sepet ve süs eşyası 

yaptı. Yoldan geçen yabancılar, bunları beğendiler ve satın aldılar. 

 Bir süre sonra, Gökçen’in arkadaşları da ona katıldılar ve çok 

para kazandılar. Gökçen Kız ve arkadaşları, bu parayla köy 

meydanına çeşme yaptırdılar. Bu çeşmeye de “Gökçen Kız Çeşmesi” 

adını verdiler. 

Gülten DAYIOĞLU 

            (Hikâye Türünde) 
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Gökçen Kız Çeşmesi Metni Sorularını 

Cevaplandıralım 

1. Anne, kızına harmandan ne getirmiştir? 

 

 

 

 

2. Okuduğunuz metnin kahramanı kim? 

A) Köy Çocukları B) Gökçen Kız       C) Anne 

3. Gökçen Kız, buğday saplarıyla ne yapmış? 

A) Sepet   B) Oyuncak       C) Elbise 

4. Gökçen Kız ve arkadaşları kazandıkları parayla ne yaptılar? 

……………………………………………………………………… 

5. Aşağıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi yerleştiriniz. 

 

Zorluklara karşı her zaman ………………… etmeliyiz. 

 

 

Mücadele Yardım 
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EK 15. Mevsimler Metni ve Metin Değerlendirme Ölçeği 

MEVSİMLER 

Bir yılda dört mevsim var, 

En güzeli ilkbahar. 

Çok sıcak mevsimdir yaz, 

Meyvesi eksik olmaz. 

    

Sonbahara güz derler, 

Sararır bütün yerler. 

   Kış soğuktur, yağar kar. 

Bir yılda dört mevsim var. 

Ali Osman ATAK 

   (Şiir Türünde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dersteknik.com/2011/10/sonbahar-siir.html
http://www.dersteknik.com/2011/04/1-snf-dosyalar.html
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Mevsimler Metni Sorularını Cevaplandıralım 

1. “Kış Mevsimi” olan görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

    

2. Yaz mevsimi nasıldır? 

A) Sıcak   B) Soğuk   C) Serin 

3. En güzel mevsim hangisidir? 

A) Yaz   B) Sonbahar  C) İlkbahar 

4. Bir yılda kaç mevsim vardır? 

……………………………………………………………………… 

5. Aşağıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi yerleştiriniz. 

 

İlkbaharda ağaçlar ………………… olur. 

 

 

Sapsarı Yemyeşil 
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EK 16. Kalıcılık Testi 

KALICILIK TESTİ 

1. Aşağıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi yerleştiriniz. 

 

Birisi hastalanınca ona ………………… deriz. 

2. Geyiğin olduğu görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

3. Aşağıya bir “Güneş” görseli çiziniz. 

 

 

 

4. Nasreddin Hoca, Doğuran Kazan metninde komşusundan ne 

istemiş? 

A) Yemek   B) Ayakkabı  C) Kazan 

 

 

Hoş geldin Geçmiş olsun 
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5. Ağustos böceği ne zaman şarkı söylermiş? 

A) Yazın   B) Kışın        C) Sonbaharda 

6. Kitap nasıl bir arkadaştır? 

    …………………………………………………………………………… 

7. Atatürk nerede doğmuştur? 

A) Selanik   B) Erzurum C) İstanbul 

 

8. Aşağıdaki boşluğa uygun olan kelimeyi yerleştiriniz. 

 

Zorluklara karşı her zaman ………………… etmeliyiz. 

9. “Kış Mevsimi” olan görseli işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

    

10. Okuduğunuz metinlerin arasından en sevdiğiniz metni ve 

neden sevdiğinizi anlatır mısınız? 

 

Mücadele Yardım 
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EK 17. Öğrenci Cevap Kâğıtları 
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EK 18. Teknoloji Destekli Eğitime Dayalı Sunum Örnekleri 
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