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GİRİŞ 

Öğrenme güçlüğü, yazma, okuma, aritmetik işlem, konuşma ve akıl yürütme gibi becerilerdeki zorluğu 

tanımlamak için kullanılan bir terimdir(APA,2013). Bazı ülkelerde “öğrenme güçlüğü”, “öğrenme 

bozukluğu” ve “öğrenme zorluğu” terimleri birbirinin yerine kullanılırken, bazılarında ise aralarında net 

bir ayrım yapılır. Ancak hangi seçenek kullanılırsa kullanılsın, okulda bununla mücadele eden birçok 

çocuğun, zayıf çalışma becerileri nedeniyle genellikle sınıftan ve müfredat dışı etkinliklerden dışlandığı 

bir gerçektir. Güçlükleri, okul öğreniminin tamamında giderek daha belirgin bir ilgisizliğe ve özgüven 

azalmasına neden olur, ki bu da genellikle düşük akademik başarı, erken okul terki ve sonraki yaşamda 

yetersiz kendini gerçekleştirme ile sonuçlanır ve böylece refahlarını etkiler. Bir diğer ciddi sorun, 

öğrenmede zorluklarla karşılaşan çocukların sadece küçük bir yüzdesinin yeterince erken tespit 

edilebilmesidir, bu da başarılı olmak için ihtiyaç duydukları desteği alamadıkları anlamına gelir. 

The European Pillar of social rights (Dec.2017)’a göre "herkesin kaliteli ve kapsayıcı eğitim hakkı 

vardır...", bu da tüm öğrencilerin normal sınıflarda herhangi bir okul tarafından hoş karşılanması ve 

öğrenmeleri, katkıda bulunmaları ve okul yaşamının tüm yönlerine katılmaları için desteklenmesi 

gerektiği anlamına gelir. 

Avrupa Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitim Ajansı tarafından toplanan ve yayınlanan istatistiksel veriler, 

her ülkedeki tüm okul nüfusu içinde özel eğitim gereksinimli çocukların yüzdesi hakkında bir fikir 

vermektedir (Avrupa Özel İhtiyaçlar ve Kapsayıcı Eğitim Ajansı, 2018). Ve istatistikler, farklı türde 

öğrenme güçlükleriyle karşılaşan öğrencilerin sayısının son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttığını 

göstermektedir. Bu da, giderek daha fazla okul çağındaki çocuk ve gencin özel yardıma ve desteğe 

ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda, eğitimci sayısının öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğu belirtilmiştir. Disleksi veya diğer öğrenme güçlükleri üzerine 

eğitimlere katılan ilkokul öğretmenlerinin yüzdesi oldukça düşüktür ve çoğu, bu güçlükleri nasıl fark 

edecekleri ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri daha etkili bir şekilde nasıl destekleyecekleri 

konusunda daha derin bilgi ve eğitime ihtiyaç duyduklarını kabul etmişlerdir. Genç öğretmenler 

arasında yapılan bir anket (öğretmenlik uygulamalarının ilk 5 yılı boyunca), sadece% 40'ının üniversite 

çalışmaları sırasında öğrenme güçlüğü ile ilgili kısa bir ders aldıklarını göstermektedir. Okuma ve yazma 

becerilerinin ilkokulun ilk yıllarında geliştirildiği göz önüne alındığında, özellikle sınıf öğretmenlerinin 

diğer branşlardaki öğretmenlere kıyasla öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle karşılaşması daha 

olasıdır. Dolayısıyla, bu öğrencilerin fark edilmesinde en önemli aktör ilkokul öğretmenleridir. 

Eğitim amaçlı kullanılabilecek mevcut teknolojiler,öğrenme güçlüğü olan çocukların öğrenme 

ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir potansiyele sahiptir. Uygun destekleyici teknolojilerin seçimi 

motivasyonlarını ve yaşam kalitelerini artıracaktır. İlkokul öğretmenleri ve özel öğretim öğretmenleri 

(her iki grup da öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere ekstra destek sağlamakla yetkilidir) mevcut 

teknolojik araçlar ve kaynaklar aracılığıyla yenilikçi uygulamaları bulmaya ve özümsemeye ve yüksek 

kaliteli dijital eğitim materyallerini kendileri üretmeye daha da fazla ihtiyaç duyuyor. Buna rağmen, 

öğretmen adaylarının çoğu bu teknolojiyi eğitim ortamlarına uyarlama konusunda yeterli bilgi ve 

beceriye sahip değiller. Ayrıca, verimli öğrenme ortamlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve 

uyarlanması konusunda hem öğretmen adayları hem de öğretmenler yeterli bilgi ve beceriye sahip 

değiller. Birçok öğretmen için teknolojinin öğrenme ortamına entegrasyonu karmaşık ve zorlu bir 

konudur. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerine etkili öğrenme ortamları sağlamak için 

teknik ve pedagojik desteğe ihtiyaçları vardır. 



 
 

Öğretmenlik mesleği, eskisinden daha yeni, daha geniş ve daha karmaşık yeterlilikler gerektiren, hızla 

değişen taleplerle karşı karşıyadır. Özellikle dijital cihazların ve uygulamaların her yerde bulunması, 

eğitimcilerin dijital yeterliliklerini geliştirmelerini gerektirir. 

Bu el kitabının temel amacı, pedagojik kariyerlerinin başında olan ilkokul öğretmen adaylarına ve genç 

öğretmenlere,onları işlerinde daha etkin hale getirecek ve tüm öğrencilerinin ihtiyaçlarına daha iyi 

hizmet edecekleri öğrenme güçlüğü ve dijital yetkinlikler konusunda daha derin bilgiler kazandırmaktır. 

 

  



 
 

1. KISIM : ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ: TANIMLAMALAR, SINIFLAMALAR, 

TEORILER 

Bölüm 1. KAVRAMLAR; FARKLI ANLAYIŞLAR 

1.1. TANIMLAMALAR 

Yıllar boyunca farklı bilim adamları, gruplar, kurum ve kuruluşlar öğrenme yetersizliğini neyin 

oluşturduğu ve öğrenme güçlüklerinin ne olduğu konusunda farklı tanımlar yapmışlardır. Bu tanımlar 

arasında ortak özellik bulunmakla birlikte bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Ayrıca bu iki kavram 

arasında bir ayrım yapılmasının gerekip gerekmediği veya birbirinin yerine kullanılabilir olup olmadığı 

konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Farklı ülkelerde ya da aynı dilin konuşulduğu farklı ülkelerde 

bile (örneğin ABD, İngiltere, Avustralya) kavramların nasıl anlaşıldığı ve kullanımı (sırasıyla kabul edilen 

tanımlar ve sınıflandırmalar) farklılıklar göstermektedir. Proje ortağı ülkelerde kabul edilen tanımların 

yanı sıra en sık kullanılan tanımlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

1.1.1. Öğrenme Güçlüğü Ulusal Ortak Komitesi (NJCLD (National Joint Committee on Learning 

Disabilities) 

Amerika Birleşik Devletleri' nde, öğrenme güçlüğü yaşayan kişilerin eğitimi ve refahı ile ilgili çeşitli 

kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren NJCLD (Öğrenme Güçlüğü Ulusal Ortak Komitesi) olarak 

bilinen bir kuruluş vardır. NJCLD tarafından kabul edilen tanıma göre, “öğrenme güçlüğü” kavramı, 

çocuğun bariz öğrenme yeteneği ile elde edilen sonuçlar arasındaki uyuşmazlığın önemli bir 

göstergesidir. 

Bir zorluğu öğrenme güçlüğü olarak tanımlamak için çeşitli kriterler tanımlanmıştır. Bu kriterlerden biri 

de merkezi sinir sisteminde fonksiyon bozukluğunun varlığıdır. Ancak bu durum merkezi sinir sistemi 

bozuklukları (örneğin serebral palsi) olan birçok insanın öğrenme güçlüğüne sahip olmadığı gerçeğiyle 

çelişir. NJCLD, öğrenme güçlüklerine farklı nitelikteki engellerin eşlik edebileceğini, ancak bunlar 

arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını belirtmektedir. Bu nedenle, öğrenme bozukluklarının 

araştırılması ve değerlendirilmesini yapan uzmanların özellikle dikkatli ve hassas olmaları 

gerekmektedir (NJCLD, 1987). 

1.1.2. Öğrenme Bozuklukları Yuvarlak Masa (2002) (LD Roundtable) 

2002 yılında, bu alanda önde gelen on kuruluşun katılımıyla Öğrenme Bozuklukları Yuvarlak Masa 

Toplantısı (Round Table on Learning Disorders- LD Roundtable) düzenlendi. Tartışmalardan sonra, 



 
 

öğrenme bozukluklarının ve özellikle özel öğrenme güçlükleri öğrenme ve bilişi etkileyen bir grup 

bozukluk olarak tanımlandı. Bu bozuklukların her biri, öğrenme sürecinin ve öğrenme çıktılarının 

nispeten sınırlı bir yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olması anlamında spesifik olarak kabul 

edilmektedir.  

Özel öğrenme güçlükleri, diğer eksiklikliklerle (zihinsel engeller, davranış bozuklukları, öğrenme 

fırsatlarının olmaması veya birincil duyusal eksiklikler gibi) birlikte bulunabilir, ancak öğrenme 

güçlükleri eşlik eden bu eksikliklerin bir sonucu değildir (Reschly, D.J.; Hosp, J.L.; Schmied, C.M., 2003; 

Bradley, R.; Danielson, L.C.; Hallahan, D.P., 2002). 

1.1.3. DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği - American Psychiatric Association) 

Öğrenme güçlüğünün nasıl belirlenmesi gerektiği, uzmanlar arasında önemli ve devam eden 

tartışmalara neden olmuştur. "Öğrenme güçlüğü" terimi DSM-4' te (Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders-Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) yer almamaktadır, ancak 

2013 yılında DSM-5 kataloğunun son baskısına eklenmiştir. Bu yeni baskıda iletişim ve motor 

bozuklukları ile belirli öğrenme güçlüklerini içeren nörolojik temelli bozukluklar hakkında bir bölüm 

bulunmaktadır. DSM-5' e göre özel öğrenme güçlükleri okuma, yazma ve matematik güçlüklerini 

içermektedir. Aynı zamanda, DSM-5 öğrenme güçlüğünü okuma, matematik veya yazma güçlüğü gibi 

belirli bir tanı ile sınırlamamaktadır. Bunun yerine, okuma, matematik ve yazılı anlatım alanları için 

ayrıntılı spesifik özellikleri içeren genel akademik becerilerdeki eksiklikleri tanımlayan tek bir tanı 

ölçütü kullanmaktadır (DSM-5,2013). 

1.1.4. ICD-10 (International Classification of Disease 10 - Uluslararası Hastalık 

Sınıflandırması 10) 

ICD-10 sınıflandırma sistemleri özel öğrenme bozukluklarını, entelektüel yetersizlik, spesifik dil 

gecikmesi ve travmatik beyin hasarı gibi öğrenme problemlerinden ayırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü' 

nün (DSÖ) 2016 yılında yayınlanan ICD' sinin son baskısında, tüm öğrenme güçlükleri F81 kodu altında 

Skolastik becerilerde özel gelisimsel bozukluklar olarak kategoriza edilmiştir. Bu, bir çocuğun gelişiminin 

erken aşamalarında normal beceri edinme kalıplarının bozulduğu eksiklikleri içermektedir. Bu sadece 

öğrenme fırsatlarının eksikliğinin ya da zeka geriliğinin bir sonucu değildir. Aynı zamanda beyin 

travması veya beyinden kaynaklanan bir hastalığa da bağlı değildir. Öğrenme bozukluklarında birey, 

genellikle bilinmeyen faktörlerin neden olduğu karakteristik zorluklarla karşılaşır. "Tipik öğrenme 

güçlükleri"nde, farklı şekillerde (farklı yöntem ve stratejilerle) etkili bir öğrenme gerçekleştirme ihtimali 

vardır. Bu nedenle şunu söylemek daha doğru olacaktır. Bazı insanlar belirli öğrenme farklılıklarına 



 
 

sahiptir, bu nedenle onları olumsuz bir etikete sokan, engelli ve öğrenme yetersizliği olan kişiler olarak 

yanlış sınıflandırılmalarından kaçınılması gerekir. 

1.1.5. Diğer 

Öğrenme Güçlüğü Derneği (The Learning Disability Association-LDA), öğrenme güçlüğünü neyin 

oluşturduğu ile ilgili pratik, tıbbi ve yasal olmak üzere üç yönünü dikkate alır. Okuma, yazma, matematik 

gibi belirli öğrenme öğelerinde yaşanan güçlüklerle kendini gösterebilen bir veya daha fazla psikolojik 

süreçteki eksikliklerle ortaya çıkar. 

Pratik bir bakış açısıyla öğrenme engelleri (bazen “belirli öğrenme zorlukları/güçlükleri” terimi 

kullanılır), çok çeşitli nörolojik temelli öğrenme engellerini içeren genel bir kavramdır. Bu bozukluklar, 

görsel ve işitsel algılar, hafıza yetenekleri, anlamlı konuşma, kaba ve ince motor becerileri vb. ile ilgilidir. 

Belirli öğrenme zorluklarının zihinsel veya duygusal gelişim ile ilgili sorunlardan kaynaklanmadığı, kötü 

ebeveynlik veya kötü eğitimin bir sonucu olmadığı unutulmamalıdır. 

Bu el kitabında sadece öğrenme bozukluklarının anlaşılması değil, değerlendirme prosedürleri ve 

destek olanakları ülkelerin mevzuatı tarafından belirlendiğinden ve ülkelere göre farklılık 

gösterdiğinden kavramın hukuki boyutu ele alınmayacaktır. 

1.2. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ; ÖĞRENME BOZUKLUĞU VE ÖĞRENME ZORLUĞU 

1.2.1. Farklı ülkelerde kullanılan kavramlardaki farklılıklar 

Farklı ülkelerde kavramların nasıl değerlendirildiği ve yorumlandığı, belirli bir ülkede eğitim ve eğitim 

sistemini şekillendiren fikirlere, normlara, dillere, tarihsel mirasa ve bilimsel paradigmalara bağlıdır. Bu 

nedenle, "öğrenme yetersizlikleri" kavramının anlaşılması, daha önce "hafif zihin geriliği" olarak 

tanımlanan duruma çok benzerlik gösterse de (günümüzde bu kavram artık doğru kabul 

edilmemektedir); bir ya da daha fazla özel alanda (örn. Okuma, yazma, aritmetik) ortalama veya 

ortalamanın üzerinde zihinsel seviyesiyle karakterize edilen bir bozukluk olarak kabul edilmesiyle 

farklılık gösterir.  

Bazı ülkelerde (örn ABD) öğrenme yetersizlikleri ve öğrenme zorlukları terimleri birbiri yerine 

kullanılmaktadır. Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü (National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke (NINDS)) “Öğrenme güçlükleri, sözlü veya yazılı dili anlama veya kullanma, 

matematiksel hesaplamalar yapma, hareketleri koordine etme veya doğrudan dikkati etkileyen 

bozukluklar olarak tanımlamaktadır. Öğrenme güçlükleri çocuklarda küçük yaşlarda ortaya çıksa da 



 
 

genellikle çocuk okul çağına gelene kadar fark edilmez.” Disleksi, diskalkuli, dikkat 

eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) vb. en yaygın öğrenme güçlükleri arasında yer alır. 

Diğer ülkelerde (örn Birleşik Krallık) öğrenme yetersizliği ve öğrenme zorluğu arasında fark vardır. 

Öğrenme yetersizliği gelişimsel yetersizlikler veya neredeyse değişmez bir şekilde daha şiddetli 

genelleştirilmiş bilişsel bozulma ile ilişkili durumlar anlamına gelmektedir. Lancet, “öğrenme 

yetersizliğini” “çocukluk döneminde kazanılan zihinsel işlevlerde önemli genel bir bozulma” olarak 

tanımlamaktadır. Bu, bir kişiyi tüm hayatı boyunca etkileyen günlük faaliyetlerde (örneğin ev işleri, 

sosyalleşme veya para yönetimi) yaşadığı zorluk anlamına gelir. Öğrenme yetersizliği olan kişilerin 

öğrenmesi daha uzun sürer ve yeni beceriler geliştirmek, karmaşık bilgileri anlamak ve diğer insanlarla 

etkileşim kurmak için desteğe ihtiyaç duyabilir. 

Diğer taraftan öğrenme güçlükleri, bir kişinin akademik alanla doğrudan ilgili bir veya daha fazla 

beceriyi öğrenmekte zorlandığı koşullar olarak tanımlanır. Özel öğrenme güçlüklerinin varlığı, bireyin 

öğrenemeyeceği ve iyi akademik sonuçlar elde edemeyeceği anlamına gelmez, sadece bunu geleneksel 

yolla yapmanın zor olduğu anlamına gelmektedir. En yaygın özgül öğrenme güçlükleri arasında disleksi 

(okuma becerisinde ustalaşma güçlükleri), disgrafi (yazma becerisinde ustalaşmada güçlükler), 

diskalkuli (matematiksel becerilerde ustalaşmada güçlükler), dispraksi (motor ve koordinasyon 

güçlükleri) bulunmaktadır. Bu grup aynı zamanda Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) 

olarak bilinen durumu da içerir. 

1.2.2. Proje Ortağı Ülkelerde Öğrenme yetersizliği/Öğrenme güçlüğüne Dair Anlayış 

1. Bulgaristan'da Öğrenme Yetersizliği Tanımları ve İfadeleri 

“Özel öğrenme zorlukları” ve “özel öğrenme yetersizliği” terimleri, Bulgar yasal çerçevesinde özel bir 

ayrım olmaksızın kullanılmaktadır. Farklı belgelerde, “öğrenme bozuklukları” ve “öğrenme zorlukları” 

terimleri birbirinin yerine kullanılmaktadır. Halk Eğitim Yasasının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte, 

Ek Hükümler, § 3.2. (değişiklik, SG No. 43/2014, 23.05.2014 tarihinden itibaren geçerli) şunlar belirtilir: 

"Duyusal yetersizlik, fiziksel engel, çoklu engel, zihinsel gerilik, iletişim bozuklukları, özel öğrenme 

bozuklukları (disleksi, disgrafi, diskalkuli), otizm spektrum bozuklukları, duygusal ve davranışsal 

bozuklukları bulunanlar özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve öğrencilerdir" (Halk Eğitimi Yasası, 2014 

Uygulama Yönetmeliği). Bulgaristan' da, belirli öğrenme güçlükleri olan çocuklar ve öğrenciler, bir 

psikolog, konuşma terapisti ve özel eğitim öğretmeninden psikolojik ve pedagojik yardım alarak, halk 

eğitim sistemine anaokullarına ve okullara entegre edilir. 



 
 

Aynı durum, çok çeşitli özel öğrenme güçlüklerini kapsamak için kullanılan "disleksi" terimi için de 

geçerlidir. Matanova' ya göre (2001), disleksi, etkileyici konuşma, ifade edici dil, temel okuma 

becerileri, okuduğunu anlama, temel yazma becerileri, yazıyı anlama, temel matematik becerileri ve 

matematiksel düşünme olmak üzere yedi özel çalışma alanında beceriyi ifade eden genel bir öğrenme 

bozukluğu kategorisidir. Disgrafi, diskalkuli ve dispraksi terimleri ayrıca uzmanlar tarafından bazı özel 

öğrenme alanlarındaki zorlukları ifade etmek için de kullanılmaktadır. 

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı (2017) kapsamında Eğitimin Dahil Edilmesi Yönetmeliğine göre 

kapsayıcı eğitimin amacı “her bir çocuk veya öğrenci için ihtiyaçlarına ve öğrenim ve öğrenim 

sürecindeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya yönelik kaynakları etkinleştirip dahil ederek tüm çocuk 

ve öğrencilerin ihtiyaçlarını çeşitlendirmek amacıyla farkındalık, kabul ve destek süreci, ve tüm 

çocukların ve öğrencilerin toplumun her alanında gelişmesi ve katılımı için fırsatlar sağlamaktır ” 

(Bölüm II, Madde 3 (1)). Kapsayıcı eğitimin farklı biçimleri vardır (Radulov ve Tzvetkova, 2013; 

Tzvetkova-Arsova, 2014, 2018): 

1. Fiziksel Katılım: Bu en temel kaynaştırma biçimi, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin normal 

sınıf içinde fiziksel olarak yer almasıdır. Özel eğitim gereksinimli ve özel eğitim gereksinimsiz 

öğrenciler bir sınıfta bir araya geldiklerinde, bunun gerçekleşeceğine dair hiçbir kanıt 

olmaksızın aralarında iletişim ve sosyalleşme süreçlerinin gerçekleşeceğine inanılmaktadır.  

2. Sosyal Katılım: Öğretmenlerin, öğretim elemanlarının, ebeveynlerin ve diğer okul personelinin, 

özel eğitim gereksinimli öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla iletişimi, etkileşimi teşvik edeceğini ve 

sosyalleşmelerini organize edip kolaylaştıracağını varsayar. 

3. Eğitsel Katılım: En yüksek ve en karmaşık içerme şeklidir. Fiziksel ve sosyal formlar üzerine inşa 

edilmiştir. İçinde, özel eğitim gereksinimi olan ve olmayan öğrenciler, aynı eğitim materyalinde 

ustalaşamasalar veya aynı seviyede olmasalar da, aynı derslerden sorumludurlar. 

Modern eğitimin temel amacı, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için kaynaştırmanın her biçimini 

okullarda uygulamaktır. 

2. Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Tanımları ve İfadeleri 

Türkiye' de öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler kaynaştırma sınıflarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde eğitimlerine devam etmektedir. (Deniz, 2019). İlgili öğrenme güçlüğü eğitim ve tanı 

süreçlerine yönelik düzenlemeler ve destek faaliyetleri yürütülmektedir. Yönetmelikler değişen 

ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenerek mevcut haliyle yayınlanmaya devam etmektedir. İlk kez 1962 



 
 

yılında yayınlanan yönetmelikte özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için herhangi bir sınıflandırma 

yapılmazken, 1968 yılında yayınlanan yönetmelikte özel gereksinimli öğrenciler kategorilere ayrılmış 

ancak bu kategoriler arasında özel öğrenme güçlüğü ifadesine yer verilmemiştir (MEB, 1962; MEB, 

1968). 1975 yılında özel öğrenme güçlüğü terimi ilk kez kullanılmasına rağmen, tanımlamalarda okuma, 

yazma ve çizim gibi zorluklara yer verilmiştir (MEB, 1975). Günümüze kadar özel öğrenme güçlüğü 

tanımları ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmiş ve bu yayınlarda benzer ifadeler kullanılmıştır (MEB, 

1985; MEB, 2000; MEB, 2006; MEB, 2012; MEB, 2018). Yayınlanan yönetmeliğe göre, özel öğrenme 

güçlüğü tanımı “Eğitim hizmetine ihtiyaç duyan bireyin, dili yazılı veya sözlü olarak anlaması ve 

kullanması için gerekli bilgi edinme süreçlerinden bir veya birkaçında meydana gelen dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, heceleme, konsantrasyon veya matematiksel işlemlerdeki zorluklar 

nedeniyle özel eğitim ve desteğe ihtiyaç duymasıdır (MEB, 2012). Türkiye' de bugüne kadar yapılan 

çalışmalarda öğrenme güçlükleri; öğrenme yetersizliği, özel öğrenme yetersizliği, özel öğrenme 

güçlüğü ve öğrenme bozukluğu gibi terimlerle birlikte kullanılsa da okuma, yazma ve matematikte 

güçlük çeken bireyler olarak tanımlanmıştır (Görgün ve Melekoğlu, 2019; Özkardeş, 2013). 

3. Litvanya' da Öğrenme Güçlüğü Tanımları ve İfadeleri 

Litvanya'da “Öğrenme güçlüğü”, “Öğrenme Bozukluğu” ve “Öğrenme Zorluğu” terimleri arasında net 

bir ayrım yapılmaktadır. (LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317, priimtas 2011 m. liepos 13 d. Litvanya 

Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanının, Litvanya Cumhuriyeti Sağlık Bakanının ve Litvanya Cumhuriyeti 

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanının No. V-1265 / V-685 / A1-317, 13 Temmuz 2011'de kabul edildi.). 

Öğrenme güçlükleri 

• Zeka bozuklukları 

• Görme bozuklukları 

• İşitme bozuklukları 

• Hareket bozuklukları 

• Gelişimsel bozukluklar (çocuklukta otizm, Asperger sendromu, Rett sendromu) 

Öğrenme Bozuklukları 

• Öğrenme bozuklukları 

• Genel öğrenme bozuklukları 

• Özel öğrenme bozuklukları: 

• Okuma bozuklukları 

• Yazma bozuklukları 

• Aritmetik öğrenme bozuklukları 

• Sözel olmayan öğrenme bozuklukları 



 
 

• Duygusal-davranışsal zorluklar: 

• Aktivite/dikkat bozuklukları 

o Aktivite bozukluğu 

o Dikkat bozukluğu 

o Aktivite ve dikkat bozukluğu 

o Davranış bozuklukları 

o Duygusal bozukluklar 

• Dil bozuklukları 

Öğrenme zorlukları – Sağlıkla ilgili zorluklar nedeniyle zamansal problemler, duygusal krizler vb. 

 

4. Polonya’ da Öğrenme Güçlüğü Tanımları ve İfadeleri 

Polonya'da "güçlük" ve "özel eğitim ihtiyaçları" eş anlamlı değildir ve birbirinin yerine 

kullanılmamaktadır. Polonya eğitim sistemi, öğrencilerin ihtiyaçlarının farklılık gösterebildiği ve bazı 

durumlarda hem belirli yetersizliklerden kaynaklanan durumlarda öğretmenlerin özel yaklaşımını 

gerektirdiği gerçeğini kabul etmektedir (Bartnikowska ve Antoszewska, 2017). 

Polonya'da öğrenme güçlüğü veya bozukluğu olan öğrencileri destekleyen birçok özel okul vardır. Buna 

Varşova, Krakov, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin ve Rzeszów'daki okullar 

dahildir. 

Polonya' daki bazı okullar, özel bir sınıf veya program aracılığıyla öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere 

tam zamanlı destek sağlamaktadır. Diğerleri, sınıf içi konaklama veya değişiklikler yoluyla yarı zamanlı 

destek sağlamaktadır. Her iki seçenek de, bir veya daha fazlaöğrenme güçlüğü veya özel ihtiyaçları olan 

hem uluslararası hem de yerli öğrenciler için mükemmel bir seçim olabilir. 

Polonya' da birçok farklı özel ve devlet dışı okul türü vardır. Buna öğrenme güçlüğü okulları (ve diğer 

özel ihtiyaç okulları) dahildir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde özel öğrenme güçlüğü 

okulları bulunmaktadır. 

Bu okullar çok çeşitli öğrenme bozuklukları için destek sağlamaktadır. Bunu özel eğitim ve özel 

programlar aracılığıyla yaparlar. Öğrenme güçlüğü okullarının ve programlarının bazı ana türleri 

aşağıda açıklanmıştır. 

Özel öğrenme güçlüğü okulları: Bunlar, öğrencilerin %100' ünün öğrenme güçlüğüne sahip olduğu 

bağımsız öğrenme engelli okullardır (hem gündüz hem de yatılı). Bir veya daha fazla öğrenme 

güçlüğüne sahip öğrenciler için tam zamanlı destek sağlamaktadır. Eğitimli öğretmenler ve personel, 



 
 

çevreyi öğrenme güçlüğüne sahip öğrenciler için hiçbir ödün vermeden uyarlamaya odaklanmaktadır. 

Bu okullar ayrıca normalde ekstra destek personeli, teknolojik yardımlar ve danışmanlık ve ders 

programları gibi birçok özel kaynağa sahiptir. Bu okullardan bazıları bir veya daha fazla belirli öğrenme 

güçlüğüne odaklanırken, diğerleri öğrenme güçlüklerinin çoğu veya tamamı için destek sunmaktadır. 

Özel öğrenme güçlüğü sınıfları: Bunlar, öğrencilerin %100' ünün öğrenme güçlüğüne sahip olduğu, en 

az bir ayrı özel sınıfa sahip okullardır. Bu sınıflar, öğrenme güçlüğü olmayan sınıfların yanında yer alır. 

Normalde, bu sınıflar bir veya daha fazla öğrenme güçlüğü olan öğrencilere tam zamanlı destek 

sağlamaktadır. Genellikle özel eğitim almış öğretmenleri ve ayrıca ekstra destek personeli vardır. 

Dersten çekilme veya çekme öğrenme güçlüğü sınıfları: Bunlar, öğrencilerin yarı zamanlı olarak 

öğrenme güçlüğü desteği aldığı özel eğitim sınıfları olan okullardır. Bu okullardaki öğrenme güçlüne 

sahip öğrenciler, öğrenme güçlükleri için özel destek ve programa katılmak için periyodik olarak normal 

sınıflardan alınmaktadır. Bu özel dersler haftada bir defadan günde birkaç defaya kadar herhangi bir 

yerde gerçekleşebilmektedir. Normal sınıfta yapılan öğrenmeyi desteklemek ve pekiştirmek için 

yapılmaktadır. 

Sınıf içinde öğrenme güçlüğü desteği olan okullar: Bazı okullarda özel bir öğrenme güçlüğü sınıfı veya 

yarı zamanlı özel eğitim sınıfı yoktur. Bu okullarda öğretmenler, normal bir sınıfta öğrenme güçlüğü 

olan öğrencilere destek sağlamaktadır. Bu testler veya ödevler için daha fazla zaman ayırmak gibi sınıf 

içi düzenlemeler yaparak veya öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için müfredatı veya sınıf düzeyindeki 

beklentileri değiştirmek gibi değişiklikler yaparak gerçekleştirilmektedir. 

5. Letonya' da Öğrenme Güçlüğü Tanımları ve İfadeleri 

Öğrenme güçlükleri, beynin bilgiyi anlama, hatırlama veya iletme yeteneğini etkileyen nörolojik 

bozukluklardır. Bu bozukluklar beynin düzensiz olgunlaşması ile ilişkilidir - bazı yetenekler daha yavaş 

veya yetersiz gelişir, bu da öğrenmeyi çok zorlaştırmaktadır. Öğrenme güçlüğü zihinsel engel değildir. 

Aslında, çocukların zekası orta ila mükemmel arasında değişebildiğinden, bu bozuklukların tespit 

edilmesi genellikle zordur. Uzmanlar, bu bozuklukların aslında çok daha yaygın olduğuna ve pek çok 

çocuğun teşhis edilmemiş öğrenme güçlükleri nedeniyle yeteri kadar okula devam edemediklerine 

inanmaktadır. Öğrenme güçlükleri yaşam boyu devam eden kalıcı bir durumdur.  

Öğrenme güçlüğü belirtileri: 

• Öğrenme güçlükleri, temel öğrenme becerilerini etkileyen bilgi işleme güçlükleri ile karakterize 

edilir. 



 
 

• Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, normal zeka ve zayıf başarı arasındaki uyumsuzlukla 

karakterizedir. Bu yüzden ilk dikkat edilmesi gereken şey çocuğun başarısının zekasına uygun 

olup olmadığıdır. 

• Öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci hem zayıf okuma ve yazma becerilerine hem de aritmetik 

ve metin problemlerini çözmede güçlük çekebilir 

• Bu öğrencilerin genellikle bilgiyi işlemek için daha fazla zamana ihtiyaçları vardır, bu da 

düşünce süreçlerinin diğer çocuklarınkinden daha yavaş veya farklı olduğu anlamına gelir 

Öğrenme güçlükleri, tüm bilişsel yeteneklerin gelişiminin azalması veya gecikmesinden de 

kaynaklanabilir. Çocuk, eğitim standardına göre eksik veya temel düzeyde bilgi ve beceri 

kazanabiliyorsa, bunu yapabilmek için çocuğun bireysel ve özel olarak uyarlanmış pedagojik yardıma 

ihtiyacı vardır. Ebeveynler genellikle bu tür gelişimsel bozuklukları tanıyamazlar, çünkü yalnızca 

uzmanlar - bir psikolog, psikiyatrist, konuşma terapisti, öğretmen tarafından tespit edilebilirler. Bu 

yardım, okul öncesi ve erken okul çağındaki gelişimsel problemi olan bir çocuk için en etkili yöntemdir. 

Öğrenme güçlükleri, duygusal deneyimlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Stres, aile çatışmaları, 

yetersiz bakım veya ebeveyn varlığı, aşırı bakım, istismara dayalı şiddet deneyimleri, uzun süreli sağlık 

sorunları. akranlarla ve öğrenme ritimleriyle bütünleşmeyi zorlaştırarak benlik saygısını olumsuz 

etkiler. Öğrenme güçlükleri, çocuğun istek ve motivasyonunun yeterince gelişmemesiyle de ilgili 

olabilir. Ruh sağlığı bozuklukları, yetersiz yetiştirilme, hoşgörülülük ve çocukların yetiştirilmesinde sınır 

tanımama, değerlerin bir sonucu olarak ailelerin okula ve eğitime yönelik olumsuz tutumlarının bir 

sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. 

Letonya Ulusal Eğitim Yasasına göre 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren özel eğitim öğrencilerini genel 

eğitim sınıflarına entegre etmenin yanı sıra bedensel engelli, somatik hastalıklar, dil bozuklukları, 

öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için özel temel eğitim programları genel (ana akım) okullarda özel 

sınıf veya okul grupları şeklinde uygulanmalıdır. 

1.3. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ 

Öğrenme güçlüğünün nedenleri henüz netleşmemiştir. Ancak uzmanlar, oybirliği olmasa da, öğrenme 

güçlüğünün tek nedeni olarak gösterilebilecek hiçbir faktör olmadığı konusunda hemfikirdir. Olası 

nedenler arasında, sol beyin yarımküresinin olgunlaşmasının gecikmesi, merkezi sinir sisteminin işlev 

bozuklukları, algılardaki eksiklikler veya bilgilerin işlenmesiyle ilgili sorunlar listelenmiştir. 



 
 

1.3.1. Katılım ve Genetik 

Çoğu zaman, öğrenme güçlüğü çeken çocukların aynı sorunları yaşayan ebeveynleri ve/veya kardeşleri 

vardır. Ancak çocukların, öğrenme güçlüğü de dahil olmak üzere farklı türlerde ve farklı şiddet 

seviyelerinde gelişimsel bozukluklara neden olabilen “spontan mutasyonlar” (bu, sorunun her iki 

ebeveynde de görülmediği anlamına gelir) olduğu birçok durum vardır (Johnson, 2017). Bazı 

araştırmalar (McRae ve diğerleri, 2017) çocukların yaklaşık %0.33' ünde bu tür spontan mutasyonların 

olduğunu belirtmektedir. Başka bir kaynak (Walsh, 2017) örnek olarak CDK13 genindeki bir hatanın 

çocukların öğrenme ve iletişim becerilerini etkilediğini belirtmektedir. 

1.3.2. Nörolojik 

Uzun yıllar boyunca öğrenme güçlüklerinin beyindeki belirli alanların gelişimindeki sorunlardan 

kaynaklandığı düşünülmüştür. Ancak yeni çalışmalardan bazıları bu teoriyi değiştirerek öğrenme 

problemlerinin farklı beyin bölgeleri arasındaki zayıf bağlantıdan kaynaklandığını öne sürmüştür. 

Cambridge Üniversitesi tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, farklı beyin bölgeleri arasında 

zayıf korelasyona sahip çocukların öğrenme güçlüğü yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya 

koymuştur (Siugzdaite ve diğerleri, 2020). Dr. Duncan Astle' ın vardığı sonuçlara göre, hublar beyin 

alanları arasında bilgi paylaşımında kilit rol oynamaktadır (Science Daily, 2020). 

İlk kez Samuel[L1] Orton, okuma güçlüğünün ana nedeni olarak beynin iki yarım küresi arasındaki 

bağlantının zayıf olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. 

1.3.3. Bilişsel 

Çocukların öğrenme güçlükleri, “uygun öğrenme fırsatlarına sahip okul çağındaki çocuklarda çevresel, 

psikolojik ve nitelik nedenleriyle, öğrenme becerilerinin kazanılmasında veya geliştirilmesinde, sıklıkla 

düşük akademik başarı veya bunun sonucunda sınıf tekrarı ile kendini gösteren bozulma” anlamına 

gelir (Reis, Baum ve Burke, 2014). 

Öğrenme güçlüğüne neden olabilecek bilişsel işlevler hakkında konuşurken, konuşma gelişimi, hafıza 

becerileri, dikkat durumu ve çocuğun bilgiyi işleme hızına odaklanmak gerekir. 

Söz konusu öğrenme olduğunda, çalışma belleği ve uzun süreli bellek özellikle önemlidir. Çalışan 

bellekle ilgili sorunlar, çocuğun yönergeleri takip etme, çok adımlı yönergelerle başa çıkma, bilgileri 

hızlı bir şekilde işleme vb. yeteneğini etkileyebilir. Ayrıca okuma ve yazma gibi temel becerilerin 

kazanımını da etkiler. Uzun süreli bellek sorunları ise, bilgileri hatırlamada, sıralı işlemlerle başa 

çıkmada, düşünce ve fikirleri düzenlemede ve bunları net bir şekilde (hem sözlü hem de yazılı olarak) 
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iletebilmede zorluklara yol açabilir. Etkinliklerin düzenlenmesi (özellikle iki adımdan fazlasını gerektiren 

görevlerin tamamlanması), hesaplamalar veya bunları doğru sırada gerçekleştirilmesi (matematik 

kurallarına uygun olarak) de sorun yaratabilir. 

Ayrıca dikkat, çocuğun bir görevi uygun zamanda ve kaliteli bir şekilde tamamlaması açısından da çok 

önemli bir rol oynar. Anderson' a göre (2004) dikkat, bilginin gereksiz bölümü göz ardı ederek belirli bir 

yönüne odaklanmanın davranışsal ve bilişsel bir sürecidir. Dikkat, üçü öğrenme açısından büyük önem 

taşıyan birkaç ana bileşenden oluşur: Konsantrasyon (dikkati bir nesneye, bileşenlerine, görevi anlama 

yeteneğine bilinçli bir şekilde odaklanma), sürdürülebilirlik (dikkati orijinal seviyede aynı nesneye ne 

kadar süre boyunca tutabileceği) ve değiştirme (gerektiğinde odağı bir nesneden diğerine değiştirme 

yeteneği). 

1.4. ETKİLERİ 

1.4.1. Akademik alanda 

Disleksi, esas olarak okuma ve yazma yeteneğini etkileyen bir bozukluktur. Öğrenmenin önemli bir 

parçası olarak dil açısından da zorluklar yaratmaktadır. Bu, yaş, akademik performans gibi çok önemli 

bir faktör olarak beceri ve yetenekler arasında bir boşluk yaratan bilginin işlenmesini de etkilemektedir 

(Castejón ve Navas, 2011). Aynı zamanda disleksi sadece öğrenmeyi değil, aynı zamanda kişinin günlük 

yaşamının tüm yönlerini de etkilemektedir (Riddick, 2009). 

Okuma, işleyişi bir gözlemci tarafından büyük ölçüde görülemeyen (Clay, 1991, 2005, 2009) ve hala 

tam olarak anlaşılmayan karmaşık bir süreçtir. Çocukların okumayı nasıl öğrendiklerini açıklayan farklı 

süreç modellerinin açıklandığı birçok yayın vardır. Bunlar kavrama (Spiro, Coulson, Feltovich ve 

Anderson, 1994; Anderson, 2003; Ruddell ve Unrau, 2004), kelime tanıma (Adams, 1990), öğrencilerin 

tutumu (Mathewson, 1994) veya öğrencilerin metinle etkileşimine (Rosenblatt, 2004) odaklanır. Hangi 

okuma modeli izlenecek olursa olsun, bir çocuğun okula başlamadan önce yeterince iyi seviyede 

geliştirmesi gereken birçok beceri vardır. Bu sürecin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için, çocuğun 

göz kasları koordinasyonunun iyi olması (gözlerin metindeki çizgileri takip edebilmesi), uzamsal 

yönelimin iyi olması (harflerin ve kelimelerin yorumlanması), iyi geliştirilmiş bellek (görsel, işitsel ve 

çalışan) gerekir. Bu süreç, cümle yapısı ve dilbilgisi ile çalışabilme, kategorize etme ve analiz etme, vb. 

gibi konularda bilgi sahibi olma becerisi gerektirir. Okuma yalnızca kelimeleri doğru bir şekilde çözme 

becerisi değildir. Okumanın ikinci çok önemli yönü anlamak, kavramaktır. “Yazılı biçimde sunulan bilgiyi 

anlama becerisine okuduğunu anlama denir" (Keith, Foorman, Perfetti, Pesetsky ve Seidenberg, 2001). 

Doğru okuma kavrayışı (okuduğunu anlama) seviyesine ulaşmak için kelimelerin doğru şekilde kodunu 



 
 

çözmek ve metin ile önceki bilgiler arasında bağlantı kurmak gerekir. Diğer bir deyişle, kavramanın dört 

dil becerisine (fonoloji, sözdizimi, semantik ve pragmatik) bağlı olarak "yaratıcı ve çok yönlü bir süreç" 

olduğu görülmektedir (Tompkins, 2011). 

Algılarda, uzamsal yönelimde, hafızada ve/veya dikkat eksikliklerinin olması durumunda, genç 

öğrencinin iyi bir okuma tekniği edinmede sorun yaşaması ve okuduğunu anlama seviyesinin daha 

düşük olması muhtemeldir. Sonuç olarak, çocuk okuma zevkini hissetmeyecektir. Buna ek olarak, 

çabalarına rağmen okuma tekniğinde ve/veya anlamasında bir gelişme göremezse, çok yakında 

okumaya olan ilgisini ve okuma motivasyonunu kaybedecektir. 

Okuma ve yazma işlemleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu da çoğu durumda okuma güçlüğü 

yaşandığında yazının da neden etkilendiğini açıklar. Yazmayla ilgili sorunlar söz konusu olduğunda, imla 

ve el yazısı olarak iki yönü vurgulanır. Bazı ülkelerde “disgrafi” terimi her iki yöndeki zorlukları 

tanımlamak için kullanılırken; diğer ülkelerde iki farklı terim kullanılır: “disortografi” (yazım 

bozuklukları) ve “disgraphia” (el yazısıyla ilgili sorunlar). Hangi tanım kullanılırsa kullanılsın, yetersiz el 

yazısı ve yanlış yazımın her zaman çaba ve özen eksikliğinin sonucu olmadığını bilmek önemlidir. 

İlkokulun sonunda disleksik bir öğrencinin bile okuma-yazmayı öğrendiği varsayılır, Okuma-yazma ile 

tanışma sürecinde karşılaştığı sorunların çoğu, yüksek okul seviyelerinde de devam etmektedir. Bu 

durum okuma ve yazmayı yaş/sınıf düzeyinden uzaklaştırır. 

Genellikle okuma ve yazma güçlüklerine, matematik ve aritmetik güçlükleri (diskalkuli) eşlik eder. 

Diskalkuli, bireyin sayılarla ilgili kavramları öğrenme, doğru matematik hesaplamaları yapma, akıl 

yürütme ve problem çözme ve diğer temel matematik becerilerini gerçekleştirme yeteneğini etkileyen 

bir öğrenme güçlüğüdür (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2018). Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 

farklı yüzdelerden bahseder – Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin %30 ila %70' i matematikte problem 

yaşar (Badian, 1999; Kovas ve diğerleri, 2007; Landerl ve Moll, 2010; White, Moffitt ve Silva, 1992). 

DEHB/DEB olan çocukların yaklaşık %11'inde matematikte de güçlükler görülmektedir (Soares ve Patel, 

2015). Birçok yazar (De Smedt ve Boets, 2010; Göbel, Watson, Lervåg ve Hulme, 2014; Simmons ve 

Singleton, 2008; Träff ve Passolunghi, 2015), matematikle ilgili problemler fonolojik (aynı zamanda 

okuma alımındaki en önemli bileşenlerden biri olan) süreçlerdeki eksikliklere ilişkilendirilebileceğine 

inanmaktadır. 

Diskalkuli ile ilişkili en yaygın zorluklar şunlardır: 

• İşlem sayıları ve miktarlarıyla ilgili zorluk; 

• Sayıları ve sembolleri miktarlara ilişkilendirme zorluğu; 

• Matematik bilgilerini öğrenme ve hatırlama zorluğu (örn. çarpım tablosu); 



 
 

• Parayı hesapları ve zamanı söyleme zorluğu vb. 

Okuma ve yazma ile ilgili problemler, özellikle kelime problemleri (okuma ve anlama zorluğu) ve/veya 

cevabı yazma (rakamları değiştirme) söz konusu olduğunda, matematik becerilerini de etkiler. Uzamsal 

oryantasyondaki eksiklikler Geometri ile ilgili zorluklara neden olabilir. Aritmetik işlemleri 

gerçekleştirmenin zorunlu sırası nedeniyle, daha karmaşık sayısal ifadeleri çözmenin yanı sıra büyük 

sayılarla işlemler gerçekleştirmek de sorunludur. 

Günümüzde küreselleşmenin hızlanması ile birlikte her insanın en az bir yabancı dilde iletişim 

kurabilmesi neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, bir yabancı dilin öğrenilmesi, en 

başından itibaren eğitimin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Aynı zamanda yabancı dil öğrenmek, 

anadillerinde temel sözlü ve yazılı dil becerilerini kazanmaya çalışan disleksili öğrenciler için ekstra bir 

yük olabilir. (Peer ve Reid, 2000; Simon, 2000; Lundberg, 2002; Schneider ve Crombie, 2003). Her dilde 

dil yetisi kazanmak için sözlü anlama, sözlü üretim, yazılı anlama ve yazılı üretim olmak üzere gerekli 

dört temel dil becerisi vardır. Konuşma dilindeki yeterlilik, anlamları ifade etmek için kelimeleri ve 

cümleleri oluşturan sesleri kullanma becerisinden oluşur. Konuşabilmek için, eklemleri hareketleri 

aracılığıyla dilimizin sesleri ve konuşulan dili anlamak için, çevrede algıladığımız tüm sesleri uyarıcılarda 

tanımamız gerekir (Nespor ve Bafile, 2008). Disleksi birinci dilde okuma yazma kazanımında başta 

güçlüklere neden olduğundan, bu becerilerin yabancı dilde de geliştirilmesinin sorunlu olacağı açıktır. 

Sorun sadece yeni seslerle değil (öğrencinin ana dilinde olmayan) dilin morfolojik ve morfosentaktik 

yönlerinde, yeni kelimelerin öğrenilmesinde (hem telaffuz hem de yeni kelimelerin anlamı), imla, dil 

bilgisi, noktalama işaretleriyle pratik olarak dil öğreniminin her alanında ortaya çıkmaktadır. 

Tarih, Coğrafi Bölge, Bilim gibi çok fazla okuma ve yazma gerektiren konular vardır. Kötü okuma 

teknikleri, okuduğunu anlamada ve bilgi alma konusunda zorlanma, gerçekleri hatırlamada güçlükler, 

yeni ve eski bilgi arasında bağlantı kuramama – tüm bu eksiklikler (öğrenme güçlüğü yaşayan 

öğrencilerde gözlemlenen) onların öğrenme süreçlerini etkilemektedir. Müzik, Sanat, Spor gibi kolay 

kabul edilen konularda bile disleksik öğrenciler bazı zorluklarla karşılaşabilirler. Araştırmalar, müzik ve 

dil becerilerinin, her ikisinin de iyi okuma becerilerini geliştirmenin koşullarından biri olan fonolojik 

algılara dayandığı ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir (Jentschke, Koelsch ve Friederici, 2005; Legg, 

2009; Forgeard, 2008). Aynı zamanda, harfler kadar notalar da grafik görüntülerdir ve bunların 

öğrenilmesinde yer alan bilişsel süreçler benzerdir, bu nedenle disleksi olan çocukların notaları, müzik 

işaretlerini ve bunların tüm kombinasyonlarını öğrenmede daha fazla zorluk çekmeleri daha olasıdır. 

Westcombe (2001), nota sistemini okurken disleksi olanlar için göz-kulak-el koordinasyonunun zayıf 



 
 

olması, sembolik bilgilerin işlenmesinde yavaşlık ve eylemlerin otomatik hale gelmesinde yaşanan 

gecikmeler gibi problemlerin olduğunu belirtmektedir. 

Çizim ve yazma arasındaki ilişki iyi tanımlanmış ve birçok yayında açıklanmıştır (Brittain, 1979; Gardner, 

1980; Dyson, 1983). Çizim ve renklendirme, el yazısı için çok önemli olan ince motor becerilerinin 

gelişimini etkiler. Thessaly Üniversitesi' nden (Yunanistan) bir grup araştırma görevlisi üzerinde yapılan 

bir çalışma, çizim ve yazma arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Bonoti, Vlachos ve Metallidou, 

2005). 

Disleksili çocukların sadece okuldaki beden eğitimi derslerine aktif olarak katılmaları değil, okul dışında 

da bazı spor aktiviteleri ile meşgul olmaları çok faydalıdır. Ancak genellikle disleksili çocuklar acemidir, 

iyi koordine edemezler ve dengede değillerdir (Fawcett ve Nicolson, 1995; Fawcett, Nicolson ve Dean, 

1996). Bu durum, beden eğitimi sınıflarında, özellikle de takım sporlarında (basketbol, softball, futbol 

vb.) yeterince iyi performans göstermede önemli zorluklara neden olur. Bu zorluklara rağmen, disleksili 

öğrenciler spor yapmaya teşvik edilmelidir, çünkü bu, kaba motor becerilerinin gelişmesine, uzamsal 

yönelimlerine, verilen talimatları anlamaya ve bunları takip etmeye, sıralama ve organizasyon 

becerilerinin gelişmesine, disiplin ve zaman yönetimini öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 

1.4.2. Organizsayon ve zaman yönetimi becerileri 

Öğrenme güçlüğü çeken tüm öğrenciler, organizasyon ve zaman yönetimiyle ilgili sorunlarla 

karşılaşmaktadır. Bir görevi tamamlamak, meslektaşlarına/sınıf arkadaşlarına göre çok daha uzun 

zaman alabilir, çok daha fazla çaba göstermeleri ve daha fazla açıklama ve adım adım talimatlar 

gerekebilir. Bu durum okul çalışmaları söz konusu olduğunda özellikle geçerlidir. 

Belirli öğrenme güçlükleri (disleksi gibi) olan bir çocuğun organizasyon ve zaman yönetimi 

becerilerindeki eksiklikleri genellikle öğretmenler ve ebeveynler tarafından anlaşılmaz ve bu çocuklar 

tembel, olgunlaşmamış ve motivasyonsuz olmakla suçlanır. Zaman organizasyonu ve yönetimi ile ilgili 

sorunlar, saate hakim olmadaki zorluk, zayıf zaman yönelimi gibi(daha genç öğrenciler "dün gece - bu 

gece", "geçen gün - gün" vb. gibi kavramların karıştırılması) kendini farklı şekillerde ve farklı 

derecelerde gösterebilir. Bütün görevlerle başa çıkmaları için zamanlarını birbirini etkilemeden 

düzenlemeleri olanaksızdır. Ve öğrenme etkinlikleri (özellikle okuma ve yazma gerektirenler) onlar için 

zor olduğundan etkinlikleri yapmayı ertelemeye çalışırlar. 

Bir görevi tamamlamak için, istenen sonuca nasıl ulaşılacağı konusunda bir plan yapabilmek gerekir; 

gerçekleştirme sürecinde gerekli değişiklikleri yapabilmek, motivasyonunu korumak, ısrarcı olmak ve 



 
 

aynı zamanda zaman çizelgesini takip etmek ve takvime uymak. Tüm bunlar yönetim işlevleriyle ilgili 

olduğundan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin çoğu için çok zordur. 

Organizasyon ve zaman yönetimi becerileri insanda doğuştan yoktur, ancak büyürken geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi beklenir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar zaman konusunda farklı bir algıya sahiptir. Bu 

nedenle bu becerilerin bilinçli olarak öğretilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

1.4.3. Duygusal ve davranışsal yönler 

Samuel Torrey Orton (1879 - 1948), öğrenme güçlüğü çalışmalarına öncülük eden Amerikalı bir 

doktordur. Disleksinin nedenlerini ve tedavisini incelemiştir Öğrenme güçlüklerinin (ve özellikle 

disleksinin) duygusal yönlerini inceleyen ilk kişidir. En önemli katkısı, beynin her iki yarım küresini de 

içeren çok-duyulu bir öğretim önermek olmuştur. Orton' un (1937) araştırmasının sonuçlarına göre, 

öğrenme güçlüğü yaşayan okul öncesi çocukların çoğu çevreye iyi uyum sağlar, özgüvenleri iyidir ve 

kendilerini mutlu hissederler. Çocuk okula başladıktan sonra duygusal sorunlar başlar. Ve öğrenme 

güçlüğü çeken birçok çocuğun ortalama (hatta ortalamanın üzerinde) zekaya sahip olmasına rağmen, 

akademik sonuçları öğretmenlerin ve ebeveynlerin beklentilerinden uzaktır. Öğrenme güçlüğü çeken 

yetişkinlerden bahsetmek gerekirse, onların güçlüklerinin nedenlerini anlamalarını ve durumla başa 

çıkmalarına yardımcı olacak bazı telafi edici stratejiler arayıp bulmaları beklenebilir. Ancak 7-8 

yaşındaki çocuklara gelince, böyle bir anlayış onlar için imkansızdır, çabalarının beklenen sonuçları 

vermediğini, sınıf arkadaşlarının daha az çaba ve zamanla daha iyi sonuçlara ulaştığını görünce kafaları 

karışır ve hayal kırıklığına uğrarlar. 

Öğrenme güçlüğü çeken çocukların yaşadığı başarısızlık ve başarısızlık duygusu, düşük benlik saygısı, 

özgüven ve motivasyon kaybına yol açmaktadır. Davranışsal özellikler açısından, öğrenme güçlükleri 

çocukların kişiliğini etkiler – utangaçtırlar, genellikle grup/sınıf aktivitelerinden soyutlanırlar, arkadaş 

edinmekte ve ilişkileri sürdürmekte zorlanırlar, zorbalığa maruz kalabilirler. Öğrenme güçlüğü yaşayan 

çocukların hissettikleri endişe, öfke, memnuniyetsizlik, bazen zorluklardan daha ciddi olan duygusal ve 

davranışsal sorunlara yol açmaktadır. 

1.5. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANIMI 

Öğrenme güçlükleri önem derecesine göre değişir ve aşağıdakilerden birinin veya bir kaçının 

kazanılmasını ve kullanılmasını engeller.  

• sözlü dil – dinleme, konuşma, anlama; 

• okuma – kod çözme, fonetik bilgi, kelime tanıma, akıcılık ve anlama; 

• yazma – yazılı anlatım, imla, akıcılık; 



 
 

• matematik – hesaplama, problem çözme, matematikte akıcılık (Amerika/LDA Öğrenim 

Engelliler Birliği). 

Öğrenme güçlüğünün tanımı genellikle üç varsayıma dayanır: heterojenlik, dışlama ve tutarsızlık. 

Heterojenlik varsayımı, öğrenme güçlüğünün alana özgü ve fenotipik tanımlarda ve müdahale 

gereksinimlerinde farklı olduğudur, ancak bazı yazarlar (Fletcher, Lyon, Fuchs ve Barnes, 2006) 

öğrenme güçlüğünün tek bir kapsayıcı kavram olarak kabul edilemeyeceğine inanmaktadır. 

Öğretmenlere, öğrencilerin kelime tanıma, akıcı okuma, matematik ve hecelemedeki başarı 

ilerlemesini izlemeleri tavsiye edilmektedir. Dışlama kriteri, zeka geriliği, duyusal bozukluklar, duygusal 

rahatsızlık, sosyal, ekonomik veya kültürel faktörler nedeniyle düşük başarıya sahip çocuklarla 

karşılaştırıldığında, öğrenme güçlüğü olan çocukların beklenmedik bir şekilde başarısız olduklarını ve 

müdahale ihtiyaçlarının farklı olduğunu varsayar. (Lyon, Fletcher ve Barnes, 2003). 

Öğrenme güçlüğü tanımlarının çoğunda, kişinin yetenekleri ve başarıları arasındaki tutarsızlık ana 

kriterlerden biri olarak belirtilir. Ancak çok tartışılan bir konudur (Frances ve diğerleri, 2005; Lyon ve 

diğerleri, 2001). Tutarsızlık bileşeninin geçerliliği ve güvenirliği için çok az dayanak olmasına rağmen, 

öğrenme güçlüklerini belirleme konusunda mevcut kavramları ve uygulamaları büyük ölçüde 

şekillendirmiştir (Grigorenko, 2008).  

Çoğu tanıma göre zeka, mantıksal akıl yürütme, problem çözme, eleştirel düşünme ve uyum sağlama 

becerilerinden oluşur (Siegel, 1999). Çoğu durumda IQ testleri sözel ve performans bölümlerinden 

oluşur ve bir kişinin zekası (potansiyel) ile başarıları arasındaki tutarsızlık seviyesini kontrol etmek için 

hala öğrenme güçlüğü tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sözel ölçeğin alt testlerinde kelime 

bilgisi, ifade edici dil ve hafıza becerileri, performans ölçeğinde ise görsel-uzamsal yetenekler, ince 

motor koordinasyonu, algısal beceriler ve bazı alt testler hızları puanlama için çok önemlidir.(Siegel, 

1989). Siegel' in haklı olarak vurguladığı gibi, IQ testleri çoğunlukla bir kişinin gelecekte neler 

yapabileceğini (potansiyelini) değil, ne öğrendiğini ölçer (Siegel, 1999). Aynı yazara göre, öğrenme 

güçlüğüne sahip kişiler, IQ testlerinin bir parçası olan becerilerden (hafıza, dil, ince motor beceriler, 

vb.) bir veya daha fazlasında eksikliklere sahip olduklarından, her ikisi de aynı muhakeme ve problem 

çözme becerilerine sahip olsalar bile, öğrenme güçlüğü yaşamayan kişilere göre daha düşük sonuçlar 

elde edeceklerdir (Siegel, 1989). 

Daha önce bahsedilenlere dayanarak, bir çocuğun öğrenme güçlüğüne sahip olma şüphesi durumunda 

değerlendirmesinde tek bir test değil, potansiyel eksikliklerin tüm alanlarda değerlendirilmesi amacıyla 

bir uzman (veya bir grup uzman) tarafından yürütülen bir dizi test, değerlendirme ve görüşme yer 

almalıdır. Buna bilişsel, başarı ve psikolojik testler de dahildir. Spesifik testler çocuğun yaşına ve 



 
 

sorunlarına göre değişir. Bilişsel testler, işlem hızı, işitsel ve görsel işleme, düşünme ve akıl yürütme 

yeteneği vb. gibi temel becerilerle ilgili sorunları belirlemeyi amaçlar. Başarı testleri; okuma (teknik ve 

anlama), yazma (yazım ve düşünceleri ve fikirleri yazılı olarak düzenleme), matematik (hesaplama ve 

akıl), sözlü/sözlü beceriler gibi akademik alanlardaki yetenekleri değerlendirir. Değerlendirme 

prosedürü, hafıza ve dikkat becerileri ile ilgili testleri de içerebilir. 

Değerlendirmenin çok önemli bir kısmı, çocuğun geçmişi (fiziksel, duygusal ve psikolojik gelişim, sağlık), 

aile ve okul ortamı, müfredat dışı etkinlikler, ilgi alanları, güçlü yönleri ve zorlukları vb. hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için ebeveynlerle yapılan görüşmedir. Değerlendirmeyi yapan uzman, çocuğun 

sınıftaki performansı ve davranışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çocuğun öğretmeniyle 

görüşmeye de karar verebilir. 

  



 
 

 

2. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİN TÜRLERİ 

Öğrenme güçlüğünün farklı sınıflandırmaları vardır, ancak burada bilgi işleme aşamasına göre 

sınıflandırma ve zorluk alanına göre sınıflandırma olmak üzere sadece ikisi ele alınacaktır.  

2.1. Bilgi Işleme Aşamasina Göre Siniflandirma 

Bu sınıflandırmaya göre bilgi işleme ile ilgili sorunun hangi aşamada gerçekleştiğine bağlı olarak dört 

öğrenme engeli türü vardır. (Engelli Çocuklar için Ulusal Dağıtım Merkezi (National Dissemination 

Center for Children with Disabilities, NICHY). Eğitim Gelişimi Akademisi (Academy for Educational 

Development, AED), 2004). 

2.1.1. Girdi 

Bilginin algılandığı ana kanallar görsel ve işitseldir ve kişinin görsel ve/veya işitsel algıları bozulduğunda 

çok özel bazı zorluklar gözlemlenir. Eksiklikler görsel algılardaysa, çocuk bir öğenin şeklini, konumunu 

ve/veya boyutunu tanıyamayabilir. Sıralama ile ilgili sorunlar da gözlemlenebilir.  İşitsel algı sorunları 

olması durumunda, önemli olanı seçmek ve ona odaklanmak için rakip seslerin taranmasının yanı sıra 

(örn. gürültülü bir tren istasyonunda yapılan duyuruya) çocuğun işitsel farklılaşma ve ayırt etme ilgili 

zorluklar yaşaması daha olasıdır. 

2.1.2. Entegrasyon 

Algılanan bilginin (girdinin) analiz edildiği, kategorize edildiği, karşılaştırıldığı, bir sıraya yerleştirildiği ve 

önceki bilgilerle bütünleştirildiği bilgi işlemede bir aşamadır. Bir çocuğun bu aşamada sorunları varsa, 

bilgi dizilerini ezberlemede (örneğin haftanın günleri, yılın ayları), yeni bilgileri daha önce bildikleriyle 

bütünleştirmede, bir hikayeyi doğru kronolojik sırayla anlatmada, gerçekleri hatırlamada vb. sorunlar 

yaşayacaktır, zayıf kelime dağarcığı da bilginin işlenmesinin bu aşamasında zorluklardan biridir. 

2.1.3. Hafıza 

Bu aşama, tüm bellek biçimleriyle (görsel, işitsel, çalışma belleği, kısa süreli ve uzun süreli bellek, 

anlamsal bellek vb.) doğrudan ilişkilidir. Bir çocukta hafıza kusurları gözlemlenirse, böyle bir çocuğun 

yeni materyal öğrenmek için daha fazla zamana ve çok daha fazla tekrara ihtiyacı olacağı beklenebilir; 

otomasyon süreci çok yavaştır ve bazen gerçekleşmesi pek mümkün değildir (bir çocuk çarpım 

tablosunu veya bir şiiri öğrenmeye çalıştığında çok iyi görülür). Bu durum çocuğun heceleme 

becerilerini de etkileyebilir. 



 
 

2.1.4. Çıktı 

Algılanan, entegre edilen ve depolanan bilgilerin konuşma, yazma, çizim, jestler ve diğer iletişim 

araçlarıyla yorumlandığı bilgi işlemenin son aşamasıdır. Daha önceki bazı aşamalarda eksiklik olması 

durumunda çocuğun bilgiyi doğru ve eksiksiz yorumlaması mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda, 

çocuk konuşma dilinde (bir hikayeyi yeniden anlatmak, açık soruları cevaplamak, bir konu hakkında 

tartışmalara katılmak vb.) Çoğu durumda, yazı diliyle ilgili sorunlar da ortaya çıkacaktır. Ayrıca kişinin 

motor becerilerde sorunları varsa (gelişmemişse), kaba ve/veya ince motor sorunlarla sonuçlanacaktır. 

Böyle bir çocuk sakar olacak, koşma, tırmanma, zıplama, topla oynama, takım oyununa katılma 

konusunda zorluk çekecektir. İnce motor becerileri yeterince gelişmemişse, çocuk boyama, kesme, 

ayakkabı bağcığı bağlama, düğme (okul öncesi yaşlardan itibaren görülebilir) ve el yazısı (okula 

başladığında) ile ilgili sorunlar yaşar. 

2.2. ZORLUK ALANINA GÖRE SINIFLANDIRMA 

2.3.1. Disleksi 

Kısaca disleksi okumada yaşanan ve yazıyı da etkileyen zorluklarla ilgili belirli bir öğrenme güçlüğüdür. 

Disleksisi olan kişiler genellikle ortalama veya ortalamanın üzerinde bir zekaya sahiptir ve zorluklara 

rağmen, problem erken teşhis edilir ve yeterince ele alınırsa, çok iyi akademik sonuçlar elde edebilirler. 

Disleksi oldukça yaygın bir durumdur. Bazı kaynaklara göre, disleksili bireylerin sayısı %10 (İngiliz 

Dyslexia Association) ile %16 (Dyslexia Action) arasındadır. Dyslexia International (2017) dünya 

nüfusunun %5-10' u arasında bir oran olduğunu öne sürerken, diğer araştırmalar (Sprenger-Charolles 

ve Siegel, 2016) bu rakamın dünya nüfusunun yaklaşık %17' si kadar olması beklendiğini öne 

sürmektedir 

2.3.2. Disgrafi 

Disgrafi, hecelemede, düşünceleri veya fikirleri yazılı olarak ifade etmede zorluk/güçlük olarak 

tanımlanabilir. Bu güçlük özellikle kişinin yazısının bozulmasına veya yanlış yazmasına neden olur. 

Çocuklarda, genellikle yazı yazmaya başlandığında bu güçlük ortaya çıkar, ancak bir çocuk okula 

başladığında uzmanların yazma ile ilgili olası sorunları tahmin etmesine izin verecek bazı işaretler 

vardır. Disgrafi yanlış/alışılmadık kalem kavraması, uygun olmayan boyutta ve boşluklu harfler, 

okunamayan ve dağınık el yazısı, yavaş ve karmakarışık yazılar, yanlış yazılmış sözcükler, kapsamlı 

açıklamalara rağmen doğru dil bilgisi ve noktalama kurallarını uygulayamama, düşünceleri ve fikirleri 

yazılı olarak ifade etme güçlükleri vb. gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir (Nörolojik bozukluklar ve 

Vuruşlar Ulusal Enstitüsü, 2006). 



 
 

2.3.3. Diskalkuli 

Dyscalculia, matematiklerin de dahil olduğu uzun yaşam boyu öğrenme güçlüklerini ifade eden bir 

terimdir (Ulusal Öğrenme Engellileri Merkezi, 2006). (National Center for Learning Disabilities, 2006). 

Bu güçlükler, bir kişinin sayıları anlama ve/veya manipüle etme, matematiksel işlemler gerçekleştirme 

ve/veya sayıları soyut bir karşılaştırmalı nicelik kavramı olarak kavramsallaştırma yeteneğini etkiler 

(Pierangelo ve Guiliani, 2008) Diskalkuliden bir çocuk okula başlamadan önce bile şüphelenilebilir ve 

mümkün olduğunca erken ele alınması gereklidir. 

2.3.4. Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü– Dispraksi; Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 

(DEHB); (Yürütücü İşlev) Executive Functioning 

Sözel olmayan öğrenme güçlükleri, çok açık olmasa da, öğrencinin akademik performansı üzerinde 

büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Bunlar arasında dispraksi, DEHB ve yürütücü işlevlerden 

bahsetmek yeterli olacaktır (örn. Litvanya, DEHB sözel olmayan bir öğrenme güçlüğü olarak kabul 

edilmez). 

Dispraksi, hem ince hem de genel motor becerilerle ilgili aktiviteleri gerçekleştirmede zorluğa neden 

olmaktadır. Çocukların renklendirme, kesme, zıplama ve topla oynamadaki yetersizlikleri zekanın 

yetersiz ya da düşük olmasından değil, vücut hareketini koordine eden veya el-göz koordinasyonundan 

sorumlu olan beyin aktivitesinin sonucudur. Dispraksili çocuklar beceriksiz görünmekle birlikte, 

genellikle akranları tarafından zorbalığa uğramakta ve takım oyunlarından dışlanmaktadır. Dispraksisi 

olan çocukların sosyal aktivitelerini engelleyen olgunlaşmamış davranışları her zaman olmasa da 

gerçekleşmektedir. Dispraksi, bir kişiye hayatı boyunca eşlik eden durumlardan biridir, ancak 

zamanında tespit edilir ve tedavi edilirse, çocukların motor becerileri önemli ölçüde 

geliştirilebilmektedir (Gibbs, Appleton ve Appleton, 2007). 

Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), eskiden beri ayrı 

düşünülen iki kavramdır. Aslında, doktorlar 1984 yılına kadar, kişi hiperaktif olmasa bile dikkat eksikliği 

bozukluğunun "“Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu” " olarak adlandırılmasına karar vermişlerdir. 

Aslında, 1984 yılına kadar, kişi hiperaktif olmasa bile, doktorların her türlü dikkat eksikliği 

bozukluğunun “Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu” olarak adlandırılmasına karar vermesine 

kadar. (Mayes ve Horwitz, 2005). Bu son tanıma göre artık DEHB üç türe ayrılmaktadır: 

1. Dikkatsiz DEHB (kişi dikkatsizlik/kolay dikkat dağınıklığı belirtileri gösterdiğinde, ancak aynı 

zamanda dürtüsel veya hiperaktif olmadığında); 



 
 

2. Dürtüsel veya hiperaktif (kişi dürtüsellik/aşırı hareketlilik belirtileri gösterdiğinde, ancak 

dikkatsizlik belirtisi göstermediğinde); 

3. Birleşik (kişi hem dikkatsizlik hem de dürtüsellik belirtileri gösterdiğinde) (DSM-4, 1994).  

DEHB olan çocuklar yönergeleri takip etmekte güçlük çekerler, görevleri tamamlamazlar, ayrıntılara 

dikkat etmezler. Hiperaktivite ile birleşirse, çocukların tükenmeyen enerjisi vardır, kurallara uyamaz, 

okul görevlerine vb. odaklanamazlar (Sroubek, Kelly ve Li, 2013). 

Yürütücü işlev, işleyen bellek, yönergeleri takip etmekte güçlük çekerler, görevleri tamamlamazlar, 

ayrıntılara dikkat etmezler. Hiperaktivite ile birleşirse, çocuklar tükenmeyen enerjiye sahiptir, çocuklar 

kurallara uyamaz, okul görevlerine vb. odaklanamazlar. esnek düşünme ve öz kontrolü içeren bir grup 

zihinsel beceridir. Bu beceriler etkili öğrenme için büyük önem taşımaktadır. Gelişimlerindeki eksiklikler 

sadece öğrenmede değil, günlük yaşamda da da zorluklara yol açar ve zaman yönetimi, planlama, 

organizasyon, ayrıntıların hatırlanması gibi birçok sinir psikolojik süreci etkilemektedir (Reiter, Tucha 

ve Lange, 2005). 

SONUÇ 

Önerilen tanımlardaki farklılıklara rağmen, tüm uzmanlar, öğrenme güçlüklerinin beynin bilgiyi işleme 

yeteneğiyle ilgili bir sorun olarak tanımlanabileceği konusunda hemfikirdir. Öğrenme güçlükleri, 

öğrencilerin sadece akademik performanslarını değil, hayatlarının tüm yönlerini etkilemektedir. Bu 

durum öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin öğrenemeyecekleri anlamına gelmez, sadece akranlarıyla 

aynı şekilde ve/veya hızda öğrenemezler. Bu öğrencilerin öğrenme stillerine en uygun uyarlanmış bir 

yaklaşıma ihtiyaçları vardır. Yeterli ve zamanında müdahale ve destek ile bu öğrenciler zorluklarını telafi 

edebilir ve başarılı olabilirler. Yetişkinlerin (öğretmenlerin ve ebeveynlerin) sorumluluğu, öğrenme 

güçlüğüne sahip öğrencilerin normal okula etkin bir şekilde dahil olmaları için tüm fırsatları sağlamaktır. 
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BÖLÜM 2. DİSLEKSİ – EN YAYGIN ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 

1. OKUMA VE YAZMAYA KISA BİR GİRİŞ  

Okuma ve yazma doğal, doğuştan gelen veya “kendiliğinden” elde edilen beceriler değildir. Bu süreçler, 

insana dair kültürel müdahalelerdir. Okuma ve yazma, bir dizi bilişsel alt becerilere dayalı son derece 

karmaşık süreçlerdir (Ott, 2007; Lachman, 2018). 

Okuma iki ana beceriden oluşmaktadır: çözümleme (ayrı kelimeleri çözebilme) ve kavrama (içeriği 

kavrayabilme) (“okumanın basit görünümü”nde, Gough & Tunmer, 1986). Yazma, bir dizi alt becerinin 

yanı sıra; iki ana beceriyi içermektedir: kompozisyon ve yazım [transkripsiyon] (yazım ve el yazması). 

Kompozisyon; fikir üretmeyi, yanıtları açıklamayı ve farklı kitleler için farklı biçimlerde yazabilmeyi 

kapsamaktadır. Yazmanın bilişsel modelleri, oluşturulan yazılı bir metnin üst düzey işlenmesi için 

ayrılan, çalışan bellek kaynaklarının otomatikleştirilmesine yönelik yazım becerileri ihtiyacını 

vurgulamaktadır (Sumner, Connelly & Barnett, 2014).  

Çocuklar nasıl okumaları ve yazmaları gerektiği konusunda eğitim almalıdır ve bu da doğrudan ve 

belirgin şekilde öğretimi gerektirir. Başarılı okuryazarlık edinimi, hem öğrenme ortamının hem de 

bireysel faktörlerin etkileşimine bağlıdır (Ott, 2007; Lachman, 2018). Okuryazarlık edinimi beyin için 

oldukça zor olmasına rağmen, hangi yazım sistemi olursa olsun uygun öğrenme durumları ve öğretim 

ile hemen hemen bütün bireyler sonuç itibariyle okuma ve yazmada akıcı olacaklardır. Ancak, bazı 

bireyler bu becerilerin yeterli düzeyde ediniminde ciddi problemler yaşamaktadır. Eğer bu problemler 

okuryazarlık gelişimiyle sınırlıysa (örn. genel bilişsel bir bozukluğun olmaması) ve gerekçesi yetersiz 

öğrenme durumları değilse, bu özel öğrenme güçlüğü gelişimsel disleksi (veya disleksi) olarak 

tanımlanır (Lachman, 2018).  

2. DİSLEKSİNİN TANIMI 

Disleksi, tüm öğrenme güçlüğü vakalarının yaklaşık %80’ini oluşturan en yaygın özel nörogelişimsel 

öğrenme güçlüğüdür (Donfrancesco vd., 2010). Halen disleksinin ne olduğuna ve disleksi terimiyle ilgili 

ne yapılması gerektiğine dair tartışmalar devam etmektedir (Fallon & Katz, 2020; bkz. Elliot & 

Grogorenko, 2014a, 2014b; Vellutino, 2014; Stein, 2014). Bilimsel tartışmalara rağmen, disleksi terimi 

yine de kullanılmakta ve Frith (1999) tarafından ortaya konulan bilişsel nöröbilimsel modele göre; 

disleksi olgusunu üç düzeyden oluşan bir bakış açısıyla anlamak önemlidir: biyolojik, bilişsel ve 



 
 

davranışsal. Bu düzeylerin kullanımı, disleksiyi tanımlayan önemli miktardaki bilgi birikiminin 

organizasyonunu sağlamaktadır.  

2002’de, Uluslararası Disleksi Vakfı’nda (IDA [the International Dyslexia Association]) çalışan 

araştırmacılar; uygulayıcılar ve liderlerden oluşan bir grup tarafından ortaya konulan disleksinin 

standart bir tanımını kabul etmiştir. Bu grup, 30 yıldan fazla geçmişe sahip disleksi araştırmalarını temel 

alarak disleksinin en güncel tanımını yapmışlardır (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). IDA tarafından 

kullanılan disleksi tanımı, bu güçlüğün belirtilerinin yanı sıra, hem nörolojik hem de bilişsel temellerine 

vurgu yapmaktadır (Snowling, Gooch & Henderson, 2012).  

Disleksi, bilişsel düzeydeki anormalliklerin temeli olan biyolojik kökenli bir nörogelişimsel güçlük olarak 

tanımlanabilir. Bu anormallikler, disleksinin davranışsal belirtilerinin de birincil nedenleridir:  

Disleksi (veya gelişimsel disleksi), diğer bilişsel yetenekler ve etkili sınıf öğretiminin sağlanması 

noktasında genellikle beklenmedik bir durum olan dilin fonolojik bileşenindeki bir bozukluktan 

kaynaklanan nörogelişimsel bir güçlüktür. Disleksi, doğru ve/veya akıcı kelime tanımadaki kalıcı 

zorluklar ve zayıf yazım ve çözme becerileri ile tanımlanır. İkincil sonuçlar, okuduğunu anlama 

problemlerini ve kelime dağarcığının ve arka plan bilgisinin gelişimini engelleyebilen yetersiz 

okuma deneyimlerini içerebilir (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, s. 2).  

Disleksinin, akıcı okuma ve yazmada ve kelimeleri ayırt etmede ciddi ve kalıcı zorluklar olarak kendini 

gösterdiğini hatırlatmakta fayda vardır. Yeterli düzeyde bilişsel kapasiteye ve öğretimsel ve çevresel 

fırsatlara rağmen ortaya çıkmaları nedeniyle, bunlar beklenmedik zorluklardır. Disleksi;  duyusal 

bozukluk,  motivasyon eksikliği, duygusal rahatsızlıklar veya diğer olası dışsal faktörler nedeniyle ortaya 

çıkmaz (Lohvansuu et al., 2021).  



 
 

 

Bazı araştırmacılar tarafından disleksi, güçlü birçok yönün arasında beklenmeyen bir zayıflık olarak 

ifade edilmektedir. Bu modelde, disleksi bir paradoks olarak görülür. Disleksi, okuma ve yazımda 

beklenmedik bir zorluk yaşayan (ancak zekalarından dolayı değil) öğrencilerde tanılanır (Huffman, 

Shaw & Thompson, 2020).  

3. DİSLEKSİNİN ANA SEBEPLERİ: GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER 

Disleksinin etiyolojisi (nedenbilimi) etkileşimli çoklu risk faktörlerini içermektedir. Disleksi, genetik ve 

çevresel faktörlerin kombinasyonu da dahil farklı nedensel mekanizmalar içerebilir.  

Disleksi, oldukça kalıtsal bir bozukluktur (Grigorenko, 2001; Shaywitz, 2003; Shaywitz & Shaywitz, 2005; 

Scerri & Schulte-Körne, 2010). Okuma ve yazmadaki zorluklar muhtemelen tek bir genden değil; 

disleksinin farklı davranışsal göstergelerinde rol oynayan olası farklı gen kümeleri şeklinde çoklu 

genlerin etkileşiminden kaynaklanır (Nicolson, 2001). Disleksideki (çoklu)genetik etkiye dair bulgular 

birçok araştırmada sunulmuştur.  

Geçtiğimiz on yıllarda genetik çalışmaları, hangi lokusların ve belirli genlerin disleksiye neden olduğunu 

incelemiştir. Genetik bağlantı araştırmaları, disleksiye duyarlı olası aday genler olarak dokuz geni 

belirlemişlerdir: DYX1–DYX9 (örn., 15q15-q21 (DYX1), 6p21.3-p22.2 (DYX2), 2p11-p16 (DYX3), 6q12 

(DYX4), 3p12-q13 (DYX5), 18p11.2 (DYX6), 11p15.5 (DYX7), 1p34-p36 (DYX8), Xq26-Xq28 (DYX9)) 

(Brooks, 1997; Warnke, 1999; Grigorenko, 2001; Raskind, 2001; Vellutino vd., 2004; Galaburda vd., 

2006; Nicolson & Fawcett, 2008; Benitez-Burraco, 2010; Scerri & Schulte-Körne, 2010; Corona vd., 



 
 

2012; Reid, 2012; Eicher & Gruen, 2013; Neef  vd., 2017). Bu genlerin pek çoğunun önemli işlevi, 

disleksili bireylerin beyinlerindeki ana yapısal ve işlevsel nöral değişikliklere neden olan nöral göçlere 

dahil olmaları ve mutasyonlarıdır (Benitez-Burraco, 2010; Scerri & Schulte-Körne, 2010). Kalıtsal olan 

elbette kendi başına disleksi değil; dil işlemenin yönleridir (Snowling, 1998). Örneğin, ailevi risk taşıyan 

çocukların dil alanındaki yapısal beyin ağlarını değiştirdiği ve işitsel işlemeyi bozduğu ortaya 

konulmuştur (Lyytinen vd., 2005; van der Leij vd., 2013).  

Genetik açıklamanın bulguları; genetik faktörlerin çocukların kelime düzeyindeki okuma 

yeteneklerindeki bireysel farklılıkların büyük bir bölümünü açıkladığını gösteren ikiz ve aile 

araştırmalarından gelmektedir (Swagerman vd., 2017). Eğer bir erkek çocuğun babası disleksiye 

sahipse, bu çocuğun disleksili olma olasılığı %50’ye kadar (eğer annesi disleksiliyse yaklaşık %40’a 

kadar) çıkmaktayken, bir kız çocuğunun disleksi geliştirme olasılığı biraz daha düşüktür (yaklaşık %20) 

(Snowling, 1998; Warnke, 1999). Kardeşlerin etkilenme riski %38–62’dir (Snowling, 1998; Warnke, 

1999). Warnke (1999), okuma bozukluklarının kalıtsallığına ilişkin tutarsız bulgular raporlamıştır (%3–

60 arasında değişen kalıtsallık). Diğer taraftan yazım bozukluğunun kalıtsallığının daha yüksek olduğu 

görülmektedir (%60–70). Stein (2008), kalıtsallığın okumadaki ailevi varyansın yaklaşık %60’ını 

açıkladığını ve bu nedenle, ikizlerin ortak paylaştığı ortamın sadece yaklaşık %20’sini açıkladığını 

belirtmiştir. Sonuç olarak, çocukların okuma yeteneklerinde gösterdiği farklılıkların yarısından fazlası 

genetik kalıtımla açıklanabilir (Stein, 2008). Eicher ve Gruen (2013), aile araştırmalarının %54–84 olarak 

tahmin edilen kalıtım ile disleksi ve genel okuma yeteneklerinin önemli genetik bileşenleri olduğunu 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Jyväskylä boylamsal disleksi araştırmasında, Lyytinen ve arkadaşları (2008) 

disleksili ebeveynlerin, çocukları arasında okuma edinimindeki problemlerin olasılığını artırdığını 

gözlemlemişlerdir. Ailevi risk taşıyan çocukların neredeyse yarısı okumayı öğrenmede problemler 

yaşamışlar ve neredeyse üçte biri ilk üç okul sınıfının birinde disleksi tanısı almışlardır.  

Swagerman ve arkadaşlarının (2017) araştırması, okuma yeteneğindeki varyasyonun genel olarak 

katkısal ve katkısal olmayan genetik faktörlerden kaynaklandığını göstermiştir (%64). Fiziksel 

sınıflandırıcı çiftleşmenin (baba–anne = 0.38) bilimsel ve klinik sonuçları vardır. Ebeveynlerin ve 

yavrularının kültürel aktarımdan dolayı değil, genetik nedenlerle birbirine benzeme eğiliminde olduğu 

sonucuna varılmaktadır.  

Genler önemlidir, ancak nihai belirleyici değildir. Çocuğun yetiştiği ortam, ebeveynlik tarzı, beslenme, 

sağlık bakımı, akran ilişkileri ve eğitim bu genlerin ifadesini etkileyebilir (Grigorenko, 2001; Raskind, 

2001; Reid, 2012). Aileler hem genetik hem de çevresel faktörleri paylaşırlar. Örneğin, Mascheretti ve 

arkadaşlarının (2015) araştırma verileri, düşük düzeyli ebeveyn eğitiminin, doğum sırasındaki daha 



 
 

genç ebeveynlik yaşının ve gebelik sırasında düşük riski olmasının yavrunun disleksi riskini eklenerek 

artırdığını göstermiştir. Ayrıca, ebeveynliğin ve erken annelik yaşıyla ilişkili olan erken aile yaşamının 

kalitesi, çocuğun okuma yeteneklerini olumsuz etkileyebilmekte ve bu nedenle genç anneler sözlü 

olarak daha az uyarıcı ortam sağlamaktadırlar. Prematürelik, tekrar eden kulak enfeksiyonları ve 

doğuştan bağışıklıkla ilgili hastalıklar (alerjiler ve astım) gibi ek faktörler ve genetik, çocuğun disleksi de 

dahil pek çok gelişimsel bozukluğa karşı hassas olmasına neden olacaktır.  Gecikmiş motor ve dil 

gelişimi ve ailevi disleksi ve/veya diğer öğrenme güçlükleri oluşumu, disleksi için risk faktörleri olarak 

değerlendirilmektedir (Helland, Plante, & Hugdahl, 2011).  

Bütün bunlar birlikte ele alındığında bulgular; disleksinin, temel yapısal (genetik) kırılganlıkların 

(özellikle fonolojik becerilerde) diğer bilişsel beceriler ve çevresel faktörlerle sürekli şekilde disleksinin 

artan riskini üretmek için etkileşime girdiği çok faktörlü bir özellik olduğunu göstermektedir. 

Muhtemelen risk seviyesi belirli bir eşiğe ulaştığında, klasik disleksi profili ortaya çıkmaktadır (Vellutino 

vd., 2004).   

 

4. “OKUYAN BEYİN”: OKUMANIN NÖRAL SİSTEMLERİ VE “DİSLEKSİLİ BEYNİN” 

İŞLEVİ  

4.1. OKUMAYA YÖNELİK NÖRAL SİSTEMLER  

Bütünleşik kanıtlar sol beyinde okuma için üç önemli sistemi ortaya koymaktadır (bkz. Şekil 2). Bunlar 

bir ön dolaşım sistemi ve iki arka dolaşım sistemini içermektedir:  

1. Sol alt frontal bölgede ön sistem (Broca’nın motor konuşma alanı); 

2. Anguler girus, supramarjinal girus ve üstün temporal girusun arka kısımlarını içeren dorsal 

parieto-temporal sistem; 

3. Orta temporal girus ve orta oksipital girusun kısımlarını içeren ventral oksipito-temporal sistem 



 
 

 

Bu üç sistem kelimelerin becerili, otomatik işlenmesinin gelişiminde kritiktir (Shaywitz vd., 2002; Pugh 

vd., 2005):  

1. Kelime analizi (parieto-temporal - dorsal) bölge, fonemler gibi kelimelerin tekil birimleri 

üzerinde çalışır, dikkat kaynakları gerektirir ve göreceli olarak yavaş işler; kalıpların görsel algılarının 

dilin fonolojik ve semantik yapılarıyla eşleşmesinde çalışır). Bu sistem çözümleme ile ilgilidir ve 

yazım ve yazımın fonolojik biçimleri arasındaki ilişkilerin alınması ve öğrenilmesi için kritiktir. Yeni 

başlayan okuyucular öncelikle yazımı çözümlemeyi öğrendiğinden, sonunda becerili okuyucular 

olacak olan bu kişilerde daha baskındır.  

2. Kelime biçimi, oksipito-temporal (ventral), bütün bir kelime üzerinde çalışan, dikkat 

gerektirmeyen ve bir kelime okunduktan sonra 150 milisaniye seviyesinde çok hızlı işleyen bir 

sistemdir. Görsel bir kelime biçim alanı olarak işlev görür (a Visual Word Form Area-VWFA). VWFA 

hızlı sunulan uyaranlara tercihli olarak yanıt verir ve kelime bilinçli bir şekilde algılanmasa bile 

işlevine devam eder.    

3. Telaffuz/kelime analizi (ön taraf: alt ön girus, telaffuz ile ilişkilidir ve sessiz okuma ve 

adlandırmada önemli bir işlev görür). Bu sistem diğer işlevlerinin yanı sıra, okuma sırasında fonolojik 

yeniden kodlama ile ilişkilidir (örn. fonolojik bellek, sözdizimsel işleme). Alt frontal girusun daha ön 

yönleri anlamsal geri getirmede rol oynamaktadır. Temporo-parietal sistem gibi bu çok işlevli 

sistemin fonolojik olarak ilgili bileşenleri, yüksek frekanslı kelimelerden ve tutarsız yazımsal-

fonolojik eşlemelerden daha çok düşük frekanslı kelimeler ve anlamsız kelimelerle (pseudowords) 



 
 

daha güçlü şekilde ilgilenir. Bu sistemin, normal okuma gelişimi sırasında yeni kelimelerin 

çözümlenmesi için temporo-parietal sistem ile çok uyumlu şekilde çalıştığına dair spekülasyonlar da 

vardır.  

4.2. DORSAL VE VENTRAL NÖRAL DEVRELER ARASINDAKİ AYRIM  

Becerili okuyucularda dorsal devre, tanıdık yüksek frekanslı kelimelerden daha yüksek bir aktivasyonla 

anlamsız kelimelere ve düşük frekanslı kelimelere (çaba harcanarak çözülmesi gereken kelimelere) 

tepki verir. Dorsal sistem tarafından tanıdık olmayan uyaranlara verilen bu artan tepki, çaba gerektiren 

bir fonolojik analiz olan çözümlemeyle ilgilendiğini göstermektedir.  

Ventral sistem, anlamsız kelimelerden daha yüksek aktivasyonla tanıdık kelimelere tam tersi bir tepki 

profili sergilemektedir. Ventral devrenin, büyük ölçüde tanıdıklığa dayalı bir işleme türünü desteklediği 

görülmektedir (örn. bellek): iyi öğrenilen kelimeler için aktivasyon daha yüksektir. Bu ayrımı 

destekleyen diğer bulgular, basit kelime tanılama görevlerinin dorsal sistemden sınırlı taleplerde, 

ventral sistemden ise maksimum düzeyde taleplerde bulunduğunu gösterirken, fonolojik veya 

semantik analiz içeren görevlerin yüksek dorsal tepkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır (Pugh vd., 

2001).  

Okumanın nöral süreci şu şekilde nitelenebilir:  yeni başlayan okuyucularda sağ alt temporal kortikal 

alanlarda (‘görsel engramlara” güvenin azalması için ayrılmıştır) azalan aktiviteyle birlikte, sol 

temporal-parietal korteksteki (fonolojik işlemeye ayrılmıştır) aktivitede bir artış vardır. Akıcılık arttıkça, 

sol temporal-parietal korteksteki aktivitede kademeli bir azalma ve sol ventral oksipital-temporal 

korteksteki aktivitede (görsel kelime form alanı olarak adlandırılan) artış, sözcüksel veya anlamsal 

işlemeye hızlı, doğrudan erişimi yansıtır (Nicolson, Fawcett, Brookes & Needle, 2010).  

4.3.“DİSLEKSİLİ BEYNİN” İŞLEVİ  

Disleksinin nörobiyolojik temeline yönelik bulgular, otopsi incelemelerinden ve disleksili bireylerin 

beyin görüntülerinden geldiği için disleksi nörobiyolojik bir durumdur (Scerri & Schulte-Körne, 2010). 

Disleksili kişiler, normal okuyucularla karşılaştırıldığı zaman, özellikle sol yarımküre temporal 

bölgesinde olmak üzere beyin yapısında ve işlevinde farklılıklar gözlemlenmiştir (Snowling, 2005). 

Araştırmacılar tarafından, disleksili beynin perisilviyan korteksinde, ağırlıklı olarak sol yarımkürede, 

kontrol grubundaki kişilerin beyinlerinde olandan çok daha fazla yoğun şekilde hücre göçünün 

anomalileri gözlemlenmiştir. Birçok çalışma, disleksili bireylerin beyinlerinde sol yarımküre bölgelerinin 

değişen aktivitesini (perieto-temporalda, alt ön girusda ve oksipito-parietalde) göstermiştir (Scerri & 

Schulte-Körne, 2010; Finn vd., 2013).  



 
 

Araştırmacılar çeşitli işlevlere yönelik nöro-görüntüleme teknikleri kullanarak,  disleksili bireylerin sol 

yarımkürelerindeki sol alt frontal girusda  (Left Inferior Frontal Gyrus-LIFG veya Broca bölgesi) okuma 

görevi taleplerinin bir işlevi olarak artan aktiviteyi göstermişlerdir ve bu sonuç, okuma zorluğuna tepki 

olarak telafi edici mekanizmaların devreye girdiğine işaret etmektedir (Odegard vd., 2008). Becerili 

okuyucuların aksine disleksili bireyler, genellikle sol parieto-temporal ve oksipito-temporal bölgelerin 

göreceli olarak düşük aktivasyonunu göstermektedir (Rimrodt vd., 2010). Ancak, eşdeğer sağ 

yarımküre homologlarının, muhtemelen telafi edici bir önlem olarak disleksi beyninde artan aktivite 

gösterdikleri sıklıkla gözlemlenmektedir (Odegard vd., 2008; Scerri & Schulte-Körne, 2010; Finn vd., 

2013).  

Finn ve arkadaşlarının (2013) bulguları, disleksili olmayan bireylerin görsel bilgiyi daha iyi entegre 

edebildiklerini ve uyaranların görsel özelliklerine göre kelimeleri tanılamalarına olanak sağlayan bir 

işlev olarak, dikkatlerini görsel uyarana göre daha iyi ayarlayabildiklerini göstermektedir. Diğer 

taraftan, disleksili bireyler değiştirilmiş okuma devrelerini kullanırlar ve yetişkinliğe kadar çaba 

gerektiren fonoloji temelli “seslendirme” stratejilerine bağlıdırlar (Finn vd., 2013).  

Özetle, nöral sistemlerin tanınması, araştırmacıların disleksili çocuklarda gözlemlenen beyin aktivasyon 

örüntüleri için bir açıklama getirmelerini sağlamıştır. Engelli olmayan çocuklarda görülen, sorunsuz 

işleyen ve bütünleşik okuma sistemlerinden ziyade arka okuma sistemlerinin bozulması, disleksi olan 

çocukların diğer yardımcı okuma sistemlerine (örneğin, alt frontal girus ve sağ yarımküre bölgeleri gibi 

ön bölgelere) geçerek telafi etmeye çalışmasına neden olur. Artikülasyonda kritik olan ön bölgeler, 

disleksili çocuğun dudakları, dili ve ses aygıtı ile kelimeyi oluşturarak kelimenin ses yapısı hakkında bir 

farkındalık geliştirmesine yardımcı olabilir. Böylece, çocuğun, hızlı oksipito-temporal kelime tanımlama 

sisteminin çalıştığından daha yavaş ve daha az verimli de olsa okumasını sağlar. Sağ yarımküre 

bölgeleri, zayıf okuyucunun zayıf fonolojik becerilerini telafi etmek için diğer algısal süreçleri 

kullanmasına izin veren beyin bölgelerinin katılımını temsil edebilir. Çocukluklarında disleksi geçmişi 

olan genç yetişkinlerle ilgili bir dizi çalışma, sözcükleri okumada bir miktar doğruluk geliştirebilseler de, 

yavaş, otomatik olmayan okuyucular olarak kaldıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, disleksili 

okuyucularda hem dorsal hem de ventral sol yarımküre arka okuma sistemlerinin bozulması, yetenekli 

okumanın gelişmemesinin nedeniyken, sol ve sağ ön bölgelerde ve sağ arka bölgelerdeki yardımcı 

sistemlere geçiş, doğru, ancak otomatik olmayan kelime okumayı desteklemektedir (Shaywitz vd., 

2002). 



 
 

5. BİLİŞSEL DİSLEKSİ KURAMLARI  

 Gelişimsel disleksinin ilk kuramları, görsel işlemenin altında yatan bozukluklarla ilgilenmiştir (“kelime 

körlüğü”). Ancak, gelişimsel psikoloji, genetik, ve beyin görüntülemenin sunduğu güncel bulgular, 

okuma ve yazmayı öğrenmenin aslında dilsel bir süreç olması nedeniyle gelişimsel disleksideki merkezi 

bozukluğun dil ile ilgili olduğunu göstermiştir (Goswami, 2015).  

Dislekside bilişsel işleyiş farklı alanları etkilendiğinden, bu karmaşık bilişsel bozulma tablosu için tatmin 

edici bir açıklama sağlayabilecek birleşik bir kuramsal çerçeve ortaya koymanın özellikle zor olduğu 

ortaya konulmuştur (Ramus vd., 2003; Szmalec vd., 2011). Bunun yerine disleksinin etkili açıklamaları, 

fonolojik bozukluk kuramında (e.g., Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004), ilişkili işitsel ve 

görsel-duyusal problemler ile ilgili magnosellüler bozukluk kuramında (Stein, 2001) ve motor öğrenme 

bozuklukları ile ilgili otomatiklik/serebellar bozukluk kuramında (Nicolson & Fawcett, 1995) bozulmuş 

dil işlemenin temel yönlerine odaklanmıştır. Disleksiyi açıklamak için en baskın ve etkili kuram fonolojik 

bozukluk kuramıdır. 

5.1. FONOLOJİK BOZUKLUK KURAMI  

Disleksinin baskın etiyolojik görüşü, okuma ve heceleme güçlüklerinin, konuşma seslerinin 

zihinsel temsiline ve işlenmesine özgü bilişsel bir bozukluktan kaynaklandığını varsayan 

fonolojik bozukluk kuramıdır (Ramus & Ahissar, 2012; Couvignou, Peretz & Ramus, 2019).  

Fonolojik temsiller ve işlemede yer alan sol perisilviyan korteksin belirli alanlarında bulunan ektopiler 

ve mikro girus gibi genetik olarak yönlendirilen fokal kortikal anormallikler disleksinin birincil nedenidir 

(bkz. Şekil 3). Bu, (a) kortikal anormallik lokuslarını gösteren disleksili beyinlerin anatomik çalışmaları 

ile ve; (b) aynı alanların fonolojik işlemeye dahil olduğunu ve disleksili bireylerde anormal aktivasyon 

gösterdiğini ortaya koyan fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmaları ile tutarlıdır. Fonolojik bozukluk 

(ve disleksili bireylerin düşük performansı) üç ana alanda kendini göstermektedir:  

1. Fonolojik farkındalık (konuşma seslerine açıkça katılma, muhakeme ve manipüle etme 

becerisi) 

2. Sözlü kısa süreli ve çalışan bellek (Kısa süreli depolamada aktif olan fonolojik 

temsilleri geçici olarak sürdürme becerisi, kelimeleri veya anlamsız kelimeleri manipüle 

etme ve tekrarlama becerisi) 

3. Hızlı sözcük erişimi (Rakam, renk veya nesne listelerini alma ve adlandırma 

yeteneği) (Galaburda vd., 2006; Ramus & Ahissar, 2012). 



 
 

Böyle bir fonolojik bozukluk, zayıf okuma ve heceleme becerilerinin ortaya çıkmasında 

nedensel bir rol oynamaktadır. Bu zorluklar, çocuğun okuma ve heceleme için sesler ve harfler 

arasındaki alfabetik eşleştirmeleri öğrenme becerilerini zayıflatır (Snowling, 2005). 

 

Okumayı öğrenmek için bir çocuk, önce konuşmanın bölümlere ayrılmış doğasına ilişkin bir anlayış 

geliştirmeli ve konuşulan sözcüklerin bu bölümlerin en küçüğünden (fonemden) oluştuğunu 

anlamalıdır. Konuşmanın parçalı doğasının bu anlayışına fonolojik farkındalık denir. Daha sonra yeni 

başlayan okuyucu, yazılı sözcüklerin de konuşulan sözcükle aynı olan bir içsel fonolojik yapıya sahip 

olduğunu anlamalıdır. Okuyucunun yazılı sözcükleri kendi konuşma sözlüğünde karşılık gelen 

sözcüklere bağlamasını sağlayan ve yazılı bir sözcüğün bileşenlerinin sesbirimlerle bir ilişkiye sahip 

olduğunu anlaması fonolojik farkındalıktır (Pugh vd., 2001).  

Fonolojik bozukluk, çocukların konuşulan kelimelerin bölümleri olarak fonemlerin farkına varmalarını 

engeller. Fonemlerin farkında olmadan yazılı sözcüklerin harfleri, karşılık gelen fonolojik bölümleriyle 

eşleştirilemez. Daha özel olarak, disleksili çocuklar konuşulan kelimelerin bireysel seslerden (yani 

fonemlerden) oluştuğunu ve bu seslerin yazılı dildeki harflerle eşleştiğini anlamakta zorluk çekerler. Bu 

özerk kelime çözümlemenin edinilmesinde kritik bir rol oynayan yazıbirim-fonem kurallarının edinimini 

etkiler. Yeni harf dizilerinin çözümlenmesindeki zorluk, disleksili çocukların okumayı öğrenmesindeki 

ana engel olarak görülmektedir ve ikincil olarak ortografik kelime sözlüğünün oluşumunu etkileyebilir 

(Wimmer & Schurz, 2010).  

Pek çok araştırma disleksi olan çocukların, kelimelerin ses yapısı hakkında belirgin şekilde muhakemede 

bulunma becerisi gerektiren fonem farkındalığı ölçümlerinde, tipik olarak gelişen çocuklara göre 



 
 

önemli ölçüde daha düşük performans gösterdiğini bulmuştur. Fonolojik farkındalığın aksine, fonolojik 

işleme (kelime olmayan tekrarlama, RAN gibi) konuşma kullanımını gerektirir ve üstbilişsel taleplerden 

bağımsızdır. Disleksili olan çocuklar aynı zamanda, fonolojik temsillerin yetersiz şekilde belirlendiği 

(beynin fonolojiyi kodlamasında zorluklar) fikrini destekleyen fonolojik işleme ölçümlerinde de düşük 

performans gösterirler. Fonolojik bozukluk kuramını destekleyen diğer bulgular, çocukların erken 

fonolojik becerilerinin ve harf bilgilerinin daha sonraki okuma gelişimlerinde nedensel bir rol oynadığını 

öne süren boylamsal çalışmalardan gelmektedir (Snowling, Gooch & Henderson, 2012).  

Sonuç olarak fonolojik bozukluk kuramı, disleksili bireylerin özellikleri olan okuma başarısızlığını, kelime 

dışı okuma eksikliğini ve zayıf heceleme becerilerini açıklamada başarılıdır. Ancak, bazı araştırmacılar, 

bu kuram tarafından kolayca açıklanamayan disleksi ile ilgili çeşitli zorluklar belirlemişlerdir (Snowling, 

Gooch & Henderson, 2012). Bu nedenle, gelişimsel disleksi, beyindeki konuşma sinyalinin fonolojik 

yapısının temsilinde bir bozulmayı içeren özel bir dilsel bozukluk olarak düşünülmektedir (Goswami, 

2015).  

5.2. DİSLEKSİNİN ALTERNATİF NEDENSEL KURAMLARI  

Bazı araştırmacılar, fonolojik bozukluk kuramı tarafından kolayca açıklanamayan disleksi ile ilgili çeşitli 

zorluklar belirlemişlerdir. Disleksinin çift-bozukluk hipotezinin savunucuları (Wolf & Bowers, 1999), 

disleksili bazı çocukların fonolojide bozuklukları olduğunu, diğerleri temporal işlemede ve algısal hızda 

sorunları olduğunu ve üçüncü bir grup her ikisinde de bozulma olduğunu öne sürmektedir. 

Magnoselüler bozukluk hipotezi (Stein, 2001), disleksili bireylerin, beyindeki magnoselüler yoldaki 

bozulmalardan kaynaklanan, hızla sunulan işitsel ve görsel uyaranları işlemede bozukluklara sahip 

olduğunu öne sürmektedir. 

Diğer araştırmacılar (Nicolson & Fawcett, 1995), okuma güçlüğü ile zamanlama eksiklikleri arasındaki 

belirgin bağlantının, anormal serebellar aktivasyon ve işlevsellik ile ilişkili olduğunu savunmaktadırlar. 

Bu da otomasyon bozukluğu/serebellar bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Bu kuram, disleksili 

çocukların bilişsel/motor becerileri otomatikleştirmede sorunlar yaşadıklarını ve zaman algılarının 

bozulduğunu (hafif serebellar işlev bozukluğundan kaynaklanan zorluklar) öne sürmektedir. Bunu 

desteklemek için; beyincik motor aktiviteleri, denge, beceri otomatizasyonu ve uyarlanabilir öğrenme 

ile ve zamansal bilginin kesin temsilini gerektiren algısal görevlerle ilişkilendirilmiştir (Snowling, Gooch 

& Henderson, 2012).  



 
 

6. DİSLEKSİNİN ÖZELLİKLERİ  

Disleksinin özellikleri geniş ve çok sayıdadır. Bir çocuğun bir çeşit örüntüyle, uzun süre devam eden 

birden fazla disleksi belirtisine sahip olabileceğini belirtmek önemlidir (Huffman, Shaw & Thompson, 

2020). 

Disleksinin ortaya çıkışı iki tip belirtiden oluşur: birincil ve ikincil belirtiler. Birincil belirtiler, vakaların 

yaklaşık %100'ünde mevcut olan temel belirtilerdir. İkincil belirtiler sık değildir, ancak normal 

okuyucular ve heceleyenlere kıyasla disleksili bireylerde daha yaygındır (Tønnessen, 1997). Ayrıca, hem 

araştırmacılar hem de uygulayıcılar, disleksinin bir şiddet süreci boyunca ortaya çıkma potansiyelinin 

farkındadır. Disleksi özellikleri çok hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve diğer bozukluklarla (dispraksi, 

dikkat eksikliği bozukluğu vb. gibi) örtüşebilir. (Stein, Talcott & Witton, 2001; Milani, Lorusso & Molteni, 

2010; Brady, 2019; Odegard, 2019).  

6.1. DİSLEKSİNİN BİRİNCİL BELİRTİLERİ  

Kelimeleri doğru ve akıcı bir şekilde okuma ve hecelemedeki zorluklar, okul yıllarında disleksili 

çocukların karşılaştığı başlıca birincil zorluklardır (Milani, Lorusso & Molteni, 2010).  

Disleksi gelişimsel bir bozukluktur ve çocuk geliştikçe disleksinin tezahürü değişir. Disleksinin 

davranışsal profili sadece yaşa değil, aynı zamanda okul öncesi yıllardaki fonolojik farkındalık ve harf-

ses bağlantılarındaki zorluklardan, okul yıllarındaki okuma ve heceleme zorluklarının daha spesifik 

profiline kadar bozukluğun şiddetine de bağlıdır (Snowling, 2005; Snowling, Muter & Caroll, 2007). 

Ayrıca disleksi güçlüklerinin profili, okuma ve yazma becerilerini öğrenmek için kullanılan yazım sistemi, 

disleksi güçlüklerini telafi etmek için kullanılan öğretim yöntemleri ve müdahale stratejileri nedeniyle 

farklılık gösterir (Gedutienė, 2017).  

6-10 Yaş arası çocuklarda disleksinin başlıca zorlukları şunlardır:  

I. Fonolojik farkındalıkta zorluklar  

II. Harf-ses bağlantısının edinilmesinde zorluklar  

III. Doğru ve akıcı okumada zorluklar  

IV. Heceleme ve yazmada zorluklar  

 

FONOLOJİK FARKINDALIKTA ZORLUKLAR  

• Kelimeleri seslere ayırmada zorluklar  

• Fonolojik oyunları oynamada zorluklar  

HARF-SES BAĞLANTISININ EDİNİLMESİNDE ZORLUKLAR  



 
 

• Harflerin adlarının ve seslerinin öğrenilmesinde zorluklar  

• Harfleri seslerle ilişkilendirmede zorluklar  

DOĞRU VE AKICI OKUMADA ZORLUKLAR: Okuma hataları  

Disleksili öğrenciler genellikle kelimeleri tek tek, zahmetli, çok yavaş, monoton, ifadesiz ve yüksek 

düzeyde hatalı okuyacaklardır (Snowling, 2005; Huffman, Shaw & Thompson, 2020). Hatalı okumalar 

şunları içerebilir:  

• Yanlış okuma: harflerin, hecelerin ve küçük işlevli kelimelerin çıkarılması, değiştirilmesi veya 

eklenmesi 

• Döndürme, harflerin karıştırılması: b–d, u–n, n–v, p–b, m–n 

• Tersine çevirme, sıralama hataları, kelimelerdeki harf sırasının karıştırılması: saw yerine was, 

god yerine dog, house yerine huose 

• Aşina olunan kelimeleri seslendirmeden okuyarak tanımada sınırlılık 

• Aşina olunmayan kelimeleri okumada zorluklar 

• Kelimenin sonunun tahmin etme 

• Harf harf veya heceleyerek okuma 

• Okurken noktalama işaretlerini görmezden gelme 

• Okurken (parmak kullanarak) kelimeleri atlamak veya okuma yerini (kelimeleri, satırları) 

kaybetmek 

Heceleme ile ilgili zorluklar disleksinin tipik özelliğidir (Huffman, Shaw & Thompson, 2020).  

YAZIM ZORLUKLARI: Yazım hataları  

• harf, hece ve kelimelerin çıkarılması, değiştirilmesi veya eklenmesi 

• tersine çevirme, sıralama hataları, kelimelerdeki harflerin sırasının karıştırılması  

• fonetik heceleme 

• kelimeleri yazarken veya tahtadan kopyalarken çok duraklama  

• kötü el yazısı 

• çok yavaş yazma hızı  

• yazılı metnin kötü organizasyonu  

Diğer çocuklarla kıyaslandığında, disleksili çocukların başlıca ayırt edici özellikleri; tipik, spesifik okuma 

ve heceleme hatalarının sayısı ve yavaş, zahmetli, otomatikleştirilmemiş okuma ve yazmadır (Odegard 

vd., 2008; Vellutino vd., 2004; Hudson vd., 2007).  

Sadece kısa bir süre okuduktan veya yazdıktan sonra, disleksili çocuklar çok çalışmaktan gözle görülür 

şekilde yorulabilirler. Kelimeleri doğru ve akıcı bir şekilde okumak ve hecelemek, büyük bilişsel çaba 

gerektiren etkinliklerdir. Kelimeleri çözmek için çok fazla zaman ve enerji harcanması nedeniyle, ikincil 

sonuçlar okuduğunu anlamadaki sorunları ve okuma uygulamasının azalmasını içerebilir (Shaywitz, 

2005; Corona et al., 2012). Bu, disleksili öğrencilerin anlama sorunu olduğu anlamına gelmez; bu 

nedenle, disleksili öğrenciler, kelimeleri çözmek için enerji harcamadıkları için dinlediğini anlama 



 
 

konusunda genellikle çok başarılıdır (Huffman, Shaw & Thompson, 2020). Ayrı sözcüklerin yavaş ve 

otomatikleştirilmemiş şekilde yazılması, tutarlı ve kapsamlı metinlerin yazılmasını etkiler. 

Disleksili çocuklar genellikle mümkün olduğunca okumaktan ve yazmaktan kaçınmaya çalışırlar 

(Warnke, 1999; Høien & Lundberg, 2000; Williams, 2006; Fawcett & Nicolson, 2008; Roundy & Roundy, 

2009; Huffman, Shaw & Thompson, 2020). 

Disleksili öğrenciler özellikle yazmaktan kaçınırlar, yazmayı stresli ve yorucu bulurlar; yazılı çalışma 

uzun zaman alabilir ve okunaksız olabilir; yazım hatalarıyla dolu, çok az noktalama işareti ve kötü 

organizasyon olabilir. Disleksili birçok öğrencinin el-göz koordinasyonuyla ilgili motor becerileri zayıftır 

ve el yazısı yavaştır, zahmetlidir ve otomatik değildir, akıcılıktan yoksundur. Sık sık dinlenmeden, sürekli 

yazamayabilirler. Sayfanın sıra dışı bir uzamsal organizasyonu olabilir, kelimeler geniş aralıklı veya çok 

sıkıştırılmış, kenar boşlukları görmezden gelinmiş ve satırdan silinmiş olabilir. Kötü el yazısı, dikkatsiz 

olduğu varsayılan bir okuyucuyla ve sunumla eşleşen bir içerikle sonuçlanabilir (bu, ellerinden gelenin 

en iyisini yapan disleksili birçok öğrenci için geçerli değildir) (Thomson, 2008).  

Farklı yaşlarda tanılanan çocukların farklı bilişsel bozukluk örüntülerine sahip olabileceğini göz önünde 

bulundurmak gereklidir; örneğin, sözcük çözme ve heceleme güçlükleri erken okul yıllarında baskındır. 

Genel olarak, okuma ve heceleme güçlükleri kalıcıdır ve zamanla kaybolmaz, ancak uygun düzeltici 

terapi sunulursa belirli bir dereceye kadar hafifletilebilir. Yüksek IQ ile ilişkilendirildiğinde, çocuk 

tarafından dördüncü sınıfa veya daha sonrasına kadar heceleme olmasa da genellikle doğru okumanın 

telafisi olabilir (Warnke, 1999). Okuma becerilerini telafi eden birçok öğrenci yine de çözümlemede 

büyük zorluk çekmektedir. Bu öğrenciler yüksek frekanslı sözcükleri hecelemede bile zorlanırlar. 

Bununla birlikte, ergenlik ve yetişkinlik döneminde erken okuma güçlüklerini telafi eden bireyler, buna 

rağmen heceleme veya yazılı ifade ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Snowling, 2005; 

Helland, Plante & Hugdahl, 2011; Huffman, Shaw & Thompson, 2020).  

6.2. DİSLEKSİNİN İKİNCİL BELİRTİLERİ  

Disleksi, sadece doğru ve akıcı bir şekilde okuma ve yazma ve kelimeleri ayırt etme güçlüğü değildir; 

disleksi olan çoğu çocuğun diğer başka zorlukları da vardır (Stein, Talcott & Witton, 2001). Sayılar ve 

müzik notaları gibi diğer sembol sistemlerinde de sıklıkla zorluklarla karşılaşılır (Frauenheim & Heckerl, 

1983). Yüzde 50’ye kadar olan bir kısım bazı matematiksel zorluklar da yaşar (Ott, 2007).  

KISA SÜRELİ VE UZUN SÜRELİ SÖZEL HAFIZA ZORLUKLARI  

Disleksili çocukların çoğu, bilgi listelerini, hatta kısa listeleri veya kısa talimatları hatırlamakta zorluk 

yaşar (Pollock, Waller & Pollit, 2004; Reid, 2011). Disleksili çocuklar uzun süreli sözlü öğrenmede sorun 



 
 

yaşar. Bu problem, haftanın günlerini veya yılın aylarını ezberleme, çarpım tablosuna hakim olma ve 

bir yabancı dil öğrenme gibi birçok zorluğun nedeni olabilir (Snowling, 1998). Diğerler öğrencilerden 

daha küçük bir bilgi depolama kapasitesine sahip olmaları (Hachmann ve diğerleri, 2014); dilsel bilgileri 

ezberlemelerinin zor olması (Guardiola, 2001) veya sayısal bilgileri, tarih ve saati hatırlamaları, çarpım 

tablosunu öğrenmeleri (Miles, 2009) zor olması nedeniyle, disleksili çocuklar genellikle sözel kısa süreli 

hafızaları ile ilgili zorluklarla karşılaşırlar. Disleksili olan çoğu insan, sıralı bilgileri hatırlamakta güçlük 

çeker (Hachman vd., 2014). 

Hackmann ve arkadaşlarının (2014) araştırma bulguları, disleksinin sıralı düzen için kısa süreli bellekteki 

belirli bir bozulma ile ilgili olduğunu, ancak madde bilgisi ile ilgili olmadığını göstermiştir. Disleksili 

bireyler, sözlü veya sözel olmayan materyallerde seri sıralı görevlerde kontrol grubundakilerden daha 

düşük performans göstermişlerdir ve bu spesifik bozulma, bir disleksi özelliği olan dil problemlerine yol 

açabilmektedir.  

Seri sıralı işleme ve sıralı öğrenmedeki bir bozukluğun, fonolojik olduğu kadar; yazımsal  kelime biçimi 

temsillerinin ediniminde bozulmaya yol açtığı varsayılırsa, normal bir gelişim için karakteristik olan dil 

bilgisini temsil etmek için bir format olarak yazılı dilin entegrasyonu engellenir. Uzun vadeli bilginin 

istikrarsız kodlaması ve konsolidasyonu, otomatikleştirme eksikliğine ve okuma geliştirmede 

gecikmeye neden olacak ve daha sonra bireysel olarak değişen derecelerde ortografik kelime biçimleri 

hakkında güvensizliğe yol açacaktır. 

Örneğin, disleksi olan çoğu birey genel olarak kötü sıralamaya sahip olma eğilimindedir, bu nedenle 

haftanın günlerini veya yılın aylarını doğru sırayla, özellikle geriye doğru okumayı zor bulurlar 

(Frauenheim & Heckerl, 1983; Griffiths, 2007; Stein, Talcott & Witton, 2001).  

Disleksili bireyler, özellikle nispeten belirli bir yanıtın gerekli olduğu yapılandırılmış durumlarda, 

fikirlerini organize etme ve ifade etme konusunda da bazı zorluklar yaşarlar. Bu eğilim, konuşma 

durumlarında daha az fark edilmektedir. Çözümü zor kelime bulma problemleri sözdizimsel hatalarla 

birlikte gözlemlenmiştir. Dil kullanımı somut olma eğilimindedir (Frauenheim & Heckerl, 1983). 

ZAMAN VE ORYANTASYONLA İLGİLİ ZORLUKLAR  

Disleksi olan bazı çocukların, zamanla ilgili zayıf bir dilin yanı sıra, zayıf bir zaman duygusu vardır. 

“Bugün”, “yarın” ve “dün” gibi kelimeler zorlayıcıdır ve kafa karışıklığına neden olur (Ott, 2007). 

Disleksili bazı kişiler için bir saati okumak ve saati söylemek problem olabilir. Zamanla ilgili kullanılan 

dil kafa karıştırıcı olabilir. Disleksili bireyler ayrıca bir şeyi yapmanın ne kadar süreceğini hesaplamada 

veya tahmin etmede zorluk yaşarlar (Ott, 2007).  



 
 

Disleksili çocuklar zaman, boyut, nicelik, yön ve coğrafi bilgi kavramlarını edinme ve ifade etmede 

güçlük çekerler. Örneğin, ayların isimlerini sıra ile öğrenmekte, ayları mevsimlerle ve tatilleri aylarla 

ilişkilendirmekte zorlanırlar. Disleksili bireylerin çoğu, karışık el kullanımı ve sol/sağ yön konusunda 

kafa karışıklığı sergilerler (Stein, Talcott & Witton, 2001). 

MOTOR ZORLUKLAR  

Bunların yanı sıra, disleksi olan bazı bireylerin genel sakarlık, topu atma ve yakalamada zorluk, 

bisiklete binmeyi öğrenme, zıplama, dans etme, belirli bir ritim ile alkışlama, çoklu görev 

yapma, dengeyi koruma vb. gibi motor becerileri, motor koordinasyon ve denge ile ilgili 

sorunları olduğu da dikkat çekicidir (Nicolson & Fawcett, 1995; Ott, 2007; Fawcett & Nicolson, 

2008; Brookes vd., 2010). Disleksili bazı çocukların motor becerilerde sorunları vardır ve bunlar 

sıklıkla başkaları tarafından sakarlık olarak görülür (Ott, 2007). Bazı çocuklar, özellikle ayakkabı 

bağcıklarını bağlamada veya düğmeleri iliklemede yavaştırlar. Disleksili bazı çocukların, denge 

dahil olmak üzere motor becerileri ile ilgili sorunları vardır. 

6.3. DİSLEKSİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ  

Disleksi sadece belirli zorlukların bir birleşimi değildir; beynin sağ yarım küresinin aktivitesiyle ilgili bir 

dizi özel yeteneği de içerir (Thomson, 2008). Öğrenme güçlükleri ile istisnai yetenekler arasındaki fark, 

genellikle disleksi profilleri olan öğrencilerde görülür (Thomson, 2008).  

Disleksili çocukların bilgiyi işlemek için kullandıkları farklı ve bireysel yolları vardır. Disleksili çocuklar 

genellikle görsel, sağ beyinli global bir bilgi işleme stiline sahiptir (Reid, 2011; Bacon & Bennett, 2013). 

Vlachos ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında, okuma sırasında sol yarımküredeki dahlin azalmasıyla 

görülen, daha fazla disleksili öğrenci sağ yarımküre düşünme stilini (disleksinin nedeni veya sonucu 

olarak) tercih etmiştir. Beynin görsel-uzaysal işlemeden sorumlu bazı bölümleri, disleksili bir kişi 

okurken daha aktif hale gelmektedir. Singleton ve arkadaşları (2009), disleksi olan çocuk ve ergenlerin 

görsel işleme görevlerinde önemli ölçüde daha yüksek puan aldığı çalışmalardan bahsetmiştir. Çeşitli 

çalışmaların sonuçları, disleksili öğrencilerin çoğunun iyi görsel ve uzamsal yeteneklere, mükemmel 

renk hafızasına, uzamsal hayal gücüne sahip olduğunu ve üç boyutlu uzayda görüntülerle başarılı bir 

şekilde çalışabildiklerini göstermektedir. Örneğin, Everatt ve arkadaşları (1999, akt. Everatt vd., 2008), 

disleksili yetişkinlerin, disleksi olmayanlara kıyasla bir yaratıcı çizim görevinde daha yüksek puanlar 

aldıklarını ortaya koymuşlardır. 



 
 

Disleksili bazı öğrencilerin yaratıcı ve sanatsal yetenekler, şaşırtıcı mantıksal bağlantıların keşfi, "büyük" 

resmi görme yeteneği, problemleri yaratıcı bir şekilde çözme yeteneği, olağanüstü kararlılık ve sıkı 

çalışmaya bağlılık gibi sıra dışı yeteneklere sahip oldukları bulunmuştur. Bu, disleksi olan öğrencilerin 

mimari, mekanik, mühendislik, tasarım, bilgisayar teknolojisi ve güzel sanatlar gibi alanlarda çok iyi 

sonuçlar elde etmelerini sağlar (Høien & Lundberg, 2000; von Károlyi, 2001; Bacon & Bennett, 2013). 

Pek çok seçkin bilim insanı ve teknisyenin belirgin şekilde disleksi sorunları olduğu iyi bilinmektedir. 

Disleksili birçok insan yaratıcılık ve yeni fikirler gerektiren konularda kendilerini farklı kılar (örneğin, 

mimar Richard Rogers, iş insanı Richard Branson vb.) (Høien & Lundberg, 2000; Ott, 2007). Disleksili 

öğrenciler, problemleri öğrenmek ve çözmek için tüm duyularını birleştirir ve kullanırlar, genellikle 

orijinal ve yaratıcı çözümler sunarlar. Ayrıca, genellikle başkaları tarafından iç görü, sezgi ve çevreye 

karşı daha yüksek hassasiyet ve diğer insanlara karşı empati sahibi olarak nitelendirilirler (Høien & 

Lundberg, 2000).  

Thomson (2008), disleksili öğrencilerin performansla ilgili etkinliklerde becerili olabileceklerini veya 

akademik olarak üstün yetenekli olabileceklerini belirtmiştir (örn. mükemmel sporcular olabilirler, iyi 

problem çözme becerilerine sahip olabilirler veya güçlü bir şekilde gelişmiş uzamsal farkındalıkları 

olabilir). Ancak disleksileri nedeniyle genellikle yetenekleriyle orantılı bir düzeye ulaşmada başarısız 

olurlar, hatta belki de ilgilerini kaybetmiş gibi görünürler, hayal kırıklığına uğrarlar veya sıkılırlar ve yıkıcı 

olurlar. 

Bununla birlikte, disleksi ve yaratıcılık arasındaki ilişki hala çözülmemiş bir konudur. Bu ilişkiyi ortaya 

koymak için çok az deneysel araştırma yapılmış olmasına rağmen, disleksi ve yaratıcılık arasında 

hipotetik ilişkinin doğasını açıklamada çeşitli varsayımlar önerilebilir (Wolff & Lundberg, 2002):  

1. İyi görsel beceriler ve yaratıcılık, disleksi genlerinin evrimsel direncine katkıda bulunan faydayı 

temsil edebilir. 

2. İki durum arasında doğrudan bir nedensel bağlantı olmaksızın, hem disleksiye hem de 

yaratıcılığa neden olan daha genel bir faktör olabilir. 

3. Disleksi ve yaratıcılık arasındaki ilişki, okulda önemli olan becerilerde erken başarısızlığın 

telafisini yansıtıyor olabilir. Bu nedenle, disleksili çocuklar, diğer alanlarda başarılı olmak için 

fırsatlar aramaya meyillidir.  

4. Okuma ve yazmada yaşanan zorluklar ve bunun sonucunda ortaya çıkan hayal kırıklığı, özgün 

ve geleneksel olmayan başa çıkma stratejilerini ve düşünme biçimlerini harekete geçiriyor 

olabilir. 



 
 

5. Bu ilişki, okuryazarlık başarısı ile sanatsal yetenek arasındaki tutarsızlığa dayalı bir yanılsama 

olabilir. Bu tür yetenekler, disleksili olmayanlar ve disleksililer arasında eşit olarak dağılmış 

olabilir, ancak bunlar disleksili bireyler arasında daha belirgindir. Disleksisi olmayan bireylerin 

her alanda kapıları sonuna kadar açıkken, disleksili olan yetenekli bireyler sanat, tasarım ve el 

sanatları gibi sözel olmayan alanlarla sınırlıdır. 

 

Disleksi ile çeşitli özel yetenekler arasındaki bağlantının doğasına dair daha derin bir anlayış, daha 

detaylı ve nörobiyolojik yönelimli çalışmalarla elde edilebilir. 

 

7. DİSLEKSİNİN YAYGINLIĞI  

Disleksinin yaygınlığı, farklı ülkelerde tanılama için kullanılan kesin tanım ve kriterlere bağlıdır. 

Araştırmalar, disleksinin kelime okuma yeteneğinin normal dağılımının alt ucunu temsil ettiğini 

göstermektedir. Bu nedenle, bozukluğu değerlendirmek için sürekli bir değişken üzerinde biraz isteğe 

bağlı bir kesme noktası ayarlanmalıdır. Ortak bir tanım, okuma başarısı için yaş ortalamasının 1.5 

standart sapma altında bir sınır koyarak nüfusun %3 – 17.5'inin disleksi olduğunu belirler (Snowling, 

2005; Peterson & Pennington, 2012; Snowling, 2013).  

7.1. YAYGINLIK: FARKLI YAZIM SİSTEMLERİ  

Disleksinin ortaya çıkışı yazım ile farklılık gösterse de, şimdiye kadar incelenen tüm dillerde 

bulunmuştur (Goswami, 2015). Disleksi, yalnızca alfabetik veya hecesel karakterlerle değil, aynı 

zamanda logografik niteliktekilerle de ilişkili bir bozukluk olarak da bildirilmiştir (Benitez-Burraco, 

2010). Alfabetik sistemler söz konusu olduğunda, disleksinin yaygınlığı, yazım sisteminin belirginliğine 

(yazı sisteminin ne kadar şeffaf olduğuna) bağlıdır. Alfabetik dillerin yazımları şeffaf ve mat olarak 

tanımlanabilir, bu nedenle disleksinin yaygınlığı dile ve ülkeye göre değişir (bkz. Tablo 1). Alfabetik diller 

arasında İngilizce'yi öğrenmek özellikle zordur çünkü harfler ve sesler arasındaki eşleme diğer dillerin 

çoğundan daha az tutarlıdır. 

Tablo 1. Farklı yazım sistemlerinde disleksinin yaygınlığı 

Yazım Sistemi Dil  Yüzde Ülke: yazarlar 

ALFABETİK YAZIM SİSTEMİ 

 

 

İtalyanca 3.2–35 İtalya: Stella, 2004; Barbiero vd., 2012  

Flamanca  3  Hollanda: Hellendoorn & Ruijssenaars, 2000  



 
 

 

 

 

ŞEFFAF 

İspanyolca 3.2–5.9 İspanya: Soriano-Ferrer & Echegaray-Bengoa, 2014  

Fransızca 3.5–5 Fransa: Le Jan et al., 2011; Leonova, 2012  

İsveççe 5  İsveç: Andersson, 2004  

Rusça ~5–10  Rusya: Kornev, Rachlin & Grigorenko, 2010  

Almanca 3–8  

~14  

Almanya: Döhla & Heim, 2016;  

Branderburg vd., 2015  

Çekce ~8  Çekya: Zelinkova, 2004  

Yunanca ~9 Yunanistan: Padeliadu & Sideridis, 2000  

 

 

MAT 

Danca 3–7  

~12 (yetişkinler) 

Danimarka: Jandorf, Haven & Nielsen, 2004;  

Elbro, Moller & Nielsen, 1995 

 

İngilizce 

5–10  Birleşik Krallık: Taylor & Walter, 2003; Undheim, 2009 

10–12  Birleşik Krallık, ABD, Avustralya: Wydell, 2012 

5–17,5 ABD: Vellutino vd., 2004; Helland vd., 2011; Eicher & 

Gruen, 2013 

ALFABETİK OLMAYAN YAZIM SİSTEMİ 

Çince 4–8 

3,9 

Çin: Meng & Zhou, 2004; Sun vd., 2013  

Japonca 3–4 Kana 

5–8 Kanji 

Japonya: Todo, 2004; Ogino vd., 2011 

Farsça 5,2 İran: Pouretemad vd., 2011  

 

7.2. DİSLEKSİNİN YAYGINLIĞI: CİNSİYET FARKLILIKLARI  

Araştırma literatüründe erkeklerin okuma ve yazma güçlüğü yaşama olasılığının kızlardan daha fazla 

olup olmadığı konusunda bir tartışma vardır (Berninger et al., 2008; Wheldall & Limbrick, 2010). Nüfus 

temelli (epidemiyolojik) çalışmalardan elde edilen çoğu veri, tutarlı sonuçlar sağlamaktadır: erkekler 

kızlara göre daha fazla disleksi riskiyle karşı karşıyadır. Ancak, öğrenme güçlüklerinden etkilenen kız ve 

erkek çocukların oranı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 1,2:1 ile 6,78:1 arasında değişmektedir 

(Berninger vd., 2008; Hawke vd., 2009; Liederman, Kantrowitz & Flannery, 2005; Raskind, 2001; Rutter 

vd., 2004; Quinn & Wagner, 2015). Sonuçlar, özellikle heceleme güçlükleri söz konusu olduğunda, 

bozukluğun şiddeti arttıkça daha yüksek cinsiyet oranlarına işaret etmektedir (Hawke vd., 2009; 

Berninger vd., 2008; Landerl & Moll, 2010).  

Son zamanlarda yapılan birkaç araştırmadan elde edilen bulgular, erkeklerin kızlardan daha fazla 

okuma sorunu yaşadığını doğruladı, ancak vakalardaki bu farklılıklar, önceki araştırmaların 

önerdiğinden daha makul olabilir. Örneğin, Wheldall ve Limbrick (2010), 1997 ve 2006 yılları arasında 



 
 

yaklaşık bir buçuk milyon Avustralyalı çocuğun okuma becerilerine ilişkin değerlendirmeleri analiz 

etmiştir. Ortalama oranın 1,77:1 olduğu sonucuna varmışlardır. Benzer şekilde, yaklaşık yarım milyon 

ikinci sınıf öğrencisinin okuma becerilerini analiz ettikten sonra, Quinn ve Wagner (2015) oranı 2,11:1 

olarak bulmuştur.  

Erkeklerin neden kızlardan daha fazla okuma ve yazma zorluğu yaşadıklarına dair doğrudan bir cevap 

yoktur. Cinsiyet farkı, erkek çocukların tespit edilme olasılığının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor 

olabilir. Kızlardan daha fazla erkek çocukların değerlendirmeye sevk edilmesi, disleksi güçlüğü olan 

erkeklerin, belki de olumsuz yanlarını daha az telafi ettikleri veya daha yıkıcı davrandıkları için 

öğretmenlerin dikkatlerini kızlara göre daha sık çektiklerini düşündürmektedir. Erkek çocuklar, 

davranışsal zorluklarla (örneğin saldırgan davranışlarla) daha çok hayal kırıklığı ve gerilimi ifade etme 

eğilimindedir (Fink, 1998; Shaywitz, 2003; Liederman vd., 2005; Snowling, 2005; Quinn & Wagner, 

2015). Aynı zamanda, disleksi ile karşı karşıya kalan kızların bir kısmına teşhis konulamamakta ve gerekli 

yardımı alamamaktadırlar (Liederman vd., 2005). Örneğin, Quinn ve Wagner'in (2015) araştırmasının 

sonuçları, çalışma kriterlerine göre engelli bir okuyucu olarak tanılama ile öğrenme engelli olarak okul 

tanılaması arasındaki uyumun genel olarak zayıf ve kızlar için daha kötü olduğunu göstermiştir. 

Yaptıkları bu çalışmada sadece 4 erkekten 1'i ve 7 kızdan 1'i okulda okuma engelli olarak tespit 

edilmiştir. 

Sonuç olarak, cinsiyetler arasında disleksi yaygınlığı farklılık göstermektedir. Bir dereceye kadar 

erkeklerin genetik, nörobiyolojik ve çevresel faktörlere karşı kızlara göre daha hassas olma eğiliminde 

oldukları söylenebilir. Ancak, erkeklerin yukarıda belirtilen faktörlere karşı hassaslığı hala belirgin bir 

tartışmadır ve bu nedenle erkeklerin disleksiye daha yatkın olduğu sorusu çok boyutlu çalışmalar 

bağlamında çözülmelidir.  
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BÖLÜM 3: ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİN ERKEN TANISI 

GİRİŞ 

Herkes zaman zaman öğrenme ve davranış sorunları yaşayabilir. Her gün hızla değişen 

yaşadığımız dünyada bu gerçek şaşırtıcı değildir. Ancak problemler uzun süre devam ettiğinde 

ve farklı zorluklara neden olduğunda bu sorunlar bir öğrenme güçlüğünün (ÖG) veya dikkat 

eksikliği bozukluğunun (DEB) belirtisi olabilir. Beceri ve davranışların yeterliğinde yaşanan 

istikrarsız süreç yada gecikmeler  4 veya 5 yaşlarında da olsa göz ardı edilmemelidir. 

Ebeveynler, eğitimciler ve bakıcıların yakından gözlem yaparak ve kaygılarını birbirleriyle 

paylaşarak hedeflenen taramayı veya değerlendirmeyi yapmak mümkün olacaktır. Böylelikle 

öğrenciler kendinden şüphe duyma, bastırılmışlık ve başarısızlık yaşamadan önce gereken 

yardımı mümkün olan en kısa zamanda alabilirler. Çocuğum büyüdükçe herşey yoluna girer 

gibi yanlış düşünceler çok önemli olan erken müdahale olanağını kaybetmemize neden olabilir. 

Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon çocuk bilişsel gelişimlerini etkileyecek biyolojik, çevresel 

ve psikososyal durumlardan etkilenmektedir. Yakın zamanda yapılan tahminlere göre 

Avrupa’da özel eğitim ihtiyacı duyan çocuk sayısı 15 milyondur. Tahminlere göre okuma 

becerisini etkileyen bir öğrenme güçlüğü olan disleksi, Avrupa popülasyonunun % 6’sını 

etkilerken otistik spektrum bozukluğunun (OSB) yaygınlığı önceden düşünülenin aksine daha 

yüksektir. Avrupa Birliği Otizm Spektrum Bozukluğu Programı’nın yapmış olduğu ve 11 üye 

ülkenin katılım sağladığı araştırma verilerine göre 89 çocuktan 1 çocukta OSB görülmektedir. 

Avrupa Özel ve Kaynaştırma Eğitimi Ajansı tarafından toplanıp yayınlanan istatiksel veriler 

(Şekil 1.) her ülkede toplam okul popülasyonu içerisinde özel eğitim ihtiyacı duyan çocukların 

yüzdesi hakkında bilgi vermektedir (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, 2018). Her ne kadar bu oranlar rahatsız edici ya da kaygılandırıcı olmasa da giderek 

artmaktadır.  

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar okuldan düşük notlarla mezun olup işsiz kalma riskini daha 

fazla yaşar ya da ekonomik hayata aktif olarak katılamazlar. Avrupa Parlamentosu Araştırma 

Servisine göre Avrupa Birliği’nde (AB) engelsiz bireylerin %74,8’i iş sahibi olmasına rağmen 

engellilerin sadece %50,6’sı iş hayatında yer almaktadır. Avrupa Birliği’nde 20-64 arası yaşlar 

için normal bireylerde % 10.2 olan işsizlik oranlarıyla engelli bireylerin işsizlik oranları 



 
 

kıyaslandığında bu oran %17.1 olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca AB’de hesaplanan toplam 

nüfusta aktif bireylerin yüzdesi normal bireylerde %82.3 iken engelli bireylerde %61.0 olduğu 

tahmin edilmektedir (Anglmayer I, 2017). 

 

 

Tüm bu kaygılara ek olarak, özel eğitim ihtiyacı duyan çocukların ebeveynleri çok fazla stres 

yaşamaktadırlar. Eğer ebeveynler yeterli desteği alamazlarsa sadece çocuğun gelişimi değil 

ailenin tamamı bu durumdan etkilenerek ailede gergin bir ortamın oluşmasına neden olabilir. 

(National Center of Learning Disabilities, 2020). Bundan dolayı, çocukların akademik başarısını 

sağlamanın en etkin yollarından biri öğrencilerin ailelerini eğitim sürecine dahil etmektir. 

Ailelerin eğitim süreçlerine katılımı tüm öğrencilere katkı sağlarken öğrenme güçlüğüne sahip 

çocukların normal bireyler seviyesinde bir öğretim faaliyeti gerçekleştirebilmesi için ailelerinin 

sürece dahil olmaları ve aktif destek görmeleri daha üst seviyelerde olması gerekir. Öğrenme 

güçlüğüne sahip çocuklar sınıfta öğretmenlerin özel dikkat göstermesi ve ailelerin aktif katılım 

sağlamasını gerektiren  çok yönlü sorunlar yaşayabilmektedir. 

Aynı zamanda eğitimciler aileleri öğrenme güçlüğüne sahip çocuklarıyla ilgilenmeleri için 

süreçlere dahil ederken bunun en iyi hangi şekilde olacağı ile ilgili zorluklar yaşamaktadır. Her 

ne kadar çok fazla eğitimci ailelerin katılımının öneminin farkında olsa da bunun nasıl olması 

gerektiği, özellikle günlük öğretim faaliyetleri ya da bireyselleştirilmiş öğretim programına 

nasıl dahil olacakları konusunda yeterliğe sahip olamayabilirler. Bu süreçlerin zorluğu 

açısından erken çocukluk yılları son derece önemlidir. Bu yüzden eğitimci çocuklardaki 

öğrenme güçlüklerinin farkına varan ve sorunların çözümü için sürece yön veren olmalıdır. 



 
 

Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden araştırmacılar Carol ve James Beers’e göre erken 

tanı ve müdahale eğitimcilere çocukların ileriki gelişimleri etkilenmeden ebeveynlerle ve 

çocuklarla çalışma olanağı sağlar (Beers, & Beers, 1980).  

Bununla beraber büyük oranda aşılabilecek çok fazla zorluklar vardır. Erken müdahale, sürekli 

diyalog ve süreçlere katılım ile güçlü aile-okul işbirliği ailelerin ve öğrenme güçlüğüne sahip 

çocukların kaygılarını çözmekle beraber şüphesiz eğitimcilerin erken uyarıcı belirtilerin farkına 

varması, gözlem yaparak değerlendirmelerde bulunması, etkin müdahale ve süreci sürekli 

olarak  gözlemlemeye devam etmesi öğrenme güçlüğüne sahip çocukların okul, iş ve gündelik 

hayattaki başarılarına yardımcı olmaları adına önemlidir.  

1. Erken Tanının Önemi 

Dünya teknolojik ve güvenlik konuları gibi bir çok alanda gelişmeye devam ederken daha iyiye ve refaha 

doğru gidiyor sanılabilir. Elbette bundan %100 şüphe duymak gerekmez. Ancak insanları 

düşündüğümüzde özellikle de çocukları, gelişme ters yönlü olabilir. Dünya genelinde öğrenme güçlüğü 

tespit edilen çocukların sayısında artış vardır (Koegel, Koegel, Ashbaugh, & Bradshaw, 2013). Bu 

nedenle hem müdahale hem de tanı programları birçok açıdan kritik öneme sahiptir. 

Araştırmacılar çocukların ilk olarak yaşadıkları tecrübelerin beyin gelişiminde önemli bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Harvard Üniversitesi Çocuk Gelişimi Merkezi (2008) bu araştırmaları şu 

şekilde özetlemiştir: 

• Öğrenme, davranış ve sağlığın temelini oluşturan sinirsel devreler hayatın ilk 3 yılında esnek ve 

değişkendir. Zamanla bu devrelerin değişmesi zorlaşır.  

• Aşırı yoksulluk, istismar, ilgisizlik veya anne yoksunluğu gibi sürekli ve zararlı stress beyin gelişimine 

zarar vererek öğrenme, davranış, bedensel ve akıl sağlığında kalıcı ve hayat boyunca etkisi 

görülebilecek problemlere neden olabilir.  

• Beyin, çocuğun ebeveyni veya bakıcısı ile geliştirdiği istikrarlı ilişkiler, güvenli ve destekleyici çevre ve 

yeterli beslenme gibi olumlu erken hayat tecrübeleriyle güçlenir. 

• Erken sosyal ve duysal gelişim ve bedensel sağlık, bilişsel ve dil becerilerinin gelişimini sağlayacak 

temelleri oluşturur.  

• Erken ve etkili müdahale olanakları çocuğun gelişim gidişatını değiştirip çocuklar, aileler ve toplum 

için muhtemel sonuçları geliştirebilir.  

• Müdahale erken yaşlarda olduğunda geç yaşlara göre daha etkin ve daha az maliyetli olması 

muhtemeldir. 

Bu ilkelerin tamamı dikkate alındığında erken müdahalenin sadece çocuğun gelişimini değil tüm 

hayatını etkilediği açıktır. Eğer tanıda bir gecikme olursa ilerleyen yaşlarda müdahale güç hale 



 
 

gelecektir. Araştırmalar 9 aylık olup tanıda gecikme yaşayan çocukların %9’nun, 24 aylık çocukların 

%12’sinin müdahale için elverişli olduğunu ortaya koymuştur (Feinberg, 2011).  

Erken müdahale çocuklarda doğumdan 3 yaşına kadar olan dönemi amaçlar ve dört öncelikli hedefi 

vardır:  

1) Çocukların gelişimlerine katkı sağlamaları için ailelere destek olmak. 

2) Çocukların gelişimlerini önemli bilgi alanlarında ilerletmek. 

3) Çocukların baş etme ve üstesinden gelme güvenlerini artırmak.  

4) Gelecekte çıkması mümkün sorunları engellemek. (National Children’s Bureau, 2004) 

Araştırmalar, erken tespit edildiğinde öğrenme güçlüğünün düzeltilebileceğini 

göstermektedir. Bu durum, etkilenmiş çocukların zihinleri yeni edinilen becerilere adapte 

olmaya devam ederken, sonuçların onlar için iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır (Learning 

Center, 2019). Bir çocukta öğrenme güçlüğünün erken teşhis edilmesi, uzmanların çocuğun 

diğer çocuklarla daha iyi geçinmesine yardımcı olacak iletişim ve davranış yönetimini artıran 

yöntemler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Sonuç olarak, bir çocuğun akademik potansiyeline 

ulaşma becerisi, normal eğitim sınıflarına kaydolduğunda gelişir. Ne yazık ki, okulu erken yaşta 

bırakanların büyük bir kısmı, daha önce tespit edilemeyen öğrenme güçlüklerine sahiptirler ve 

bu durum, çocukların eğitim görmemesi için bir zemin oluşturmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika ve araştırma kuruluşlarındaki ulusal liderlerden 

oluşan Erken Çocukluk Sistemleri Çalışma grubu, aşağıdaki şekilde gösterilen erken çocukluk 

gelişimine sistematik bir yaklaşım ihtiyacını tanıyan ortak bir kavramsal çerçeve oluşturmuştur 

(Bruner, C, 2019). 

Bu grafikte görülen tüm hizmetlerin erişilebilir, uygun fiyatlı, üstün kalitede ve ihtiyacı olan 

herkes tarafından erişilebilir olması gerektiği açıktır. Bunların örtüşmesi, her bir ovaldeki 

hizmet sağlayıcıların, küçük çocukları ve ailelerini mesleki yetki alanları dışındaki hizmetlerle 

bağlayabilmesi, aynı çocuğa ve aileye hizmet verirken diğer hizmet sağlayıcılarla koordineli 

çalışabilmesi ve diğer hizmet sağlayıcıların ihtiyaçlara yanıt vermede uygun bir rol oynamasına 

yardımcı olabilmesi gerektiğini vurgular. British Institute of Learning Disabilities'e (2004) göre, 

'araştırma ve uygulamalar, Erken Müdahalenin öğrenme güçlüğü olan çocuklar, aileleri ve 

toplum için anlık ve uzun vadeli faydalar sağladığını kanıtlamıştır'. 



 
 

Bu konu yaygın olarak sadece Avrupa'da veya ABD'de tartışılmadı. Öğrenme güçlükleri; yaş, 

ırk, cinsiyet veya yaşanılan bölge ayırt etmeksizin tüm insanlar için bir sorun haline gelebilir. 

Avustralya'daki çocuk psikologları grubuna (2021) göre erken müdahale; 

• Öğrenme güçlüklerinin derinleşmeden ve davranışsal ve duygusal sorunlar gibi diğer 

sorunlara yol açmadan ele alınmasına, 

• Güçlü yönlere odaklanmak ve zayıf yönleri en aza indirmek, iyileştirmek veya üzerinde 

çalışmak için belirli beceri ve stratejiler öğretmeye, 

• Performansın ve eğitsel çıktıların iyileştirilmesine yardımcı olur. 

Yani erken müdahale, çocukların öğrenci olarak tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı 

olur. Ancak müdahale programları her çocuğun öğrenme profiline özel olarak geliştirilmelidir. 

Başlangıçta yaşıtlarına göre daha düşük zekaya sahip olduğu düşünülen çocuklar, normal 

zekaya sahip olabilir ancak potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen bir öğrenme sorununa 

sahip olabilirler. Küçük çocukların okulda zorluk çekmesinin nedenlerini fark edememek hem 

o anda hem de daha sonrasında potansiyellerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yardımı 

almalarını engelleyecektir. 

Öğrenme güçlükleri ortadan kalkmaz. Aksine ilgilenilmediğinde zamanla daha sorunlu hale 

gelme eğilimindedirler. Üçüncü sınıfta geride kalmak büyük bir sorun gibi görünmeyebilir. 

Dördüncü ve beşinci sınıfa geldiklerinde, öğrenme güçlüklerinin etkileri daha belirgin hale 

gelir, ancak çocuklar çoktan geride kalmıştır. Bu noktada çocuklar bazen öfkelenmelerine 

neden olan özgüven eksikliği hissederler ve giderek daha fazla hüsrana uğrarlar. Öte yandan, 

öğrenme güçlüğü erken teşhis edilirse, çocukların yetişkinlikte başarılı olmaları için gereken 

yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olacak adımlar atılabilir. 

Öğrenme güçlüğü olan bir çocuğu özel bir okula göndermek, bir dizi ek sorunu ortadan 

kaldırabilir. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar, bir sonraki sınıfa geçmek için akademik 

gereksinimleri karşılayamadıkları için genellikle kısıtlanırlar. Davranış sorunları ortaya çıkabilir, 

aralarından liseye gitmeyi başarabilen öğrenciler öğrenme güçlüğü için tedavi görmedikleri 

takdirde okulu bırakma olasılıkları daha da yükselir. Öğrenme güçlükleri ne kadar erken teşhis 

edilir ve tedavi edilirse, çocukların potansiyellerine ulaşmaları da o kadar olasıdır. Erken teşhis, 

yalnızca çocuğun akademik potansiyeline ulaşma becerisini geliştirmekle kalmaz, aynı 

zamanda öğrenme yeteneğini daha da bozan düşük benlik saygısı ve davranış sorunlarının 



 
 

ortaya çıkmasını engeller. Erken teşhis olmadan; normal, başarılı bir yetişkin hayatı yaşamak 

için ihtiyaç duyulan becerileri geliştirme potansiyeli ciddi şekilde sınırlanabilir. 

2. Öğrenme Güçlüklerinin Erken Belirtileri 

Öğrenme güçlüğünün erken belirtilerini tanımayı ve çocuklara ihtiyaç duydukları desteği 

mümkün olan en kısa sürede sağlamayı öğrenmek, bir çocuğun potansiyel başarısı için kritik 

olabilir. Anaokulundan liseye kadar her yaşta öğrenme güçlüğü tespit edilebilse de, tanıyı 

mümkün olan en kısa sürede yapmak her zaman en iyisidir. 

Her çocuk kendine özgü bir şekilde öğrenir. Engelli çocukların bilgiyi sadece belirli bir şekilde 

yorumladığını anlamak önemlidir. Bir çocuğun okuma, yazma, konuşma, matematiği 

yapabilme ve sosyal ilişkiler kurma becerisi, öğrenme güçlüğünden etkilenebilir. 

•Aşağıdakilerden herhangi birinde meydana gelen gelişimsel gecikmeler, öğrenme 

güçlüğünün belirtisi olabilir: 

•Kaba Motor - Ayakta durmak, yürümek veya yukarı çekmek gibi büyük kas hareketleri. 

•İnce Motor - Nesneleri kavramak, parmakları ve ayak parmaklarını hareket ettirmek gibi 

küçük kas hareketleri. 

•İletişim - Dili anlama veya konuşmayı kullanma yeteneği. 

•Bilişsel Beceriler - Problemleri düşünme ve çözme yeteneği. 

•Sosyal/Duygusal - Başkalarıyla uygun şekilde etkileşim kurma ve uygun duygusal 

tepkiler gösterme yeteneği. (Michigan Üniversitesi, 2010)  

İlkokul yıllarında çocuklar çeşitli oranlarda büyümeye başlarlar. Çocuklar, sınıf düzeyinde 

temel kitap bölümlerini okuyabilmeli, basit cümleler yazabilmeli, toplama ve çıkarma 

yapabilmeli, basit kelime problemlerini çözebilmeli ve üçüncü sınıfa geldiklerinde çarpmaya 

başlamalıdır. Öğrenme koşulları, bilinmeyen çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Genetik ve 

çevresel faktörler ise çocuğun öğrenme güçlüğü yaşama şansını artırabilir. Öğrenme 

güçlükleri, kültürel veya dilsel farklılıklar, yetersiz veya uygun olmayan öğretim, 

sosyoekonomik durum veya motivasyon eksikliği tarafından tetiklenmez, ancak bu faktörler 

çocuğun engellerini etkileyebilir. 

Gelişimsel kilometre taşlarına tahmin edilebilir oranlarda ulaşılsa da, çocuklar arasındaki 

gelişimde küçük farklılıklar yaygındır. Sonuç olarak, küçük gecikmeler mutlaka bir krizin 



 
 

göstergesi değildir. Olası gecikmeleri tespit edebilmeniz için erken çocukluk döneminin normal 

büyüme modellerini anlamak çok önemlidir. Öğrenme bozukluğu için kimse suçlanamaz.  

Kişinin kendi öğrenme stilini bilmesi ve herkesin farklı güçlü yönleri olduğu gerçeğini takdir 

etmesi tüm çocuklar için faydalıdır. 

Öğrenme bozukluklarının teşhis edilmesi zordur ve tüm çocuklar için geçerli olan, herkese uyan tek bir 

semptom kümesi yokturAyrıca, birçok çocuk sorunu saklamaya çalışır. Ancak bu uyarı işaretlerinin her 

çocuğa göre değişebileceğini ve tüm işaretlerin mevcut olmayabileceğini unutmayın. Çok güçlü bir 

belirti, herhangi bir ailede öğrenme güçlüğü/zorluğu öyküsüdür – bunlar genetiktir. 

Aşağıdaki tabloda, birazdan bahsedilecek olan becerilerin gelişimindeki önemli dönüm 

noktaları verilmiştir: 

• Motor Beceriler  

Motor beceriler alanında iki kategori vardır: kaba motor ve ince motor. Kaba motor beceriler, 

yürüme gibi büyük kas gruplarıyla ilgilenir. İnce motor, yazı yazmak gibi küçük kasları içerir. 

• Oyun ve Sosyal beceriler 

Oyun, normalde zevk ve keyifle ilişkilendirilen, kendi kendini motive eden etkinliklere gönüllü 

katılımdır. Oyun, eğlenceli, taklit veya hayali, yapıcı, kişilerarası (başkalarıyla oyun) veya kişisel (tek 

başına oyun) etkileşimlerden oluşabilir.  Oyun, çocukların çevreleri, bedenleri ve çevrelerindeki 

dünyadaki yerleri hakkında bilgi edinme yoludur. 

Sosyal beceriler, başkalarıyla etkileşim kurmak ve iletişim kurmak için her gün kullandığımız 

becerilerdir. Konuşma, jest, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözlü ve sözsüz iletişimi içerirler. Bir kişi, sosyal 

durumlarda nasıl davranacağını biliyorsa ve başkalarıyla iletişim kurarken hem yazılı hem de zımni 

kuralları anlıyorsa, güçlü sosyal becerilere sahiptir. 

• Fonolojik İşleme ve Dil becerileri 

Fonolojik farkındalık (bazen 'ses farkındalığı' olarak da adlandırılır), seslerin ne olduğunun ve 

sözcükleri oluşturmak için nasıl bir araya geldiklerinin farkındalığıdırBeceriler, kafiye yapma, 

sözcükleri hecelere ve tek seslere ayırma, sesleri birbirine karıştırma, sözcüklerdeki farklı 

konumlardaki sesleri belirleme ve sözcüklerdeki sesleri değiştirme becerisini içerir. 

• Görsel – Mekansal beceriler 



 
 

Görsel algı, beynin gözlerin gördüklerini anlamlandırma yeteneğini ifade eder. Bu, bir kişinin 

ne kadar net gördüğünü ifade eden görme keskinliği ile aynı şey değildir (örneğin “20/20 

görüş”). Bir kişi 20/20 görüşe sahip olabilir ve yine de görsel algısal işleme ile ilgili sorunları 

olabilir.  İyi görsel algısal beceriler, okuma, yazma, bulmacaları tamamlama, kesme, çizme, 

matematik problemlerini tamamlama, giyinme, yatak odasının zemininde çorabınızı bulma 

gibi günlük birçok beceri ve diğer birçok beceri için önemlidirBu günlük görevleri tamamlama 

yeteneği olmadan, bir çocuğun özgüveni zarar görebilir ve akademik ve oyun performansı 

tehlikeye girebilir. 

• Matematiksel Yeterlilikler 

Çocuklar dünyayı keşfetmeye başlar başlamaz matematik çalışmaya başlarlar. Öğrendikleri her beceri, 

şekilleri tanımlamaktan saymaya ve kalıpları tanımaya kadar zaten bildiklerinin üzerine inşa edilir. Çoğu 

çocuğun aynı anda ulaştığı birkaç matematik dönüm noktası vardır. Çocukların matematik becerilerini 

çeşitli oranlarda öğrendiklerini hatırlamak önemlidir. Çocukların matematik becerileri büyüdükçe 

genellikle bu şekilde gelişir. 

 

Motor Beceriler Oyun ve Sosyal 

Beceriler 

Fonolojik 

Beceriler  

Dil Becerileri  Görsel Mekansal 

Beceriler  

Matematiksel Beceriler  

3-4 Yaşındaki çocuklar aşağıdakileri yapabilirler 

BRÜT MOTOR 

engellerin etrafında 

koşar; 

bir çizgi üzerinde 

yürür; 

beş ila on saniye 

boyunca tek ayak 

üzerinde dengeler; 

tek ayak üzerinde 

zıplar; 

tekerlekli 

oyuncakları iter, 

çeker, yönlendirir; 

üç tekerlekli bisiklet 

sürmek; 

Bebeklere veya 

oyuncak bebeklere 

canlılarmış gibi 

davranmak. 

Diğer çocukların 

yanında oynamak. 

Oyunlarında 

sopanın kılıca 

dönüşmesi gibi 

semboller 

kullanmak. 

Daha az sıklıkla 

yaşanan yaşam 

olaylarını yansıtan 

oyun temalarıyla 

meşgul olmak 

(örneğin doktora 

gitmek). 

Kafiye üretme 

yeteneği 30-

36 ayda 

ortaya çıkar. 

Çocuk, harf 

kalıplarındaki 

benzerlikleri 

tanımakta 

zorluk 

çekebilir. 

3 bölümden oluşan 

talimatları takip eder 

(ör. kediyi, köpeği ve 

maymunu işaret edin) 

Daha uzun, daha 

karmaşık cümleleri 

anlar 

4 yıla kadar yaklaşık 

1500 kelime kullanır 

Sana ne yaptıklarını 

söyler 

Size bir nesnenin işlevini 

veya kullanımını söyler 

Geçmiş olaylar hakkında 

konuşmaya başlar 

“Kim” sorularını anlar 

Bulmacaları birleştirme 

renkleri tanıma 

şekilleri tanıma 

1-10 arasında sayma 

1-5 arası sayıları tanıma 

Kendi adını tanıma 

Ayrıntılı bir resim çizme 

(kafa, vücut, uzuvlar, 

yüz özellikleri) 

Altı bloğa kadar blok 

tasarımlarını 

kopyalama 

Bir dizi küçük boncuk 

geçirme 

Kalın çizgiler izleme 

Gerçek dünyadaki şekilleri 

tanıyın 

Nesneleri renge, şekle, 

boyuta veya amaca göre 

sıralamaya başlayın 

Boy, beden veya cinsiyet 

gibi sınıflandırmaları 

kullanarak karşılaştırın ve 

karşılaştırın 

En az 20'ye kadar sayın ve 

bir gruptaki öğeleri doğru 

bir şekilde işaretleyin ve 

sayın 

Rakamların sayı adlarını 

temsil ettiğini anlayın (5, 

beş anlamına gelir) 



 
 

slaytı bağımsız 

olarak kullanır; 

altı inç 

yüksekliğindeki bir 

nesnenin üzerinden 

atlar ve iki ayağının 

üzerine birlikte iner; 

topu havaya fırlatır; 

zıplayan bir top 

yakalar 

 

İNCE MOTOR 

dokuz küçük 

bloktan kule inşa 

eder; 

çivileri ve 

mandalları hareket 

ettirir; 

bir daireyi kopyalar; 

haç taklit eder; 

kil malzemeyi 

manipüle eder (rulo 

toplar, yılanlar, 

kurabiyeler) 

Mekanik 

oyuncaklarla 

oynamak. 

Diğer çocuklarla 

sırayla. 

Bir grupta 2 veya 3 

çocukla oynama. 

Kişisel deneyimin 

ötesine geçen oyun 

temalarıyla meşgul 

olmak (örneğin 

itfaiyeci insanları 

kurtarmak). 

Duyguları hakkında 

konuşmak. 

Yanlış bir şey 

yaparken 

yakalandığında 

utanç duymak. 

Bulmacaları bir araya 

getirmek için uzamsal 

farkındalığı kullanın 

Sebep ve etkiyi tahmin 

etmeye başlayın (bir 

oyuncağı suyla dolu bir 

küvete düşürürlerse ne 

olacağı gibi) 



4-5 yaşındaki bir çocuk şunları yapabilmelidir: 

KABA MOTOR BECERİLERİ 

Topukla geriye doğru yürür; 

Düşmeden 10 defa ileri atlar; 

Ayak değiştirerek ve bağımsız 

şekilde merdivenleri inip, 

çıkar  

Takla atar 

 

İNCE MOTOR BECERİLERİ 

Düz bir çizgiyi aralıksız keser  

copies cross; 

Çarpıyı kopyalar; 

Bazı büyük harfleri yazar 

Sıra almaya ve müzakere 

etmeye başlar 

Başkalarıyla ortak oyun 

amaçlarıyla birlikte oynar  

Genellikle kendi başına 

oynamaktansa başka 

çocuklarla oynamayı tercih 

eder 

Hayal gücüyle oynar 

(örneğin, ev köşesinde 

oynamak, giyinmek, yemek 

pişirmek)  

Basit kurallara sahip oyunlar 

oynamayı sever (ör. 

saklambaç)  

Etkinlik ilerledikçe oyunun 

kurallarını değiştirebilir  

Sosyalleşmede zorluk 

yaşayabilir  

Yetersiz anlayış ve dikkat 

nedeniyle başkalarından 

kopyalamak ve öğrenmek 

için mücadele edebilir 

İsteklerini, ihtiyaçlarını, 

düşüncelerini ve fikirlerini 

ifade etmekte güçlük 

çekebilir 

Diğer çocuklarla etkileşimde 

güçlükler nedeniyle zayıf 

benlik saygısı oluşabilir 

Kelimelerde 

alkışlama/hece 

sayma (ör. 

Bilgisayar-bil-gi-sa-

yar) 

Aynı başlangıç 

sesine sahip 

kelimeleri 

tanır/üretir (ör. 

kedi-kupa) 

Kelimeleri 

başlangıçlarına göre 

bölümlere 

ayırır/karıştırır (ör. 

g+ün=gün) VEYA 

kelimeler 

verildiğinde bir 

kelimeye 

dönüştürebilir.  

Kelimelerdeki sesleri 

sayar (ör. d-ü-n=3 

ses). [Not: 

Çocukların %50'si 

bunu 5 yaşına kadar 

başarır.] 

Başkalarının 

konuşmalarının 

anlamını takip eder 

Genişletmeye devam 

eder. 

Renk ve şekil 

sözcüklerini genel 

olarak anlayabilir (ör. 

Kırmızı, kare) 

Nesneleri basit 

kategorilere ayırabilir 

(ör. Hayvanlar, 

yemekler) 

En az 4-5 kelimelik 

cümleler 

“Nasıl” sorularını 

anlarlar 

Kelimelerin anlamlarını 

sorarlar 

Geçmiş veya gelecek 

olaylar hakkında 

konuşurlar  

 

 

 Bir eldeki parmakları 

sayar  — 1, 2, 3, 4, 5 — ve 

ikinci elden 6 ile devam 

eder 

İki sayıdan büyük olanı 

belirler ve 20'ye kadar olan 

sayıları tanır 

Simetrik şekilleri kopyalar 

veya çizer 

Bir "gizli hazine" bulmak 

için çok basit haritaları 

kullanmaya başlar 

Sabah veya haftanın günleri 

gibi temel zaman 

kavramlarını anlamaya 

başlar 

İlk ve sonra gibi kelimeleri 

kullanan çok adımlı yönleri 

takip eder 

Mümkün olmayan veya 

mümkün gibi kelimelerin 

anlamlarını anlar 

 

 

 

5-6 yaşındaki bir çocuk şunları yapabilmelidir: 

KABA MOTOR 

BECERİLERİ 

Parmak uçlarında 

kolayca koşar; 

Denge aleti üzerinde 

yürür;  

2 metrelik zıplama 

yapabilir; 

Oyun içinde diğer 

çocuklarla ortak 

amaçlarla birlikte oynar.  

Hayal gücüyle oynar. 

Örneğin; ev köşesinde 

oynamak, giyinmek ve 

yemek pişirmek.  

Basit kurallı oyunlara 

dahil olur (ör. saklambaç) 

Kafiyeli kelimeleri 

tanıyabilir ve farklı 

kelimeyi 

belirleyebilir (ör. 

kedi-yedi– Çok) 

Bir kelimedeki ilk 

sesi tanır (ör. 

‘Köpek’in 

başındaki ses 

nedir? k) 

Başkalarının 

konuşmalarının 

anlamını takip eder 

Çok adımlı yönergeleri 

takip eder 

Kelime dağarcığı gelişir 

Daha karmaşık 

cümleler kullanır 

İsimlerini 

yazarlar 

Blok kalıpları 

kopyalarlar 

Altı küplü bir 

piramit 

oluşturur 

30’a kadar sayar ve 

belirli bir nesnenin 

sayısını söyler (ör. 

masada dört kalem 

vardır.) 

Nesneleri kümeler 

şeklinde gruplar ve her 

kümenin boyutunu 

ortaya koymak için 

saymayı öğrenir.     

 



 
 

Farklı ayaklarla atlar;  

İp atlar; 

Paten kayar.  

İNCE MOTOR 

BECERİLERİ 

Basit şekilleri keser; 

Üçgeni kopyalar;  

Elmas şekli izleyerek 

çizer; 

İlk adı kopyalar; 

1’den 5’e sayıları yazar;  

Çizgilere göre boyama 

yapar;  

Yetişkinler gibi kalem 

tutuşa sahiptir  

El yatkınlığı iyidir;  

Uygun şekilde ekler ve 

yapıştırır.  

Kişisel olarak hiç 

deneyimlenmemiş 

temalar içeren oyunlara 

girer (ör. uzaya gitmek). 

Oyun sırasında müzakere 

eder.  

İyi organize edilmiş 

oyunlara dahil olur. 

Bir kelimedeki son 

sesi tanır (ör. 

‘Köpek’in 

sonundaki ses 

nedir? k) 

Aynı sesle 

başlayan 

kelimeleri listeler 

(ör. kalem, kedi) 

Üç kelimenin 

hangisinin farklı 

olduğunu söyler. 

(ör. iyi, iyi, iri) 

Bir kelime 

oluşturmak için 3 – 

4 sesi birleştirir. 

(ör. k – a – l – e = 

kale) 

3 – 4 ses içeren 

kelimelerdeki 

sesleri categorize 

eder. (ör. kale=k – 

a – l – e: 4 ses) 

Oyunda hayal gücü 

yüksek bir dil kullanır – 

hikayeleri 

canlandırmayı ve 

oynamayı sever 

Bir nesneye ait çeşitli 

özellikleri söyler 

Zaman: dün, yarın, 

sabah, öğleden sonra, 

sonra 

Nasıl ve Nerede 

soruları kullanır 

 

Zor yapbozları 

tamamlar (20 

parçalı) 

 

Bir grup nesneden 

öğeleri çıkararak 

çıkarma işlemi yapar. 

 

Sıralı sayıları kullanır ve 

bir yarışta hangi 

nesnenin birinci, ikinci, 

sonuncu ve sonran ikinci 

sırada geleceğini 

belirler. 

 

Eşit gruplar oluşturmak 

ve miktarları eşit olarak 

bölmek için nesneleri 

kullanarak çarpma ve 

bölmeyi modeller. 

Farklı madeni paraları ve 

banknotları tanır ve 

değerlerini anlar. 

Matematiksel dili artan 

şekilde kullanır ve 

matematiksel fikirlerini 

birbiriyle ilişkilendirir.  

 

10’dan geriye doğru 

sayar.  

 

1’den 100’e kadar 

sayıları tanıyabilir.  

 

Altı yaşındaki çocuklar 

10'arlı, 20'li, 30'lu, 40'lı 

vb. gruplarda 100'e 

kadar sayabilmelidir. 

 

3. Erken Tanımlama Araçları Ve Hizmetleri 

Öğrenme dinamik bir görevdir. Ölçmek zor olsa da, öğrenme güçlükleri üzerine yapılan araştırmalar, 

bu konuda dahil olabilecek mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Öğrenme 

güçlükleri, sözel ve sözel olmayan bilgilerin edinilmesini, düzenlenmesini, akılda tutulmasını, 

anlaşılmasını ve uygulanmasını etkileyen bir grup bozukluktur (Lerner JW, 2000).  Okuma sorunları, 

sözlü ve sözlü olmayan IQ testlerinde başarı, sözlü ve yazılı konuşmadaki zorluklar, belirli bozuklukları 

teşhis etmek için kullanılabilir. 

Avrupa Ajansına [the European Agency] göre (2021), pek çok Avrupa ülkesi aşağıdaki sistemi 

uygulamaktadır: Ulusal sağlık sisteminin uygun tıbbi komitesi, durumu ve sonuç olarak mevcut mevzuat 

tarafından sağlanan yardımı alma hakkını onaylayan bir sertifika verir. Bu belge, okula katılım için idari 

prosedürlerin başlayabilmesi için gereklidir. Bozulma değerlendirmesinin ardından, Dünya Sağlık 

Örgütü'nün Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması'nın (ICF) (WHO) biyo-psiko sosyal 



 
 

modelinin parametrelerine dayalı olarak bir işlevsellik profili oluşturulur. Bunu takiben, fonksiyonel 

profil ve bireysel eğitim planına göre engelli öğrenciler için destek önlemleri seçilir. Aşağıdaki kişiler, 

çalışma profilini oluşturan çok disiplinli değerlendirme birimini oluşturur: 

• özel bir doktor veya öğrencinin sağlık durumu konusunda bir uzman; 

• bir çocuk nöropsikiyatristi; 

• bir rehabilitasyon terapisti 

• ilgili konudan sorumlu bir sosyal asistan veya ilgili yerel makamın bir temsilcisi. 

Çalışma profili, öğrencinin ebeveynleri ve bir okul temsilcisi (tercihen öğrencinin okulundan bir 

eğitimci) ile işbirliği içinde oluşturulur. 

Bir çocuk amaçlandığı gibi performans göstermediğinde, normal protokol test dizileri kullanılmaktır. 

2001 yılında Avrupa'daki okul teşhis merkezlerinde yürütülen bir araştırma, psikologların özel ihtiyaç 

koşullarını düzenli olarak değerlendirmek için standart psikometrik test dizilerini kullandığını ortaya 

koymuştur (Muñiz et al., 2001). 2010 yılında İsveç, Portekiz, Macaristan, Belçika, Romanya, Norveç ve 

Virgin Adaları'nda yapılan bir araştırma (Lebeer et al, 2011), Wechsler ölçeklerinin, öğrencilerin 

değerlendirilmesinde hala en yaygın kullanılan test dizileri olduğunu ve diğerlerinden çok daha fazla 

olduğunu ortaya koymuştur. Standartlaştırılmış gelişim ölçeklerinin kullanımı da yaygındır.  

4. Akademik becerileri öğrenmenin değerlendirilmesi 

Okuma, matematik ve yazmanın müfredata dayalı değerlendirmesi 

Müfredat hedefleri ve bunların öğrenilmesinde yer alan bilişsel süreçler, müfredata dayalı dinamik bir 

değerlendirmede dikkate alınmalıdır (Lidz, 1991; Snnesyn, 2011). Geleneksel dinamik değerlendirme, 

altta yatan bilişsel süreçlere odaklanırken, akademik öğrenme hedefleri de bu alana dahildir. Bilişsel 

İşlevlerin Uygulanması Ölçeği, Lidz ve Jepsen (2007) tarafından geliştirilmiştir ve çeşitli ülke ve 

kültürlerde 3-5 yaş arası çocuklar için doğrulanmıştır.  

ABD, öğrenme ve davranış sorunları olan öğrencileri erkenden belirlemek ve desteklemek için çok 

katmanlı bir yaklaşım olan Müdahaleye Yanıt (Response to Intervention) (RTI) yaklaşımını etkin bir 

şekilde uygulamaktadır. RTI, yüksek kaliteli öğretim ve genel eğitim sınıflarındaki tüm öğrencilerin 

küresel ölçekte taranmasıyla başlar. Zorluk yaşayan öğrencilere, daha hızlı öğrenmelerine yardımcı 

olmak için artan baskı seviyelerine sahip stratejiler verilir. Genel eğitim öğretmenleri, özel eğitimciler 

ve uzmanlar dahil olmak üzere bir dizi personel tarafından verilebilir. Bireysel öğrencilerin hem 

öğrenme oranını hem de başarı düzeyini belirlemek için ilerleme yakından izlenir. 



 
 

Öğretime verilen bireysel öğrenci tepkileri, müdahalelerin yoğunluğu ve uzunluğu hakkındaki eğitimsel 

kararlarda kullanılır. RTI, hem genel hem de özel eğitim kararlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır, 

bu da çocuk çıktı sonuçları tarafından yönlendirilen iyi entegre bir öğretim ve müdahale yöntemiyle 

sonuçlanır. RTI'nin başarılı olması için aşağıdaki temel bileşenler aslına uygun ve titizlikle 

uygulanmalıdır: 

1. Yüksek kaliteli ve bilimsel bilgiye dayalı sınıf öğretimi. Genel eğitim sınıfında, tüm 

öğrenciler yüksek kaliteli, araştırmaya dayalı eğitim alırlar. 

2. Öğrencilerin sürekli değerlendirilmesi. Evrensel tarama ve ilerleme takibi, bir 

öğrencinin hem kişisel olarak hem de akranlarıyla ilgili olarak öğrenme hızı ve başarı 

düzeyi hakkında veri sağlar. Bu bilgiler daha sonra hangi öğrencilerin ek danışmanlığa 

veya müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirlemek için kullanılır. Öğrenci başarısını ve 

programın etkinliğini değerlendirmek için RTI süreci boyunca öğrenci gelişimi yakından 

izlenir. Öğrencilerin öğretim ihtiyaçları hakkında kararlar almak için zamanla kendi 

bağlamı içinde alınan çoklu veri noktaları kullanılır. 

3. Farklı eğitim seviyeleri vardır. Öğretimi tüm öğrenciler için etkili bir şekilde ayırmak için 

çok katmanlı bir yaklaşım kullanılır. Model, artan öğretim seviyelerini bütünleştirirken, 

aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özgün, araştırmaya dayalı 

yaklaşımlar sağlar. 

4. Ebeveyn katılımı önemlidir. RTI uygulanan okullar, ebeveynleri çocuklarının başarısı, 

kullanılan müfredat ve stratejiler, eğitimi sağlayan personel ve çocuklarının akademik 

veya davranışsal hedefleri hakkında eğitir (Ulusal Öğrenme Güçlüğü Merkezi).  

Engelli öğrencilerin günlük okula nasıl katılmaları gerektiği söz konusu olduğunda, geleneksel 

araştırmalar genellikle önemli ayrıntıları göz ardı eder: 

• Tarzı, ilgi alanları ve motivasyonları dahil olmak üzere bir öğrencinin öğrenme stilinin niteliksel 

bir açıklaması. 

• Öğrencinin varlıklarının (yeteneklerinin) bir listesi 

• Öğrencinin tutkusu nedir? 

• Öğrenci, ona bir şeyler öğretmeye çalıştığımda yeni davranışlar sergileyebilmesi anlamında 

değiştirilebilir mi? 

• Öğrencinin öğrenmesini sağlamak için benim (öğretmen) ne yapmam gerekiyor? 

• Öğrenci, öğretime nasıl yanıt veriyor?  

• Öğrencinin dünyası nasıldır: aile, okul, akranlar ve destek personeli, ve nasıl davranıyorlar? 

• Bulunabilecek başka araçlar var mı? (Lebeer, J, 2010.) 

Başka bir deyişle, psikometrik testler, işlev bozukluğunu saptamada doğru olsa da, eğitim ihtiyaçlarını 

değerlendirmedeki doğruluğu tartışmalıdır. 
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BÖLÜM 4: Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerle Öğretim 

Öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklar, yaşamları boyunca öğrenmelerini etkileyen, genellikle 

gizli veya hemen göze çarpmayan çok çeşitli, karmaşık ve birbiriyle ilişkili olan zorluklara sahiptirler. 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar arasında büyük farklılıklar olmasına rağmen, genellikle en az ortalama 

zekaya sahip, bilgiyi işlemede güçlük çeken ve öğrenme alanlarında beklenmedik zorluklar yaşayan 

bireyler olarak tanımlanırlar. Bu küçük çocuklar, diğer öğrenme ve işlem alanlarında güç ve başarı 

sergilerler. Ayrıca, erken gelişim aşamasında (ilkokuldaki çocuklar), çocukların öğrenme ve özümseme 

süreciyle ilgili temel becerilerde farklılık gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı çocuklar 

zayıf dil becerilerine sahip olabilir ve en büyük zorlukları okuma ve yazma konularında yaşayabilir. 

Bazıları ise güçlü sözlü dil becerilerine sahip olabilir, ancak en büyük zorlukları fiziksel olarak yazı yazma, 

fikirlerin ve hareketlerin organizasyonu da dahil olmak üzere, kendilerini yazılı olarak ifade etmede 

yaşayabilirler. Diğerleri okuryazarlık becerilerini edinmede başarılı olabilir, ancak sözel olmayan 

problem çözme, aritmetik ve sosyal etkileşimlerde güçlüklerle karşılaşabilirler.1 Şunu hatırlamak 

önemlidir, öğrenme güçlüğü kişinin öğrenemediği değil, farklı biçimlerde öğrendiği anlamına gelir. 

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yardımcı olan pek çok öğretim stratejisi tüm küçük öğrencilere yarar 

sağlar.2 

1. Öğrenme Güçlüğü olan Küçük Çocuklara Uygun Stratejiler 

Tedavi, başlangıçta bozukluğu tanımlamayı, ebeveynlere tavsiyede bulunmayı ve muhtemelen 

öğretmenlere tavsiye vermeyi içerir. Öğretmenlere verilen tavsiyeler, öğrencinin psikolojik stresini 

açıklamaya hizmet eder ve küçük çocukların okula nasıl daha iyi entegre olabileceklerinin birlikte 

düşünülmesi için bir fırsat sağlar.3 Öğrenme destekleri/stratejileri, durumlar ve ortamlar karşısında 

bilginin edinilmesini, manipüle edilmesini, bütünleştirilmesini, depolanmasını ve geri çağrılmasını 

kolaylaştırır. Yeni materyalleri veya becerileri anlamamıza ve öğrenmemize, bu yeni bilgiyi zaten 

bildiklerimizle anlamlı bir şekilde bütünleştirmemize ve bilgi veya beceriyi daha sonra hatırlamamıza 

yardımcı olurlar. Bilişsel ve üstbilişsel olmak üzere iki tür öğrenme stratejisi vardır.4 

 Bilişsel stratejiler, öğrenciye bilgiyi işleme ve manipüle etmede (not alma, soru sorma gibi) 

yardımcı olur. Başka bir deyişle öğrenmenin gerçekleşmesi işlevini sağlar. 

Oryantasyon stratejileri, öğretme ve öğrenmenin temelidir. Çocukların öğrenmelerinin bir 

göreve yönlendirilmesini sağlar. Bir ipucu, vurgulanan bir materyal ve/veya öz düzenleme gibi 

öğretmen girdileri aracılığıyla çocukların öğrenmeleri bir göreve doğru yönlendirilir. 

Oryantasyon stratejileri, dikkati önemli bilgiye yönlendirdiği için öğrencilere faydalıdır. Küçük 

çocuklar kendi oryantasyon stratejilerini kullanmayı öğrendikçe, öğrenmelerinde daha bağımsız hale 

gelirler. Çocuklara önemli olan bilgiyi gösterirken ve hangi bilginin önemli olduğunun belirlenmesini 

öğretirken; "Dikkatle dinleyin" diye dikkat çekip, "Bunu hatırlamam gerekiyor mu?" gibi temel öğrenme 

 
1 Instructional Strategies to Support Students with Learning Disabilities (www.learnalberta.ca) 
2 Learning Disabilities -- Teaching Strategies (www.ws.edu) 
3 Schulte-Körne G. The Prevention, Diagnosis, and Treatment of Dyslexia. Dtsch Arztebl Int. 

2010;107(41):718-727. 
4 Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities (www.jobcorps.gov) 

https://doi.org/10.3238/arztebl.2010.0718


 
 

sorusunu kullanmak iyi bir örnektir. Bu sözlü ipuçları, takriben gelen bilginin hatırlanması gerektiği 

konusunda öğrenciyi uyarır. 

Bilginin oryantasyonunda, oryantasyonu kimin veya neyin yaptığını yansıtan üç temel yaklaşım 

vardır: 

• öğretmen 

• materyal 

• ve/veya öğrenci 

Öğretmen küçük çocukları önemli bir şeye yönlendirdiğinde, gelmek üzere olan bilginin önemli 

olduğuna ve hatırlanması gerektiğine yönelik ipucu verir. "Buna dikkat edin" veya "Bu sınavda çıkacak" 

gibi sözlü ipuçları, öğrenciyi önemli bilgiye yönlendirir. Öğretmenin belirli bilgileri tahtaya yazması 

ve/veya bilgiyi göstermesi gibi görsel ipuçları da öğrenciyi yönlendirir. Kullanılan materyal de belirli 

noktalara dikkat çeken oryantasyon özelliklerine sahip olabilir. İtalik, kalın yazı tipi veya ayrı yazılan 

metinler (tanımlar gibi) oryantasyon özellikleridir. 

Son olarak, küçük çocuklar bilgiyi kendi kendilerine yönlendirmeyi öğrendikçe, bir öğrenen 

olarak bağımsızlığı da gelişir. Basılı bilgi durumunda öğrenci, neyin hatırlamaya değer olduğunu 

belirlemek için bilgiyi tarayarak, daha sonra vurgulama, altını çizme veya not alma gibi bazı eylemlerde 

bulunarak öz yönelimi sağlar. Sözlü bilgi durumunda ise çocuklar, neyin hatırlamaya değer olduğunu 

belirlemek için dinleyerek (konuşmacı tarafından verilen "ipuçlarını" kullanmak da dahil) ve ardından 

önemli bilgileri hatırlamak için not almak veya sözel olarak tekrar etmek gibi bazı eylemlerde bulunarak 

öz yönelimi sağlar. 

Tekrar stratejisi, bilginin öğrenilmesi için tekrarlanması anlamına gelir. Küçük bir çocuğa, 

örneğin bir liste gibi öğrenilmesi gereken bilgiler sunulduğunda, sürekli tekrar yaparak bilgiyi 

ezberlemeye çalışır. Kelimeleri yüksek sesle söyleyebilir veya bilgiyi içinden tekrar edebilir (kendi 

kendine söyleyebilir). Uygulamanın tekrarlanması, çocuğun bilgiye olan aşinalığını artırır. Tekrar 

stratejileri nispeten kısa bilginin öğrenimi için kullanılır ve "temel bilginin" öğrenimi için de iyidir. Daha 

karmaşık bir öğrenim gerçekleşmeden önce temel bilginin öğrenilmesi gerekir. Örneğin a+b=b+a 

olduğunun veya toplamanın değişme özelliği olduğunun öğrenilmesi, cebirde daha komplike işlemlerin 

yapılması için zorunludur. 

Tekrar stratejileri hakkında çocuklara öğreteceğimiz en önemli kavramlardan biri, bir tekrar 

stratejisinin ne zaman doğru olduğunu ve ne zaman farklı bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunun 

değerlendirilmesi üzerinedir. Belirli bilgiler için (örneğin, bir yere not edene veya aramayı yapana kadar 

ezberlememiz gereken telefon numarası), sayıların sözlü olarak tekrar edilmesi iyi bir stratejidir ve 

bunun için daha karmaşık bir yaklaşım gerekli değildir. Ancak uzun bir listeden oluşan bilgilerin 

ezberlenmesinde daha iyi sonuçlar elde etmek için farklı stratejiler gerekebilir. Tekrar uygulamasına 

daha çok algıya hitap eden bir deneyim eklemek de öğrencilere yardımcı olabilir. Örneğin, birçok çocuk 

alfabeyi yalnızca "ABC şarkısını" söylediği esnada "dile getirebilir". Öğrenilecek öğelere ses veya 

hareket eklenmesi gibi tekrar stratejileri sayesinde bazı öğrencilerin daha iyi öğrendiklerini 

görebilirsiniz. 

Ayrıntılandırma stratejisi, çocuğun öğrenilecek bilgiye ait unsurları kullandığı ve genişlettiği 

yerdir. Çocuk, hedef bilgiyi diğer bilgilerle ilişkilendirerek genişletir (örn. bir cümle oluşturma, 

benzetme yapma). Detaylandırma stratejileri, öğrenilmesi gereken bilgileri çocukların zaten bildiği 



 
 

bilgilerle birleştirir. Bu bağlantı, işleyen belleğin stresini ortadan kaldırır çünkü bağlantılar, öğrenme ve 

hafıza verimliliğinin oluşmasını sağlar. Detaylandırma stratejileri öğrenilmesi gereken bilgiye 

bağlantılar veya köprüler oluşturduğundan, bir sınıf için güçlü öğretim araçları haline gelebilirler. 

Çocuğun bağlantılı bilgiyi halihazırda bildiği için duyacağı güven, ona yeni bilgiyi öğrenme konusunda 

da destek olabilir. 

İmgeleme stratejileri, öğrenilmesi gereken bilgiyi alıp, ondan anlamlı görsel, işitsel ve kinestetik 

imajlar (görüntüler) yaratarak hafızayı harekete geçirmeyi içerir. İmgeleme stratejileri, çocuk 

öğrenilmesi gereken bilgiyi biraz olsun kavradığında faydalı hale gelir. Bilgiye ait imajlar yaratmak 

verimli bir biçimde öğrenmeye ve öğrenmenin de öğrenci için kişiselleştirilmesine olanak tanır. 

İmgeleme, anlamayı artırmak için oldukça etkili bir stratejidir. İmgelemenin bir avantajı da 

öğrencinin onu oldukça kişiselleştirilmiş bir biçimde kullanabilmesidir. Bazı öğrenciler kendi başlarına 

imgeleme stratejileri geliştireceklerdir. Ancak pek çok öğrenci için imajların nasıl geliştirileceğine 

yönelik spesifik bir yönergeye ihtiyaç vardır. Okuduğunu anlamak için kullanılabilecek olan imgeleme 

stratejilerinden biri de OGTaDeT'dir: 

O= Oku (cümleyi okuma) 

G= Görüntü (zihninde buna ilişkin bir görüntü yaratma) 

Ta= Tanımla (yeni görüntünün son cümleden farklılığını tanımla) 

De= Değerlendir (görüntüyü oluştururken, gerekli her şeyi içerdiğinden emin olmak için kontrol 

et) 

T= Tekrarla (sonraki cümleyi okurken, yukarıdaki adımları tekrarla) 

OGTaDeT'teki her büyük harf, öğrencilerin sınıf içinde yapması uygun olacak spesifik eylemler için birer 

ipucu anlamına gelmektedir.5 

 Üstbilişsel Stratejiler çocuklara “düşünme hakkında düşünme” konusunda yardımcı olur.  

Üstbiliş, bilişsel teoride yer alan önemli bir kavramdır. Aynı anda meydana gelen iki temel süreçten 

oluşur: 

1. Öğrenirken ilerlemenizi izlemek 

2. Bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsanız değişiklik yapmak ve stratejilerinizi buna göre 

uyarlamak. 

Üstbiliş veya öğrenme sürecinin farkındalığı, başarılı öğrenmenin kritik bir bileşenidir. 

Öğrenmeyi öğrenmek ve sorunları çözmek için uygulanabilecek düşünme süreçlerini geliştirmek 

eğitimin temel amacıdır. Hayat, öğrenilmiş tepkilerle çözülemeyen durumlar sunduğunda, üstbilişsel 

davranış devreye girer. Üstbilişsel stratejileri tanıma ve uygulama konusunda rehberlik yapmak, küçük 

çocukların yaşamları boyunca karşılaşacakları sorunları başarılı bir şekilde çözmelerine yardımcı 

olacaktır. Üstbilişsel öğrenenler kendilerine şu tür soruları sorar ve cevaplar: “İşler iyi gidiyor mu? 

Anlamadığım bir şey var mı? Bu bilgiyi öğreniyor muyum? Bilgimde veya anlayışımda eksik kalan yerler 

var mı? Bilgimde bir eksiklik varsa, bu konuda ne yapacağımı biliyor muyum? Tamamen anlamak için 

bu eksikliği giderebilir miyim?” Üstbilişsel strateji kullanan çocuklar, bir amaca ulaşmak için sahip 

oldukları bilişsel kaynakların farkındadırlar, problemleri çözme girişimlerinin sonuçlarını kontrol 

ederler, bu girişimlerinin etkililiğini izlerler, öğrenme stratejilerini test eder, gözden geçirir ve 

değerlendirirler ve anlama konusunda sorunlar çıktığında da telafi edici stratejiler kullanırlar. Bu telafi 

 
5 Teacher Tools Related to Cognitive Strategies (www.specialconnections.ku.edu) 



 
 

edici stratejiler anlama ve öğrenmenin eski hale gelmesini sağlar.6 Üstbilişsel stratejilerin kazanılması 

ve kullanılması zamanla küçük çocukların öğrenme becerileri konusunda kendilerine güven 

oluşturmalarına yardımcı olur. Bu güven arttıkça, bağımsız öğrenme teşvik edilir. 

Üstbilişsel ve bilişsel stratejiler arasındaki ilişkiyi anlamak önemlidir. Kendini sorgulama gibi 

üstbilişsel etkinlikler genellikle bilişsel bir etkinlikten önce veya sonra gerçekleşir. Okurken kendini 

gözlemleme tekniğini kullanan bir öğrenciyi, üstbilişsel ve bilişsel stratejiler arasındaki ilişkiye örnek 

olarak verebiliriz. Bu öğrenci okuduğu metni anlamadığını bilir (üstbiliş) ve eğer bir taslak oluşturursa 

daha iyi anlayabileceğinin farkına varır (bilişsel).7 

 

2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) 

Bireysel Eğitim Planı (BEP), öğrenme bozukluğu ve diğer engel türlerine sahip çocuklar için 

uygulanan özel eğitim programlarının temel bileşenidir. Çocuğunuzun nerede olduğunu, nereye 

gitmesini istediğinizi ve oraya nasıl gideceğini belirleyen bir yol haritası görevi gören bireysel 

parçalardan oluşur.8 BEP genellikle özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, konuşma terapisti, mesleki 

terapist ve fizyoterapist gibi uzmanların yanı sıra bir okul hemşiresi ve ebeveynleri içeren bir ekip 

tarafından yıllık olarak güncellenir.9 

Bu kişiler, öğrencinin BEP'ini yazmak için bir ekip olarak birlikte çalışmalıdır. Öğrencinin özel 

eğitim ve ilgili hizmetler için uygun olduğuna karar verilmesinden sonraki 30 takvim günü içinde BEP'i 

yazmak için bir toplantı yapılmalıdır. Her ekip üyesi, BEP toplantısına önemli bilgiler getirir. Üyeler 

bilgilerini paylaşır ve çocuğun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını yazmak için birlikte çalışır. Üyelerin 

getirdiği her türlü bilgi, ekibin öğrenciyi ve ihtiyaçlara neyin hizmet edeceğini anlamasına katkıda 

bulunur. 

Ebeveynler, BEP ekibinin kilit üyeleridir. Hem çocuklarını çok iyi tanırlar hem de çocuğun 

eğitimini geliştirmeye yönelik fikirlerinin yanı sıra onların güçlü yönleri ve ihtiyaçları hakkında da 

konuşabilirler. Çocuğunun nasıl öğrendiği, ilgi alanlarının neler olduğu ve çocuğun yalnızca bir 

ebeveynin bilebileceği diğer yönleri hakkında fikir verebilirler. 

 

 
6 Janice A. Dole, Jeffery D. Nokes, Dina Drits, Cognitive Strategy Instruction, January 2009 

(www.researchgate.net/publication/268425680) 
7 Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities (jobcorps.gov) 
8 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 
9 How to Write IEP (Individualized Education Plan) Goals (thoughtco.com) 

https://www.researchgate.net/profile/Janice-Dole
https://www.researchgate.net/profile/Jeffery-Nokes
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dina-Drits-2014869592
https://supportservices.jobcorps.gov/SupportingStudentsLD/Pages/Strategies,-Supports--Tips-for-Working-with-Students-with-Disabilities.aspx#learning
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www.thoughtco.com/how-to-write-iep-goals-3110987


 
 

 

Şekil 1. Öğrencinin BEP Ekibi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Rehberi, U.S. Department of Education. 

Öğretmenler de BEP toplantısının en önemli katılımcılarındandır. Öğrenci normal eğitim 

ortamına katılıyorsa, çocuğun sınıf öğretmenlerinden en az biri BEP ekibinde olmalıdır. Sınıf 

öğretmeninin, eğitim programında çocuğun öğrenmesi ve başarmasına yardımcı olabilecek hizmet ve 

değişiklikler hakkında ekiple paylaşabileceği çok şey vardır. 

Küçük çocukların özel eğitim öğretmeni, engele sahip çocukların nasıl eğitileceği konusunda 

önemli bilgi ve deneyimlerle katkıda bulunur. Bu öğretmen, özel eğitimdeki uzmanlığı sayesinde 

öğrencinin normal sınıfta ve başka yerlerde başarılı olması için ihtiyaç duyabileceği ek yardım ve 

hizmetler hakkında bilgi verebilir. Öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmak için genel öğretim 

programının ve çocuğun öğrendiklerini gösterebilmesi için ölçme yöntemlerinin nasıl değiştirilebileceği 

hakkında yol gösterebilir. 

BEP ekibinin bir diğer önemli üyesi de öğrencinin değerlendirme sonuçlarının uygun öğretimi 

tasarlama açısından ne anlama geldiğini yorumlayabilen kişidir. Bu BEP ekip üyesi, öğrencinin 

değerlendirme sonuçlarının öğretimsel etkileri hakkında konuşabilmelidir. Böylece ekibin, öğrencinin 

ihtiyaçlarını karşılamak için uygun öğretimi planlamasına yardımcı olabilir. 

Okul sistemini temsil eden kişi de ekibin değerli bir üyesidir. Bu kişi, özel eğitim hizmetleri ve 

özel eğitime gereksinim duyan çocukların eğitimi hakkında çok şey bilir. Gerekli okul kaynakları 

hakkında bilgi verebilir. Bu ekip üyesinin kaynakların kullanımında otorite sahibi olması ve BEP'teki 

hangi hizmetlerin gerçekten sağlanacağını garantiye alabilmesi önemlidir. 

BEP ekibi öğrenci hakkında bilgisi veya özel uzmanlığı olan kişileri de ayrıca bünyesine dahil 

edebilir. Ebeveyn veya okul sistemi bu kişileri ekibe katılmaya davet edebilir. 

Son ama diğerleriyle eşit derecede öneme sahip olan bir diğer ekip üyesi de öğrencinin 

kendisidir. Eğer geçiş birimi ihtiyaç duyarsa veya geçiş işlemleri toplantıda tartışılacaksa, çocuğun da 

toplantıya davet edilmesi zorunludur. Günümüzde giderek daha fazla çocuk kendi BEP toplantılarına 
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katılmakta ve hatta onlara liderlik etmektedir. Bu durum çocukların kendi eğitimlerinde söz sahibi 

olmalarını sağlar, kendini temsil etme ve özerklik hakkında da onlara çok şey öğretebilir.10 

BEP, çocuk ve onun için hazırlanan eğitim programı hakkında gerekli bilgiyi içermelidir. En 

önemli unsurlardan biri, çocuğun o andaki eğitim durumunu ayrıntılı olarak açıklayan mevcut 

performans düzeyi (MPD) adı verilen kısımdır. MPD her yıl ölçülmeli ve çocuğun mevcut yetenek ve 

becerileri ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdır. Burada çocuğun zayıf ve güçlü yanlarına ve bu 

özelliklerin eğitimini nasıl etkileyeceğine dikkat edilmelidir. 

MPD, akademik sorunlar veya entelektüel işlevselliğe ek olarak, hareketlilik durumları ve sahip 

olabilecekleri herhangi bir engel de dahil olmak üzere çocukların mevcut fiziksel durumlarına da bakar. 

Çocuğun diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerini de kapsayacak şekilde sosyal performans 

değerlendirmesi yapılır. Ayrıca bağımsızlık için ihtiyaç duyacakları becerilerin gelişim düzeyleri de 

tanımlanır.11 

BEP çocukların hedefleri hakkında gereken bilgileri içermelidir ve bu bilgi yılda en az bir kez 

güncellenmelidir.  Akademik beceriler, ilgili işlevsel beceriler ve çocuktan sonraki yıl öğrenmesi 

beklenen tüm bilgi ve beceriler, hedef ifadelerinde açıkça belirtilmelidir.12 Uzun vadeli hedefler 

(örneğin bir okul döneminden daha uzun), üzerinde anlaşmaya varılan bir zaman çizelgesi dahilinde, 

örneğin okul yılının sonuna kadar, elde edilmesi beklenen davranış veya beceriyi açıklayan spesifik 

ifadelerdir. Kısa vadeli hedefler, bir çocuğun uzun vadeli bir hedefe ulaşması için ihtiyaç duyduğu alt 

becerileri tanımlar. Kısa vadeli hedefler, bir hafta, bir ay veya bir dönem gibi belirli bir zaman diliminde 

nelerin başarılması gerektiğini açıkça belirtir. Kısa vadeli hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, 

uygun ve zamana bağlı olması şiddetle tavsiye edilir.13 

Hedef cümlesi, beceri veya konu alanını ve beklenen sonuçları spesifik bir biçimde 

adlandırmalıdır. "Âdem daha iyi okuyacak" gibi bir hedef cümlesi spesifik değildir ve detay veremez. 

Sonuçların standart testler, müfredata dayalı ölçümler veya gözlemler, çalışma örnekleri ve hatta 

öğretmene ait veri çizelgeleri kullanılarak ölçülmesi gerekmektedir. "Ahmet matematik problemlerini 

çözmede daha iyi olacak" şeklindeki bir ifade, ölçülebilir bir hedef değildir. 

Ulaşılamayan ulvi bir hedef hem öğretmenin hem de öğrencinin cesaretini kırabilir. "Ali kaybolmadan 

en yakın mahalle bakkalına gidecek" şeklinde ifade edilen bir örnek, ulaşılamayacak bir hedef olabilir. 

Ali, annesiyle mahalle bakkalına daha önceden hiç gitmediyse, böylesi bir hedefe ulaşmak da mümkün 

olmayacaktır. 

Hedef cümlesi, beklenen sonucun ne olduğunu açıkça ifade etmelidir. "Eda, diğerleriyle göz temasını 

artıracak", yetersiz bir biçimde ifade edilen bir hedeftir. Bu hedefi ölçmenin herhangi bir yolu yoktur 

ve sonucun ne olabileceğine dair herhangi bir gösterge mevcut değildir. 

 
10 U.S. Department of Education. A Guide to the Individualized Education Program. Updated August 

30, 2019. 
11 Understanding Present Level of Performance (PLOP) (verywellfamily.com) 
12 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 
13 Individual Education Plans (IEPs): How to develop an individual education plan 

(education.vic.gov.au) 
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Bir hedef cümlesinde çocuğun o hedefi ne zaman gerçekleştirmesinin beklendiği özellikle 

belirtilmelidir. "Ahmet odasını temizleyecek", zaman beklentisinin belli olmadığı bir hedeftir.14 Ahmet 

bunu yapmak isteyebilir çünkü odasını temizlemek için ne kadar zamanının olduğu belirtilmemiştir. 

BEP, hedef ve kazanımlara yönelik ilerlemenin nasıl ölçüleceğine dair açıklamalar içermelidir. 

Ayrıca bu bilginin ebeveynlere nasıl rapor edileceği de açıklanmalıdır. Bu sayede ebeveynlerin, 

çocuklarının kaydettiği ilerlemenin nasıl değerlendirileceğine dair net bir fikir sahibi olmaları sağlanır. 

Ebeveynlere verilen bu ilerleme raporları, çocuklarının eğitimlerinde rol almaya devam ettiklerine 

yönelik garanti niteliğindedir.15 

BEP, bireyselleştirilmiş eğitim ve bunula ilişkili sağlanması gereken destek ve hizmetler (ör. 

mesleki terapist, fizyoterapist, konuşma terapisti; ulaşım, rekreasyon) dahil olmak üzere tüm özel 

eğitim ve ilgili hizmetlerin bir tanımını içermelidir. Buna, küçük çocukların düzenli eğitim programlarına 

ne ölçüde katılacağı da dahildir.16 Özel Olarak Tasarlanmış Öğretim (ÖTÖ), öğretmenlerin öğrenme 

güçlüğü ve diğer öğrenme bozukluğu türlerine sahip çocuklara öğretim yapma amacıyla kullandıkları 

stratejileri ve yöntemleri ifade eder. Öğrenme güçlüğü olan her bir öğrenciye özel olarak tasarlanmış 

bir öğretim planı geliştirmek için eğitimciler ve ebeveynler birlikte çalışır. Çocuğun yaptığı işler, 

değerlendirme sonuçları ve diğer mevcut veriler analiz edilerek, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin 

neler olduğu ortaya çıkarılır. Çocukların benzersiz öğrenme ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirilir. 

Öğretmen, çocuktaki ilerlemeyi ölçmeye ve gerektiğinde öğretimde değişiklikler yapmaya devam 

eder.17 

BEP, ekibin önerdiği tüm hizmetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içermelidir. Bu hizmetlerin 

sıklığı ve nerede sunulacağı gibi detaylar BEP'te verilmelidir. Burada amaç, öğrenciye ait bireysel 

programın ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini herkesin tam olarak anlamasını sağlamaktır. 

BEP, okul öncesi çocuklar için de kullanılabilir. BEP, çocukların öngörülen programı için 

ölçülebilir hedefler içermelidir. Ayrıca, çocukların bu hedeflere ulaşması için ihtiyaç duyulan 

hizmetlerin bir tanımını da içermelidir. 

Geçiş dönemi hedefleri ve hizmetleri, çocukların okul ortamından ayrıldıktan sonra bağımsız 

yaşamalarını teşvik etmek amacıyla bir işe, mesleki programa veya diğer programlara geçmelerine 

yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan eğitim ve destek hizmetlerine odaklanır. Bu hedefler ayrıca lisede 

ve üniversitede kendini desteklemesi için çocuğu hazırlar nitelikte olmalıdır.18 

 BEP yazıldıktan sonra sıra, bu planın gerçekleştirilmesine gelir, diğer bir deyişle çocuklara 

BEP'te yazılmış olan özel eğitim ve ilgili hizmetleri verme zamanı gelmiş demektir. Bu, çocukların kendi 

BEP hedeflerine uygun şekilde gelişmeleri, genel müfredata dahil olup ilerlemeleri ve diğer okul 

faaliyetlerine katılmaları için BEP ekibi tarafından gerekli görülen tamamlayıcı yardımları, hizmetleri ve 

program değişikliklerini içerir. BEP ekibi çocuğun eğitim programını yılda en az bir kez gözden 

 
14 How to Write IEP (Individualized Education Plan) Goals (thoughtco.com) 
15 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 
16 Individualized Education Plan (IEP) - Autism Society (autism-society.org) 
17 Specially Designed Instruction for Learning Disorders (verywellfamily.com) 
18 8 Basic Components of an Individual Education Program (verywellfamily.com) 

https://www.thoughtco.com/how-to-write-iep-goals-3110987
https://www.verywellfamily.com/essential-parts-of-an-individual-education-program-2162702
https://www.autism-society.org/living-with-autism/academic-success/individualized-education-plan-iep/
https://www.verywellfamily.com/sdi-is-required-by-idea-2162689
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geçirmelidir. Bu incelemenin sebeplerinden biri çocuğun yıllık hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını 

görmektir.19 

 

3. Öğretmenlerin, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle yaşadığı zorluklar 

Öğretim işi bazen zorlayıcı olabilir ama öğretmenler ekstradan zorluklarla karşılaşabilirler. 

Öğretmenlerin rolünü ve karşılaştıkları zorlukları anlamak, meslektaşlarına ve öğretim yaptıkları 

öğrencilere faydalı olabilir. 

Öğretmenler öğrenme, zihinsel, duygusal ve fiziksel engeller gibi çeşitli engellere sahip 

çocuklarla birlikte çalışırlar ve Bireysel Eğitim Planlarına (BEP) bağlı kalarak her bir çocuğun ihtiyaçlarını 

karşılamaya hazırlıklı olmak zorundadırlar.20 Tüm sınıflarda farklı yetenek seviyelerinde olan, farklı 

şekillerde öğrenen ve kavramları farklı sürelerde anlayan çocukları görebiliriz. Farklılaştırılmış ve 

bireyselleştirilmiş öğretim uygulamaları tüm öğretmenler için zorludur. Bu durum özellikle farklı yaş 

gruplarının bir arada olduğu özel eğitimde daha da zor hale gelmektedir.21 

Uygun öğretim materyalleeini bulmak da ayrı bir zorluktur. Öğretmenlerin özel kitaplara, yazı 

yazmak için kara tahtalara, farklı çizimlere ait resimlerine, tebeşirlere ve toz tahtalarına ihtiyacı vardır. 

Öğrencilere yardımcı olabilmek için yaratıcı olmaları ve kendi yöntemlerini bulmaları gereklidir.22 

Öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklara öğretim yapmanın bir diğer yaygın zorluğu ise 

öğrencilerin davranışlarıyla uğraşmaktır. Öoğu çocuk birtakım engellere sahiptir ve okuldan 

sıkılabilirler. İster konuyu anlamamak olsun ister kontrol etmekte zorlanılan duygularla uğraşmak 

olsun, öğretmenler her türlü zorluk yaşayacaktır. Her çocuk farklıdır ve bir çocukta işe yarayan yöntem, 

diğerinde işe yaramayabilir. Çocuğun engeli hakkında bilgi edinmek için zaman ayırmak ve bu 

zorlukların üstesinden gelme yolları bulmak, öğrencinin kendi davranışları üzerinde kontrol sahibi 

olmasına yardımcı olabilir.23 

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar arasında birçok davranış sorunu vardır. Huzursuzluk (%76), 

saldırganlık (%70), hareketlerde aşırılık (%70), etkileşimsizlik (%68), hiperaktivite (66), oturmada sürekli 

değişiklik yapma (%58), diğerleriyle baş etmede güçlük çekme (%48) ve hatta daha fazlası.24 Bu 

sorunların her biri bir diğeriyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Çocukla iş birliği yapmak ve düzeni takip 

etmek gerçekten zordur. 

Ne yazık ki iş birliği konusunda sadece öğrenciler sorun çıkarmaz. Ebeveynlerin çoğu, 

çocuklarında öğrenme eksikliği olduğunu kabul etmez. Çocuğunun akademik başarısızlıklarına mazeret 

 
19 U.S. Department of Education. A Guide to the Individualized Education Program. Updated August 

30, 2019. 
20 Understanding the Challenges that Come with Teaching Special Education | Northcentral University 

(www.ncu.edu) 
21 The Top 10 Challenges of Special Education Teachers (www.friendshipcircle.org)  
 
22 Humphrey Alexander Udoba, Challenges faced by teachers when teaching learners with 

developmental disability, Master thesis 2014 (www.duo.uio.no) 
23 Common Challenges in Teaching Special Education (www.astate.edu) 
24 Emotional and Behavioral Problems of Children with Learning Disabilities, Journal of Educational 

Policy and Entrepreneurial Research (JEPER), Vol. 2, N0.10. 2015 (ResearchGate). 

https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html
https://www.researchgate.net/publication/282733476_Emotional_and_Behavioral_Problems_of_Children_with_Learning_Disabilities/link/561c0bce08ae6d17308b0ee1/download


 
 

uydurabilir, bunun yerine öğretmeni veya eşini ve hatta çocuğunu tembellikle suçlayabilir ve özel 

eğitim hizmetinin verilmesini reddedebilir.25 Öte yandan, çocukları okula başladıktan sonra değişimin 

çok hızlı olmasını isteyen, beklentileri aşırı yüksek olan ebeveynler vardır. Çok kısa bir süre içinde büyük 

ilerleme görmeyi beklerler. Gerçek şu ki, küçük çocuklar sıradan öğrencilerle aynı şekilde 

ilerleyemezler. Öğrenmek ve uygulama yapmak için zamana ihtiyaçları vardır. Sınıftaki her çocuğun 

kendi öğrenme zorlukları vardır ve öğrenme kapasiteleri sıradan öğrencilerden çok farklıdır. Gelişimsel 

engelli bir çocuğun belirli bir aktiviteyi öğrenmesi zaman alır. Öğretmenler ve ebeveynler en iyi 

sonuçları almak için birlikte çalışmalıdır. Öğretmenler çocuğa okulda yardım eder, ancak okuldan sonra 

ebeveynler, çocuklarına yardım etmek için sorumluluk almak zorundadır.26 

Öğretmenlerin yalnızca öğrencilerine öğretim yapmak ve onları yönetmek değil, aynı zamanda 

evrak işlerinin de üstesinden gelmek gibi özellikle zor bir işleri vardır. Özel eğitim öğretmenleri, 

mesleklerinin bir parçası olarak aynı anda ilgilenmeleri gereken çok sayıda işten sorumlulardır. 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP), çocuğun engellerinin, hedeflerinin, uyumunun ve test 

özelliklerinin listelendiği evrak işidir. Her BEP toplantısında, BEP'in her bölümüyle ilgili güncelleme 

yapılabilmesi için çocuğun sınıftaki çalışmalarına yönelik bilgi toplanmalıdır. Her not verme döneminde 

çocuğun hedefleriyle ilgili mevcut durumu hakkında bilgi toplanmalıdır. Böylece öğrencinin uzmanlık 

için doğru yolda ilerleyip ilerlemediği veya yeni hedeflere ihtiyaç duyulup duyulmadığı hakkında 

güncelleme yapılabilir. 

Özetle, öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklarla öğretim yapmak, bazen karşılığı olmayan 

yorucu bir iş gibi gelebilir. Ancak, işin zorluklarının üstesinden gelmek, engele sahip öğrencilerin tam 

potansiyellerine ulaşmalarına ve hedeflerini başarmalarına yardımcı olmak, bu çabayı değerli kılabilir.27 

 

4. Öğretmenler için öneriler/ipuçları 

Engele sahip öğrenciler de dahil olmak üzere tüm çocuklar için etkili ve üretken öğrenme 

ortamları ve deneyimleri sağlamak için kullanabileceğiniz birçok öğretim stratejisi vardır. Erişilebilir 

Eğitim, farklı arka planlara, becerilere ve öğrenme stillerine sahip çocukların ihtiyaçlarını karşılamak 

için ders tasarlama ve bir öğretim stili geliştirme sürecidir. Öğretmenin tek bir yolu olmadığı gibi, 

insanlar da farklı biçimlerde öğrenirler; farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması, en fazla sayıda 

öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacaktır.28 

Gerçekten etkili olmak için öğretmenler, zorlayıcı davranışları olan bireyler için etkili, 

bireyselleştirilmiş müdahaleler geliştirmelidir. Bunun için işbirlikçi ve değerlendirmeye dayalı bir süreç 

olarak tanımlanan işlevsel davranış değerlendirmesi, olumlu davranış desteği ve müdahalesi gibi 

konularda becerilere sahip olmalıdır. Destek planları proaktif ve eğitici yaklaşımlara odaklanır. Pek çok 

 
25 How Parents May React to a Child's Learning Disability (www.verywellfamily.com) 
26 Humphrey Alexander Udoba, Challenges faced by teachers when teaching learners with 

developmental disability, Master thesis 2014 (www.duo.uio.no) 
27 Common Challenges in Teaching Special Education (www.astate.edu) 
28 Teaching Students with Learning Disabilities (www.accessiblecampus.ca) 



 
 

eğitimci, zorlayıcı davranışlar hakkında nasıl gözlem yapılacağını ve veri toplayacağını bilir, ancak çok 

azı verileri nasıl analiz edeceğini ve proaktif ve eğitici planlar geliştireceğini bilir.29 

Öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklarla öğretim yaparken karşılaşılabilecek zorlukların 

üstesinden gelmek için bilginin sunulma şekli değiştirilebilir. Örneğin sayfada daha az sayıda problem 

olması ve görmeyi kolaylaştırmak için daha büyük fontların kullanılması, görsel işleme sorunu olan bir 

çocuk için harikalar yaratacaktır. Bir çocuğun yorulmadan ne kadar süre çalışabileceğini görmek için 

gözlem yapın ve daha sonra çok fazla yorulmadan yapabileceği iş miktarını ona görev olarak verin. 

Çocuk sadece 5 problem çözebiliyorsa, ona sadece 5 problem çözme görevi verin ve daha sonra mola 

vermesini sağlayın. Özel eğitim sürecinde başarı kadar çabanın da ödüllendirilmesine özen 

gösterilmelidir. Çocuğun çabasını destekleyici, düzenli, kaliteli geri bildirimlerle pekiştirin. Geri bildirim, 

çocuğu denemeye devam etmesi için motive eder ve çocuk daha fazla beceri kazandıkça, istenen başarı 

da sağlanır. 

Kelimelerle söylediklerinizi güçlendirmek için diyagramlar, grafikler ve resimler kullanın; bu 

strateji görsel ve işitsel öğrenicilere aynı anda fayda sağlar. 

Eğer çocuk okurken yerini kaybettiyse veya parmağını kelimeleri göstermek için kullanıyorsa, 

yani odağını kaybettiğinde gözlerinin doğru yere bakmasına yardımcı olmak için çizginin altına gelecek 

şekilde renkli bir plastik parçası kullanın. Renkli bir kâğıt parçası da işinizi görecektir, ancak daha 

dayanıklı bir plastik malzeme olması, ona değer verilmesi ve kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi gibi 

diğer önemli öğrenme araçlarıyla birlikte masasında saklanması gereken bir “okuma desteği” statüsünü 

verir.30 

En etkili öğretmenler, genel eğitim sınıflarında ve diğer okul ortamlarında hafif, orta ve ciddi 

düzeyde engeli olan çocukların katılımını ve ilerlemesini desteklemek için teknolojiyi nasıl 

kullanacaklarını bilirler.31 Bilgisayarlar, özel ihtiyaçları olan çocuklar için güçlü araçlardır ve mümkün 

olduğunca sık kullanılmalıdır. El yazısı becerilerinin zayıf olması nedeniyle düşüncelerini kâğıda 

aktarmakta zorlanan öğrenciler, teknoloji sayesinde klavye kullanarak düşüncelerini yazabilmektedir. 

Görsel işleme bozukluğu yüzünden okumakta zorlanan bir çocuk, daha güçlü olan işitsel becerilerini 

kullanarak kitabın ses kaydını dinleyebilir. Görsel bir kitap, işitsel kayıtla birlikte kullanıldığında, ses ile 

sözcüklerin eşleştirilmesinden çocuk fayda sağlar. Bu, çocuğun okuma becerilerini geliştirme 

potansiyeline sahiptir.32 

Ayrıca öğretmenler çocuğa karşı daha duygusal bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Her çocuğu 

olduğu gibi kabul etmeyi unutmayın. Küçük çocuklar bize bir yığın paket ve bagajlarla geliyor. Yavaşça 

ve nazikçe, nezaket, saygı ve anlayışla paketi açıp ve boşaltın. Bir çocukla ilişki kurmak zaman ve sabır 

ister- bunun doğal yollarla olmasına izin verin. Eğer iter, tıkıştırır veya zorlarsanız, her şeye yeniden 

başlamanız gerekir ve çiçek açıp açmayacağını bilemezsiniz. 

 
29 Amanda Fenlon, Hiring an Effective Special Education Teacher. Know what to look for and ask 

during the selection process, Principal, November/December 2008, (www.naesp.org) 
30 Teaching Special Education (www.understanding-learning-disabilities.com) 
31 Amanda Fenlon, Hiring an Effective Special Education Teacher. Know what to look for and ask 

during the selection process, Principal, November/December 2008, (www.naesp.org) 
32 Teaching Special Education (understanding-learning-disabilities.com) 
 

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2008/N-Dp24.pdf
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2008/N-Dp24.pdf
https://www.understanding-learning-disabilities.com/teaching-special-education.html


 
 

Ayrıca aktif dinleme bir hediyedir. Her gün, her çocuğun bir sorunu- ya da ya da sorun olarak 

algıladıkları bir şey olacaktır. Durun, göz teması kurun ve dinleyin. Sizden isteninceye kadar bir çözüm 

sunmayın. Sorunlarını, deneyimlerini veya durumlarını küçümsemeyin. Öğrenciye düşünmesi için 

zaman verene kadar sorunlarını müdüre veya başka bir yöneticiye götürmeyin. Bazen tek istedikleri 

duyulmaktır. Ama bazen de sadece sevilmek isterler. Öğrencilerimiz sınıfımızda, iş yükümüzde veya 

kalplerimizde sadece kendilerinin olduğuna inanmak isterler. El yazısıyla yazılmış bir not, sessiz bir 

öğretmen-öğrenci öğle yemeği veya cep telefonu numaramız gibi küçük takdir ifadeleri, öğrenciye onu 

ve başarılarını önemsediğimizi gösterir. İlişki kurmanın önemi üzerinde fazla durulamayabilir. Bu, 

özellikle 7-10 yaş arası çocuklar için son derece önemlidir. Çocukların, onlara sevginin her zaman 

mümkün olduğunu göstermemize ihtiyacı vardır. İyi bir ilişki okul hayatlarının en başından itibaren 

kurulmalıdır. Tüm çocuklar 1. sınıfa umutlar, beklentiler ve korkularla dolu olarak gelirler, bu nedenle 

kendilerini güvende, yetenekli ve başarılı hissetmeleri gerekir. 

Ebeveynlerle konuşurken, çocuklarının yetenekleri hakkında olumlu düşüncelerinizi ve gerçek 

endişelerinizi sunun. Her zaman, asla, genellikle ve bazen gibi genellemelere dikkat edin. Açık örnekler 

verin ve büyüme fırsatları yaratmak için ebeveynlerle ortak olun. Ebeveynler öğretmenleri 

destekleyebilir ve desteklemek ister- onlara nasıl yapılacağını gösterin. Örnekleri açık bir biçimde verin 

ve gelişim fırsatları yaratmak için ebeveynlerle ortak olun. Ebeveynler öğretmenleri destekleyebilir ve 

desteklemek isterler- onlara nasıl yapılacağını gösterin. 

Ebeveynlerle konuşurken mesleki dili ortadan kaldırın. Bütün bu kısaltmaları hatırlıyor musun? 

Kullanılması gerekiyorsa da az kullanın ve her birinin ne anlama geldiğini açıklayın. Kısaltmalar 

öğretmenlerin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olabilir, ancak onları kullanmak dışlayıcı olacağı 

için ebeveynlerle aranızda bir uçurum oluşmasına sebep olabilir- çünkü bu, eğitimciler için özel bir 

dildir. Ebeveynlerle ortaklık kurmak; yormayan, ilham veren ortak bir kelime dağarcığına sahip olmak 

demektir.33 

Lütfen, kendinizi unutmayın. Sınıfınızdaki her çocuğa öğretebileceğinizi, onları 

yetiştirebileceğinizi, besleyebileceğinizi, giydirebileceğinizi ve barındırabileceğinizi sanmayın. Fiziksel, 

duygusal ve zihinsel sağlığınızı tehlikeye atmadan önce destek istemek önemlidir. Meslektaşlarınız, 

danışmanlarınız, çocuğun psikolojik danışmanı, koordinatörler ve diğer personel, öğrencilerinize 

yardım etmenize yardımcı olmaya hazırdır.34 

Nihayet, gülmek. Kahkahanın düşünebileceğiniz son şey olacağı bazı günler olacaktır, belki de 

ihtiyacınız olan tek şey bu olabilir. Çocuklarımız bize bilişsel ve arka plan olarak çok farklı yerlerden 

gelirler, ancak içten bir sessiz gülüş veya ortak bir kıkırdama vakası, hepimizin bir adım geri gitmesine 

ve yeniden başlamamıza yardımcı olabilir.35 

Öğrenme güçlüğü ve diğer engelleri olan öğrencilerin zekasını ve başarı potansiyelini 

küçümsemek zararlı bir eylemdir. Öğrenme güçlüğü, düşük zekâ göstergesi değildir. En göz korkutucu 

engellerden bazıları, dünyanın en başarılı insanları tarafından aşılmıştır. Galileo'nun görme bozukluğu 

vardı. Elton John'un epilepsisi vardı. James Earl Jones'un konuşma engeli vardı. John F. Kennedy'nin 

öğrenme güçlüğü vardı. Howard Hughes, David Beckham'da olduğu gibi OKB'ye (obsesik kompulsif 

bozukluk) sahipti. Winston Churchill ve Teddy Roosevelt, Buzz Aldrin ve Jim Carrey gibi bipolar 

 
33 What I’ve Learned From Special Ed Teachers (www.edutopia.org) 
34 Strategies, Supports and Tips for Working with Students with Disabilities (www.jobcorps.gov) 
35 What I’ve Learned From Special Ed Teachers (www.edutopia.org) 



 
 

bozukluktan muzdaripti.36 Öğrenme güçlüğü tedavi edilemez veya düzeltilemez; ömür boyu sürecek bir 

zorluktur. Ancak uygun destek ve müdahale ile öğrenme güçlüğü çeken kişiler okulda, işte, ilişkilerde 

ve toplumda başarıya ulaşabilirler.37 

Bir sonraki ünlü kişinin kim olacağını bilmiyoruz ama eğitimciler olarak çocuklarımıza en iyi 

öğrenecekleri şekilde öğretmeye devam edebiliriz. Bir sonraki ders planınızı oluştururken, öğrenme 

güçlüğü çeken öğrencileriniz için bu tekniklerden bazılarını kullanmayı unutmayın.38 

  

 
36 8 Teaching Techniques for Students with Learning Disabilities (www.theedadvocate.org) 
37 Types of Learning Disabilities – Learning Disabilities Association of America 

(www.ldaamerica.org) 
38 8 Teaching Techniques for Students with Learning Disabilities (www.theedadvocate.org) 



 
 

 

2. KISIM: EĞITIMDE TEKNOLOJI 

 
BÖLÜM 1 - EĞITIMDE TEKNOLOJI  

 
Teknolojideki hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitimde de etkisini göstermiştir. Yeni doğanların 
teknoloji zengini bir ortamda dünyaya gelmesi, toplumlardaki dijital dönüşüm ve bunun sonucunda 
bireylerin teknoloji okuryazarı olma zorunluluğu (Perkovic ve Settle, 2011), teknolojinin öğrenme 
ortamlarına entegre edilmesini gerekli kılmıştır. Buna bağlı olarak öğretmenlere teknolojiyi öğrenme 
ortamlarına entegre edebilecek beceriler kazandırma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu bölümde 
öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme ortamlarında kullanabilmeleri için sahip olmaları gereken becerileri 
tanımlayan çerçeve modeller üzerinde durulmuştur. 

1.1. Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi - TPACK 

Teknoloji entegrasyonu konusunda en çok çalışılan ve popüler çerçevelerden biri Teknolojik Pedagojik 
İçerik (Alan) Bilgisi çerçevesidir. Çerçeve 2006 yılında Mishra ve Koehler tarafından ortaya koyulmuştur. 
Çerçeve üç ana alandan oluşmaktadır; Teknolojik Bilgi, Pedagojik Bilgi ve İçerik (Alan) Bilgisi. 

İçerik (Alan) Bilgisi, eğitmenlerin kendi uzmanlık alanlarına özgü bilgileri ifade eder. Her eğitmen kendi 
eğitim alanına özgü bilgi ve becerilerle donatılmıştır. İçerik (Alan) bilgisi noktasında eğiticilerin 
üniversite hayatları boyunca aldıkları eğitimlerin yeterli olduğu söylenebilir.  

Pedagojik bilgi ise öğrenmenin amacını, hedef kitleyi tanımayı, etkili öğretim için gerekli yöntem ve 
teknikleri kullanmayı, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koymaya yönelik ölçme ve 
değerlendirmeyi içeren geniş bir yelpazedir (Mishra ve Köhler, 2006). 

Teknolojik bilgi ise eğitmenlerin standart teknolojiler ve ileri teknolojiler hakkındaki bilgi düzeyini ifade 
etmekte ve eğitmenlerden teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, teknolojik bilgilerini güncel tutmaları 
beklenmektedir (Mishra ve Koehler, 2006). Özellikle Web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi, teknolojik 
araçların daha fazla kişisel kullanıcıya ulaşmasını sağlayarak eğitimciler için daha esnek bir yapı 
kazandırmıştır. 

Teknolojik Pedagojik İçerik (Alan) Bilgisi çerçevesi de bu bilgi türleri arasındaki ilişkiyi önemser. Her bilgi 
türünün, diğer bilgi türüyle kesiştiği bir alan olduğunu belirtir. 

Pedagojik İçerik (Alan) Bilgisi, alan bilgisi ile pedagojik bilginin kesiştiği bir alan olarak görülmektedir. 
Mishra ve Koehler'e (2006) göre pedagojik içerik bilgisi, alana özgü bilginin doğru pedagoji ile verilmesi 
anlamına gelmektedir. Alan uzmanlığı olarak algılanmaması gereken pedagojik alan bilgisi, her alanın 
kendine özgü yöntem ve tekniklerin veya daha etkili yöntem ve tekniklerin olabileceğini 
vurgulamaktadır (Mishra & Koehler, 2006).  

 



 
 

 

Teknolojik İçerik (Alan) Bilgisi, teknolojik bilginin pedagojik bilgi ile harmanlanmasını ifade eder. Hangi 
teknolojinin bağlama uygun olduğuna karar vermek için hem teknolojik hem de alan bilgisi gereklidir. 
Sürekli gelişen teknolojilerden hangisinin içeriğe uygun olacağını bilmek, doğru teknolojinin öğrenme 
ortamına entegrasyonu için önemlidir. 

Teknolojik pedagojik bilgi, öğrenme ortamında kullanılacak teknolojik araçların doğru pedagoji ile 
harmanlanmasını ifade eder. Öğretim tasarımı literatürü incelendiğinde “Medya mı? Yöntem mi?" 
tartışmasının geniş bir yeri olduğu fark edilebilir. Öğrenme ortamında kullanılacak teknolojiler medya 
olarak kabul edilebilirken, kullanılacak doğru yöntem ve tekniklerle öğrenmenin daha iyi 
sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu noktada, teknolojik pedagojik bilginin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Teknolojik pedagojik içerik (alan) bilgisi ise çerçeve içerisinde üç tür bilginin kesişimi olarak ele 
alınmakta ve başarılı bir teknoloji entegrasyonu için eğitimcilerde bulunması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Buna göre öğretmen yetiştiren kurumların öğretmen adaylarına bilgi düzeylerini 
artıracak modelleri entegre etmeleri beklenmektedir (Yıldız Durak, 2020). 

 

1.2. SQD 

Başarılı bir teknoloji entegrasyonu için alan yazında görülen bir diğer çerçeve Synthesize Qualitative 
Data (SQD) çerçevesidir. Çerçeve Tondeur vd. (2012) tarafından öğretmen adaylarının eğitim 
ortamlarına teknolojiyi entegre edebilmek amacıyla aldıkları eğitimleri inceleyen araştırmaların 
incelenmesi sonucu ortaya çıkartılmıştır. Bu çerçevenin ortaya çıkartılmasındaki en önemli neden 
öğretmen adaylarının öğretmenlik hayatına atıldıklarında kendilerini eğitim ortamlarında teknolojiyi 
kullanabilecek kadar yeterli görmemeleridir (ör. Drent ve Meelissen, 2008; Kay, 2006). Bu nedenle 



 
 

araştırmacılar öğretmenlerin öğrenim hayatlarında teknolojiyi öğrenme ortamlarına nasıl entegre 
edeceklerini bilmeleri gerekliliği üzerinde durmaktadırlar.  

Buna bağlı olarak alan yazında on dokuz farklı çalışmanın incelenmesiyle çerçeve ortaya koyulmuştur. 
Çerçeve iç içe geçmiş olan 3 farklı çemberden ve 12 temadan oluşmaktadır. 12 temayı öğretmen 
adaylarının eğitimi ve kurumsal önlemler olarak iki başlık altında incelemek mümkündür.  

 

En dıştaki çemberde yer alan Kuram ile Uygulamanın Birleştirilmesi temasıdır. Bu temada öğretmen 
adaylarının aldıkları eğitim boyunca teorik olarak bilgiyle donatılmalarının yanı sıra; teknolojiyi entegre 
edebilecekleri uygulamalar yapmalarının önemine vurgu yapılmaktadır. Bir diğer tema Eğiticilerin 
Eğitmenlerinin Rol Modeli Olmasıdır. Bu tema ile öğretmen adaylarının başarılı bir teknoloji 
entegrasyonu yapabilmeleri için aldıkları eğitim sırasında eğiticilerinin kendilerine başarılı birer rol 
model olabilmelerinin önemi vurgulanmaktadır. Dolayısıyla üniversitelerdeki eğiticilerin öncelikle 
başarılı bir teknoloji entegrasyonu becerisine sahip olmaları gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bir 
diğer tema “Teknolojinin Eğitimdeki Rolüne İlişkin Tutumları Yansıtma” temasıdır. Bu temada 
öğretmen adaylarının aldıkları eğitim boyunca öğrenme ortamlarında teknolojinin kullanımına ilişkin 
olarak tutumlarının değiştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle sürekli bu tutumun değişip 
değişmediğine ilişkin yansımalara yer verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer bir tema “Öğretim 
Tasarımıdır”. Öğretim tasarımı en yalın haliyle öğretimsel problemlerin çözümünde teknolojik araç 
gereçlerin, yöntemlerin, kaynakların ve süreçlerin etkili ve verimli olarak kullanılması olarak 
tanımlanabilir. Aslında öğretim tasarımı süreçleri her eğiticinin dersleri için uyguladığı bir süreç olmakla 
birlikte; kendine has süreçlerini tüm öğretmen adaylarının bilmesi gerektiği düşünülmektedir. NKS 
modelinde öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonu için almaları gereken eğitimin bir diğer boyutu 
“İşbirliği” temasıdır. Öğretmen adaylarının deneyimlerini birbirleriyle paylaşabilmeleri veya ortak ürün 
oluşturabilmelerinin başarılı bir teknoloji entegrasyonu için gerekli olduğu belirtilmektedir. Bunları 
yaparken öğretmen adaylarına “Gerçek Teknoloji Deneyimleri” yaşatabilmenin de başarılı bir teknoloji 



 
 

entegrasyonu için önemi vurgulanmaktadır. Son olarak model; öğretmen adaylarının güncel teknolojik 
gelişmelerin desteğiyle klasik değerlendirme yöntemleri yerine süreç içerisinde sürekli geribildirim 
vermeyi önermektedir. 

Bu modelden hareketle uzaktan dil öğretimi yapacak kişilerin öncelikle uzaktan eğitimi deneyimlemiş 
olmaları önemlidir. Günümüzde “e-eğitmen” olarak adlandırılan bu uzaktan eğiticilerin, bu süreci 
verimli yürütebilmeleri için belirli konularda mesleki gelişimlerini sağlamalarına yönelik sertifika ve 
hizmet-içi eğitim programları yürütülmektedir (Adnan, 2018; Rapp, Gülbahar ve Karataş, 2016; 
Gülbahar ve Adnan, 2016). Bu programlardaki temel amaç eğiticilerin öncelikle uzaktan eğitimi 
deneyimlemeleri ve böylelikle uzaktan eğitimdeki öğrencilerin duygu durumlarını daha iyi analiz 
edebilmelerinin yanı sıra; öğrenenlerin uzaktan eğitimde ihtiyaç duyacakları teknolojileri ve 
pedagojileri seçerek etkili öğretim tasarımları yapabilmeleri için alt yapı oluşturmaktır. 
  



 
 

BÖLÜM 2 – Sınıf Öğretmenlerinin Teknolojik Yeterlikleri 

Başarılı bir teknoloji entegrasyonunun yanı sıra dijital teknolojilerin gelişimine paralel olarak eğiticilerin 
sahip olması gereken yeterliklerde de farklılaşmalar olmuştur. Günümüz eğitim paradigmaları 
öğrenenlerin 21. yüzyıla uygun becerilerle donatılmasını amaç edinmiştir. Buna bağlı olarak eğiticilerin 
öğrenenlerde 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilecek yeterliklere sahip olması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Farklı kuruluşlar günümüzde eğiticilerin sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek üzere 
çalışmalar yapmışlardır. Teknoloji ve teknoloji entegrasyonu çerçevesinde geliştirilmiş olan bu 
yeterliklerden bazıları incelenmiştir.  

2.1. Öğretmenler İçin ISTE Standartları 

Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği eğitimde teknolojinin gücüne ve dönüşümün teknoloji ile 
mümkün olduğuna inanan bir topluluktur (ISTE, 2021). Topluluk eğitimde teknolojinin kullanımı için 
öneriler, kaynaklar ve standartlar sunmaktadır. Bu standartları farklı hedef kitleler için ayrı ayrı 
sunmaktadır. Eğitici standartları da bunlardan bir tanesidir. 2017 yılında güncellenen eğitici 
standartlarını ISTE yedi farklı başlık altında toplamıştır. Bunlar; Öğrenen, Lider, Vatandaş, İşbirliği 
yapan, Tasarımcı, Kolaylaştırıcı ve Analist olarak belirtilmiştir. Bu standartlar teknolojiyi eğitim 
ortamına entegre etmek isteyen her öğretmenin sahip olması gereken standartlar olarak belirtilmiştir.  

“Öğrenen” öğretmenlerin sürekli yeni gelişmeleri takip etmesi, eğitimdeki yeni uygulamaları 
araştırması, yeni şeyler öğrenmeye açık olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunları yapabilmek 
için çeşitli ipuçları da öğretmenlere sunulmaktadır. Örneğin mesleki gelişimleri ve farklı eğitsel 
yöntemler uygulayabilmek için alınabilecek eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri gerekliliği 
vurgulanmaktadır.  

“Lider” öğretmenlerin kendilerine ve öğrencilerine yeni teknolojileri kullanmada fırsatlar yaratması 
beklenmektedir. Bunun için öğretmenin bilgi ve becerilerini güncel tutması ve yenilikleri takip 
etmesinin önemi vurgulanmaktadır.  

“Vatandaş” kavramı bu standartlar çerçevesinde alan yazında sıklıkla karşılaşılan dijital vatandaşlık 
kavramına işaret etmektedir. Öğretmenlerin öğrencilerine dijital vatandaş olabilmeleri ve dijital olarak 
dönüşen dünyaya ayak uydurabilmeleri konularında yardımcı olması beklenmektedir. 

“İşbirliği yapan” öğretmen olma standardı Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneğinin 21. yüzyıl 
becerilerinin içerisinde yer alan işbirliğine açık bireyler yetiştirme amacına hizmet etmektedir. 
İşbirliğine açık öğretmenler hem öğrencilerine iş birliğine dayalı çalışma ortamı hazırlayabilmeli hem 
de kendi meslektaşlarıyla iş birliğine dayalı çalışabilme becerisine sahip olmalıdır. 

“Tasarımcı” öğretmenler değişen şartlar ve öğrenci özelliklerine göre farklı öğretim yöntem ve 
teknikleri kullanabilmeli, farklı içerikler hazırlayarak etkili öğretim tasarımları yapabilmelidir. Bunu 
yaparken güncel teknolojileri ve güncel öğretim yöntem ve tekniklerini takip etmesinin önemi bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır.  

“Kolaylaştırıcı” öğretmen özellikle öğrenenlerin kendi öğrenme deneyimlerini gerçekleştirirken onlara 
destek verebilmesini vurgulamaktadır. Öğrenme problemleri yaşayan öğrencilere yapacağı farklı 
tasarımlarla ve önerilerle destek olabilmeli ve öğrenmeyi onlar için kolaylaştırabilmelidir. 

“Analist” bir öğretmen ise öğrencilerini değerlendirmek, öğrenme çıktılarına ulaşabilmelerini sağlamak 
için öğrenci verilerini doğru kullanabilme ve iyi analiz edebilme becerisine odaklanmaktadır. Böylelikle 
öğrenenin öğrenme problemi doğru tespit edilebilir ve gerekli müdahaleler yapılabilir.  

Eğiticinin öğrenme ortamına müdahale edebilmesi için öncelikle iyi bir öğrenen olması ve kendi 
öğrencilerini tanıyıp onların ilgi duyabilecekleri içerikleri tasarlayabilecek yeterliklere sahip olması 
gerekir. Gerekiyorsa benzer senaryoları yaşayan meslektaşlarına danışıp, onlarla işbirliği yaparak 
alacağı önlemlere karar verebilir. Böylelikle öğrenme problemlerini ortadan kaldıracak ve öğrenen 



 
 

açısından kolaylaştırıcı olacak bir eğitici olabilir. Bunların yanı sıra, uzaktan eğitimde öğrenci olan bir 
bireyin kurumsal anlamda yürütmesi gereken sorumlulukları veya işleri olabilir. Bu işlerde karşılarında 
bir muhatap bulmakta zorlanabilir veya danışmanlığa ihtiyacı olabilir. Kurumların alacağı dijital 
önlemler noktasında öğrenenlerin bilgilendirilmesi ve kendilerine bu dijital önlemlerle ilgili 
yönlendirmelerin yapılmasında eğiticilere görevler düşmektedir. Bunun için eğiticinin öncelikle dijital 
vatandaş olma konusunda becerilerinin gelişmiş olması önemlidir. 

2.2. DIG COMP EDU 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından 2013 yılında DigComp1.0 adında “Vatandaşlar 
için Dijital Yeterlilik Çerçevesi” geliştirilmiş, dijitalleşmenin hızlanması ile ihtiyaçlar doğrultusunda 2016 
yılında güncellenerek Digcomp2.0 raporu yayınlanmıştır (Vuorikari, Punie, Gomez, & Van Den 
Brande,2016). 2017 yılında ise Digcomp2.0 raporu güncellenerek Digcomp2.1 dijital yeterlilikler raporu 
yayınlanmıştır. Digcomp2.1 raporuna göre 5 yetkinlik alanı adı altında toplamda 21 dijital yeterlilik 
belirtilmiştir (Carretero, Vuorikari, & Punie, 2017). 

Bu yeterliklerin yanında Avrupa Komisyonu öğretmenlerin pedagojik olarak dijital yeterliklerini 
belirlemek amacıyla da çalışma yürütmüş Eğitimcilerin Profesyonel Yeterlikleri, Pedagojik Yeterlikleri 
ve Öğrenenlerin Dijital Yeterlikleri olarak sınıflandırmışlardır. Bu üç sınıfın altında 6 ana başlık ve 22 
yeterlik alanı ortaya koyulan çerçeve DigCompEdu olarak adlandırılmıştır. 

Çerçevenin ilk bölümü öğretmenlerin profesyonel gelişimleri ile ilgili yeterlik alanlarını 
barındırmaktadır. Bu yeterlik alanları Örgütsel iletişim, Profesyonel işbirliği, Yansıtıcı uygulama ve 
Dijital Sürekli Profesyonel Gelişim (CPD) yeterliklerini içermektedir. Örgütsel İletişim ile öğretmenlerin 
dijital araçları tüm paydaşlar ile ortaklaşa karar verebilme çerçevesinde kullanmasını ifade etmektedir. 
Profesyonel İşbirliği ise öğretmenlerin diğer öğretmenler ile bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, kişisel 
gelişimleri için paylaşımda bulunmalarını ifade etmektedir. Yansıtıcı Uygulama ile öğretmenlerin 
kullanmış oldukları dijital pedagojilerin öz değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Dijital Sürekli 
Profesyonel Gelişim ise öğretmenlerin dijital araçları sürekli ve gelişerek kullanmalarını ifade 
etmektedir.  

Eğitimcilerin pedagojik yeterlikleri altında ilk ana başlık dijital kaynaklardır. Bu başlık altında eğiticilerin 
derslerine uygun dijital kaynakları seçmeleri, gerekli gördükleri yerde güncellemeleri ve dijital 
kaynakların etik çerçevede paylaşıp ve korumaları beklenmektedir.  

 



 
 

 

Eğitimcilerin pedagojik yeterliklerinden bir diğeri ise Öğretme ve Öğrenme ana başlığıdır. Bu başlık 

altında öğretmenlerin doğru dijital araçlar ve bu araçların işe doğru pedagojilerle koşulabileceği 

öğrenme ortamlarını tasarlamaları beklenmektedir. Ayrıca öğrenenlere sınıf ortamı dışında da dijital 

kaynakların kullanılması ve iş birliğine dayalı olarak çalışabilecekleri ortamlarda rehberlik etmeleri 

beklenmektedir. Tüm bunları yaparken öğrenenlerin iş birliğine dayalı bir şekilde çalışmaları ve etkili 

iletişim kurmalarını sağlamak eğiticilerin sorumluluğundadır. Ayrıca öğrenenlerin ders dışında da kendi 

kendilerine öğrenmelerini sağlayacak dijital materyaller geliştirmeleri beklenmektedir.   

Eğiticilerin pedagojik yeterliklerinden bir diğeri değerlendirmedir. Burada eğiticilerden, dijital 

kaynakların değerlendirme için işe koşulması, öğrenenlerin süreç içerisindeki hareketlerinin 

değerlendirilmesi için dijital kaynakların kullanılması, ve doğru geri bildirim stratejilerinin uygulanması 

beklenmektedir.  

Eğiticilerin sahip olması gereken son pedagojik yeterlik ise Öğrenenleri Güçlendirmektir. Bu yeterlik 

altında öğrenenlerin öğrenme ortamlarına aktif katılımlarının sağlanmasında eğiticiler önemli bir rol 

oynamaktadır. Özellikle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin öğrenme ortamlarına katılımlarında 

eğiticilerin üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olmaları önemlidir. Bu katılımın sağlanmasında 

dijital kaynaklar kullanılabilir. Ayrıca bireylere kendi öğrenme hızlarında ilerleyebilecekleri öğrenme 

kaynaklarının dijital olarak hazırlanması öğretimin kişiselleştirilebilmesi açısından önemli 

görülmektedir.  

DigCompEdu çerçevesinde eğiticilerden beklenen son yeterlik öğrenen yeterliklerinin geliştirilmesidir. 

Bu kapsamda öğrenenlerin bilgi ve medya okuryazarlıklarının geliştirilmesi, dijital kaynaklar kullanılarak 

iş birlikli çalışabilen iletişimi güçlü bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması, dijital içerik 

üretebilmelerinin sağlanması, problemleri dijital olarak çözebilecek bireyler olarak yetişmelerinin 

sağlanması beklenmektedir.   

  



 
 

BÖLÜM 3 -ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE YÖNELIK ÇOKLU ORTAM MATERYALLERI 

GELIŞTIRME 

1 - İnfografik Araçlar 

İnfografikler, bilgiyi görsel olarak sunan Web 2.0 araçlarıdır. İnfografikler kullanmanın temel amacı, 

bilgileri daha anlaşılır bir şekilde sunmaktır. İnfografikler, göze çarpan adımları vurgulamaya ve bilişsel 

yükü azaltmaya yardımcı olur (Egan ve diğerleri, 2021). İnfografiklerin en sık kullanılan özelliği, 

tasarlanan görsellerin mesaj iletme etkisi oluşturması ve kolay anlaşılır olmasıdır. İnfografikleri 

kullanmak uzun bir metinden daha çekici olsa da bilgi aktarımı için önemli araçlar olarak kabul 

edilmektedir (Tsai, Huang ve Chang, 2020). Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin bilişsel 

yükünü azaltmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak ve bilgileri daha eğlenceli bir şekilde sunmak için 

infografikler kullanılabilir. Piktochart, Easelly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, Be Funky, Visme, Cacoo 

gibi uygulamalar infografik araçlardan bazılarıdır. Bu çalışma kapsamında Canva ve Easel.ly kullanılarak 

örnek uygulamalar hazırlanmıştır. 

Canva 

1.1.1. Aracın Amacı 

Canva, şablonları kullanarak davetiyeler, grafikler, kartvizitler, el ilanları, posterler, bilgi grafikleri, ders 

planları, Zoom uygulaması için arka planları ve daha fazlasını kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan 

ücretli ve ücretsiz hizmetler sunan bir grafik tasarım platformudur. Hatta kendi fotoğraflarınızı 

yükleyebilir ve sürükle bırak yöntemiyle kullanarak Canva'nın sunmuş olduğu şablonlar bölümüne 

ekleyebilirsiniz. 

1.1.2. Nasıl kullanılır 

Canva aracına “www.canva.com” adresinden abone olabilir, aboneliğiniz ile birlikte belirli şablonları ve 

özellikleri ömür boyu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İşyerinizde veya günlük yaşamınızda kişisel 

kullanım için kullanmayı planlıyorsanız, ücretsiz sürüm sizin için yeterli olacaktır. Daha profesyonel bir 

grafik tasarım çalışmasına ihtiyacınız varsa, ücretsiz sürümle sınırlı olan özellikleri daha yaygın ve 

özgürce kullanmak istediğiniz yerde Canva Pro'yu (ücretli üyelik) kullanmanız gerekebilir. Giriş 

yaptıktan sonra Canva Pro'yu satın alabilir veya 30 gün ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. 

Canva Pro'yu denedikten sonra satın almaktan vazgeçerseniz üyeliğinizi 30 gün içinde iptal edebilirsiniz. 

Canva, eğitimcilerin ve öğrencilerin dijital çalışmalarını yapmaları için ücretsiz bir platformdur. 

Öğrenciler, Google For Education hesaplarıyla Canva'da hızlı bir şekilde oturum açabilir. Ayrıca kâr 

amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve dernekler, İçişleri Bakanlığı'ndan aldıkları resmi kuruluş 

belgelerini Canva ile paylaşarak Canva'nın tüm özelliklerinden ücretsiz olarak faydalanabilirler. 



 
 

1. Canva'nın ana sayfasına (www.canva.com) tıklayın ve giriş yapın.  

 

2. Giriş yaptıktan sonra Canva ana sayfası yüklenecektir. Onu ilk kez kullanıyorsanız (Kayıt olun), 

bir Google hesabı, Facebook hesabı veya geçerli bir e-posta adresi kullanarak kayıt olmalısınız. 

(Kayıtlı kullanıcı olduktan sonra, Canva'ya herhangi bir bilgisayardan veya telefondan giriş 

yaptığınızda hazırlamış olduğunuz tüm tasarımlara ulaşma şansına sahipsiniz.) 

 

 

 

 

Şekil  1. Canva ana sayfası 

Şekil 2. Kullanıcı girişi 



 
 

3.  Canva ana sayfanızın iki ana bölümü vardır, Yan panel (Şekil 6, a) ve Tasarımlar bölümü (Şekil 

6, b). 

Sizin için önerilir: Bu, Canva'nın ne kadar kapsamlı şablon seçeneklerine sahip olduğunu anladığınız 

bölümdür. Bir poster tasarlamak için bu bölüme giriş yapabilir ve kendinizi haftalık bir ders planı 

hazırlarken bulabilirsiniz. Boş zamanınızda deneyin. 

Tüm tasarımlarınız: Canva'daki çalışmalarınızı bir bütün olarak görebileceğiniz bölümdür. 

Paylaşılanlar: Bu sekme, diğer Canva kullanıcılarının sizinle paylaştığı tasarımları gösterir. İlk kez bir 

hesap oluşturuyorsanız, paylaşılanlar sayfanız boş olabilir. 

Marka kiti: Her tasarımı ayrı ayrı ele almak yerine marka kimliğinizi belirten yüklemeleri burada 

yaparsınız. Yazı tiplerinizi, renklerinizi ve görsellerinizi marka kitinize yükleyebilirsiniz. 

Ekip oluşturun: Canva hesabınıza farklı kullanıcılar eklemenize ve tasarımlarınızı ve klasörlerinizi onlarla 

paylaşmanıza olanak tanır. 

Tüm klasörleriniz: Canva uygulamasında tıpkı bilgisayarda yaptığınız gibi farklı klasörler oluşturabilir ve 

bu klasörlerde çalışabilirsiniz. Oluşturduğunuz tüm klasörler, favorileriniz, satın aldıklarınız, yüklediğiniz 

dosyalar ve silinen işler toplu olarak burada bulunur. 

Çöp kutusu: İhtiyacınız olmayan tasarımları silmek için çöp kutusunu kullanın. 

Tasarım (Şekil 6, b) sosyal medya, pazarlama, doküman vb. örnek tasarım şablonlarının gruplandırıldığı 

bölümdür. Bu bölümden bir tasarım tipi seçerek veya özel ölçüler üzerine tıklayarak tasarımınıza 

başlayabilirsiniz. Seçtiğiniz şablona veya "Tasarım oluştur" düğmesine tıkladığınızda (Şekil 7), aşağıdaki 

sayfa açılır.  

Şekil 3. Canva ana sayfa bölümleri 



 
 

 
Şekil 4. Tasarım oluştur 

Şekil 7’deki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz. Seçimden sonra soldaki menüler aynı 

kalacaktır (Şekil 8). 

 
Şekil 5. Canva çalışma alanı 

Şablonlar: Henüz bir şablon seçmediyseniz veya seçtiğiniz şablonu değiştirmek istiyorsanız bu sekme 

altından yeni bir şablon seçebilirsiniz. Çok fazla seçenek olduğunu düşünüyor ve karar vermekte 

zorlanıyorsanız, "seyahat", "yemek", "anket" gibi anahtar kelimeleri yazarak ihtiyacınız olan alanınızı 

aratıp sonuçları daraltabilirsiniz. 

Yüklemeler: Bu sekmeye tıklayarak kendi fotoğraflarınızı veya videolarınızı yükleyebilir ve 

çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. "Resim veya video yükle" butonuna tıklayın ve yüklemek istediğiniz 

dosyayı bilgisayarınızdaki klasörlerden seçip yükleyin veya doğrudan alana sürükleyip bırakın. 

Fotoğraflar: Canva'nın kendi arşivindeki fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. Arama çubuğuna anahtar 

kelimeleri girerek işinize yarayacak fotoğrafı daha hızlı bulabilirsiniz. 

Bileşenler: Sunumlarınızda işinize yarayabilecek tablolar, grafik türleri ve simgeler bu sekme altında 

bulunmaktadır. Instagram'da renkli ikonlarla öne çıkan hikayelerinize kapak hazırlamak istiyorsanız bu 

bölümü kullanabilirsiniz. 

Metin: Çalışmanıza bu sekmeden metin ekleyebilirsiniz. Sayfaya eklemek istediğiniz metin türünü 

tıklamanız yeterlidir. Bu bölüm de birbiriyle uyumlu font ailelerini görebileceğiniz metin şablonları da 

bulunmaktadır. 



 
 

Ses: Çalışmalarınıza kısa melodiler ekleyebileceğiniz sekmedir. 

Videolar: Bu sekmenin altında ücretsiz olarak kullanabileceğiniz hazır videolar bulunmaktadır. Üzerine 

tıklayıp dijital ortamlarda kullanabileceğiniz çalışmalarınıza videolar ekleyebilirsiniz. 

Arka Plan: Bu, üzerinde çalıştığınız sayfanın arka planını değiştirebileceğiniz sekmedir. Tercihinize göre 

çalışmanızın arka planına renk veya doku atayabilirsiniz. 

Klasörler: Bu sekmede bulunan "Yeni klasör oluştur" butonuna tıklayarak farklı klasörler üzerinde 

çalışabilirsiniz. 

Tarzlar: Diyelim ki bir şablon seçtiniz, yazı tiplerini ve renklerini değiştirmek istiyorsunuz ama uyumlu 

seçimler yapıp yapamayacağınızdan emin değilsiniz. Bu durumda "Stiller" sekmesi altındaki renk 

paletlerini ve yazı tipi gruplarını kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz stile tıkladığınız anda şablonunuz buna göre 

güncellenecektir. 

Daha fazla: Sık kullanmak istediğiniz diğer Canva uygulamalarını ve entegrasyonlarını burada 

bulabilirsiniz. Örneğin, Instagram veya Pinterest simgesine tıklayarak hesaplarınızı bağlayabilirsiniz. 

Daha sonra tasarımınızı doğrudan bu ortamlarda paylaşabilirsiniz. 

1.1.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

Canva, bir öğretim aracı olarak yaratıcılığı teşvik etmeye, işbirliğini geliştirmeye ve çalışmayı 

kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Etkili, ilgi çekici ve verimli öğrenme ortamları oluşturmaya katkıda 

bulunur. Örneğin: 

İnfografikler: Dersteki karmaşık verileri grafik desteği ile daha kolay, eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde 

sunmak için infografikler oluşturabilirsiniz. 

Afişler: Posterler, öğrencilerin öğrendiklerini sergilemeleri için harika bir yoldur. Sınıf kuralları, 

prosedürler, yaklaşan etkinlikler, özel günler vb. gibi etkinlikleri planlayabilirsiniz.  

Sunumlar: Canva sunumlarını ders verme, bilgi verme, değerlendirme vb. için kullanabilirsiniz. 

Sertifikalar: Canva sertifikaları, öğrenci ödülleri, mezuniyet, teşekkür belgeleri oluşturmak için faydalı 

olabilir. 

Bültenler: Öğretmenler veya öğrenciler bültenler bölümünü bir konu hakkında bilgilendirmek veya 

farkındalık yaratmak için kullanabilir. 

Logo: Sınıf adı ve logosu oluşturarak sınıf motivasyonunu sağlayabilirsiniz. Belki öğrenciler bir logo 

tasarlamayı deneyebilir ve ardından bir oylamaya sunabilirler. Logonuzu blogunuzda, bülten 

panonuzda, notlarınızda görüntüleyebilir, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya hesabınız varsa 

avatar olarak kullanabilirsiniz. 

Çalışma Sayfaları: Çalışma yaprakları kullanarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini 

değerlendirebilirsiniz. 

Ders Planları/Sınıf Programı: Canva ile ders planları hazırlayarak öğrenme sürecini planlayabilirsiniz. 

Grup Projesi: Bazı öğrenciler grup projelerinin etkileşimli doğasından hoşlanırlar ve hatta gruplar 

halinde daha iyi öğrenirler, ancak daha içe dönük veya kendi kendine yeterli öğrenciler bu şekilde 

öğrenmekten çekinebilirler. Canva, işbirliği yüz yüze, sanal olarak veya her ikisinin birleşimiyle 

gerçekleşebileceğinden her iki öğrenici türünün ihtiyaçlarını karşılar. 



 
 

1.1.4. Örnek Uygulamalar 

Canva ile ders sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz tasarımı 

yapabilirsiniz. Uygulama1'de "a veya b veya c" etkinliği infografik şablonu kullanılarak hazırlanmıştır. 

Bu aktiviteyi yapmak için adımları sırasıyla takip ediniz. 

Tasarım Seçimi 

Canva web sitesinde oturum açtıktan sonra “Tasarım” dan İnfografik şablonunu seçin. 

 
Şekil 6. Tasarım seçimi 

İnfografik Seçimi 

Sol tarafta infografik şablonlarının gruplandığı menüyü görüyorsunuz. Bu menüden istediğiniz şablonu 

seçebilirsiniz. Bu etkinlik için işaretlediğimiz şablona tıklayın. Üstte bulunan arama çubuğunu da 

kullanabilirsiniz. 

 
Şekil 7. İnfografik seçimi 

Medyayı ve Metni Sil 

Yapmanız gereken ilk şey, ihtiyacınız olmayan alanları silmek. Bunu yapmak için silmek istediğiniz resme 

veya metne tıklayın ve ardından sil düğmesine basın. Veya menüden sağ tıklayıp “Sil” i seçin. 



 
 

 
Şekil 8. Medyayı ve metni sil 

Medya Yükleme 

Şimdi medya yükleyeceğiz. Sol menüdeki “Fotoğraflar” bölümüne tıklayın. İstediğiniz resimler bu 

alanda bulunmuyorsa internetten veya bilgisayarınızda bulunan fotoğrafları kullanabilirsiniz. Bu 

aktivitede bilgisayardaki fotoğraflar kullanılmaktadır. İlk önce, fotoğrafları içeren klasörü açın. sonra 

kullanacağınız fotoğrafları seçin. Birden fazla fotoğraf seçmek için CTRL tuşuna basın ve kullanacağınız 

resimlere tıklayın. Seçtiğiniz resimleri soldaki menüye sürükleyin (Sürükle ve Bırak). Resimlerinizin 

Yüklemeye dahil edildiğini göreceksiniz. Yalnızca fotoğraf değil, video ve ses dosyaları da 

ekleyebilirsiniz. Hatta Facebook'a giriş yapabilir ve fotoğraflara doğrudan Facebook hesabınızdan 

erişebilir ve istediğiniz fotoğrafları düzenleyebilirsiniz. 

 
Şekil 9. Medya yükleme 

2.3.4.1. Metni Düzenleme 



 
 

Metin bölmesinde birçok özellik vardır ve biraz araştırma ile çok daha fazlasına erişebilirsiniz. Tüm bu 

özelliklerin ortak noktası kolaylıkla uygulanabilmeleridir. "Metin ekle" butonuna tıkladığınızda, 

tasarımınıza küçük bir metin kutusu eklenecektir. Metinlerinizi diğer herhangi bir tasarım bileşeni gibi 

taşıyabilir veya ölçekleyebilirsiniz. Metin bölmesinin altında "metin alanları" vardır: doğru tasarlanmış 

tipografi öğelerini sürükleyip bırakabilir ve bunları tasarımlarınızda hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Fotoğrafınıza en uygun metin alanını bulmak için metin bölmesinin en altına gidin ve tıklayın veya 

tasarımınıza sürükleyin. Mesajınıza karar verdikten sonra metin kutusunun içine tıklayın ve yazmaya 

başlayın.  

 

Şekil 11. Metin düzenleme 

Metnin yazı tipini değiştirmek için “a”daki seçenekleri kullanabilirsiniz. “b” de makalenin boyutunu, 

rengini ve kalınlığını ayarlayabilirsiniz. "Yumurta" yazın ve "e" harfini seçin ve b bölümünde A'yı seçin. 

Renk paleti sayfanın solunda açılacaktır. Bu paletten sarı rengi seçin. Ardından "gg" harflerini seçin ve 

aynı işlemi farklı bir renk seçerek tekrarlayın. 

2.3.4.2. Fotoğraf Düzenleme 

Fotoğraf düzenleme aracını kullanarak düzeltme, kırpma, fotoğraflara çerçeve ve metin ekleme, 

konuşma balonları, fotoğrafları şeffaflaştırma, soldurma, bulanıklaştırma gibi birçok uygulamayı 

Şekil 10. Metin ekleme 



 
 

kolayca yapabilirsiniz. Daha önce yüklediğiniz fotoğraflara erişmek için "Yüklemeler" butonuna tıklayın. 

Kullanmak istediğiniz resimleri seçin, sürükleyip bırakın.  

 
Şekil 12. Fotoğraf düzenleme 

Tebrikler! 

Artık sınıfınıza asmak için bir infografiğiniz var. 



 
 

  

  



 
 

Easel.ly 

1.1.5. Aracın Amacı 

Easel.ly, posterler ve bilgi grafikleri oluşturmak için ücretsiz bir Web 2.0 aracıdır. Easel.ly, daha çok 

istatistiksel verilerle karşılaştırmalar ve diğer bilgilendirici grafikler hazırlamak için kullanılan bir 

uygulamadır. Kullanıcılarına sunulan tasarım arayüzü, rahat bir sürükle ve bırak yöntemiyle profesyonel 

görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. İçerisinde barındırdığı binlerce tasarım şablonu ve tasarım 

objesi ile görselinizi web üzerinde kullanarak kolayca oluşturabilir ve ihtiyacınız olan yerde 

kullanabilirsiniz. Eğitimcilerin ve öğrencilerin sıklıkla kullandığı ders planları, istatistik tabloları, 

profesyonel sunumlar Easel.ly'de hazırlayabilir ve yayınlayabilirsiniz. 

 

1.1.6. Nasıl kullanılır 

▪ Easel.ly'nin ana sayfasına (https://www.easel.ly/) tıklayın ve giriş yapın. İlk kez kullanıyorsanız 

“Create Your Free Account” seçeneğine tıklayın. Ayrıca bir Google, Facebook hesabı veya 

geçerli bir e-posta adresi kullanarak kaydolabilirsiniz. (Kayıtlı kullanıcı olduktan sonra herhangi 

bir bilgisayardan veya telefondan Easel.ly'ye giriş yaptığınızda hazırlamış olduğunuz tüm 

tasarımlara ulaşma şansına sahipsiniz.) 

 

Şekil 13. Easel.ly ana sayfası 

▪ “Create Your Free Account” seçeneğine tıkladıktan sonra geçerli bir e-posta adresi ve şifre girin 

ve “Sign Up” düğmesine tıklayın. 



 
 

 

Şekil 14. Easel.ly kaydolma 

▪ Üyeliğinizi tamamladıktan sonra yönlendirildiğiniz ana sayfada tasarımınıza uygun bir 

şablon seçebilir ve kendi içeriğine uyarlayabileceğiniz düzenleme ekranına gelebilirsiniz. 

Ayrıca hangi kategoride çalışıyorsanız, sağdaki alandan o kategoriyi seçerek uygun bir 

şablon seçebilirsiniz. "Blank Template" butonuna tıklayın. 

 

Şekil 15. Şablonlar ve kategori 

▪ Açılan boş sayfada infografiklerinizi dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Öncelikle işaretli 

alanları açıklayalım. 



 
 

 

Şekil 16. Easel.ly çalışma alanı 

File: Dosyaları açma, kaydetme, içe aktarma gibi işlemler gerçekleştirilir. 

Resize: Belgeyi yeniden boyutlandırılır. 

Download: Peki web üzerinde oluşturduğumuz görseli kendi sunumlarımızda nasıl kullanabiliriz? 

Tasarım ayarlarının üst kısmındaki seçeneklerden biri olan "Download" seçeneği ile oluşturduğumuz 

görseli bilgisayarımıza düşük kalitede, yüksek kalitede veya PDF olarak indirip kullanabiliriz. 

Images: Çalışma alanına resim ekler. 

Text: Çalışma alanına metin ekler. 

Backgrounds: Çalışma alanının arka planını düzenler. 

Template: Çalışma alanına bir şablon ekler. 

Charts: Çalışma alanına grafikler ekler. 

Videos: Çalışma alanına video ekler. 

Upload: Bilgisayarınızdan çalışma alanına resim, video vb. medyaları bu bölüme yükler.  

"Preview" ile tasarımınızın nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Ayrıca "Share" seçeneği ile paylaşılabilir 

bir bağlantı alabilirsiniz, böylece bağlantıyı paylaştığınız kişiler bu görseli görebilir. 

Easel.ly ile bu kadar, şimdi Easel.ly’ye gitme ve en uygun olanı yaratma zamanı! 

1.1.7. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

Easel.ly, tıpkı Canva gibi, yaratıcılığı teşvik etmeye, işbirliğini geliştirmeye ve bir öğretim aracı olarak 

çalışmayı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Etkili, ilgi çekici ve üretken öğrenme ortamları oluşturmaya 

katkıda bulunur. Örneğin Easel.ly ile: 

• interaktif içerik üretilebilir, 

• paylaşım sağlanabilir, 

• üretkenliği ve yaratıcılığı desteklemek için poster hazırlanabilir, 

• etkili bir zaman çizelgesinde öğrenme süreci desteklenebilir, 

• bir konuyu anlatan rapor hazırlanabilir. 



 
 

1.1.8. Örnek Uygulamalar 

Easel.ly ile ders sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz tasarımı 

yapabilirsiniz. Uygulama 2’de boş şablon kullanılarak "Bul ve Boya" etkinliği hazırlanmıştır. Bu aktiviteyi 

yapmak için adımları sırasıyla takip ediniz. 

▪ Görüntüyü İçe Aktar 

İlk olarak bilgisayarınızda bulunan resmi “Upload” bölümüne sürükleyip bırakın yada “Browse 

Computer” butonuna tıklayarak bilgisayarınızdan fotoğrafı seçip yükleyebilirsiniz. 

 

Şekil 17. Resmi içe aktar 

▪ Simgeyi ve Metni Sil 

Şimdi çalışma alanınızı temizleyin. Bunu yapmak için fare ile alanı seçin ve klavyede "Delete" tuşuna 

basın. 

 

Şekil 18. Simgeyi ve metni sil 

 

▪ Fotoğraf ve Metin Düzenleme 

Resim ve metin düzenleme için sayfanın solundaki menüyü kullanmalısınız. Önce kullanmak istediğiniz 

resimleri tek tek sürükleyin ve sayfaya bırakın. Ardından “Text” bölümünden metin alanını ekleyin ve 

düzenleyin. 



 
 

 

 

Şekil 19. Fotoğraf ve metin düzenleme 

▪ Uygulama indir 

Son olarak "Download" butonuna tıklayarak “Low Quality” seçeneğinden çalışmanızı indirebilirsiniz. 

 

Şekil 20. Uygulama indir 

  

Tebrikler! 

Artık sınıfınıza asmak için bir infografiğiniz var. 

 

 



 
 

 



 
 

2 - Video ve Animasyon (Multimedya) 

Video ve animasyon, bilgilerin düz metin yerine görüntü, ses, video, diyagram vb. şeklinde sunulmasını 

sağlayan araçlardır. Soyut bilgiler video ve animasyonlarla somutlaştırılarak öğrencilerin bireysel 

öğrenme süreçleri desteklenir. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin kendi öğrenme tarzlarını 

benimsemelerini sağlamak için farklı multimedya uygulamaları kullanılabilir. Video ve animasyon 

kullanılarak hazırlanan öğrenme ortamları öğrencilerin kendilerini ortamda güvende hissetmelerine 

yardımcı olur. Bir ders son derece bilgilendirici olabilse de, resimleri veya video görüntülerini 

bütünleştiren bir ders, bireyin bilgileri çok daha etkili bir şekilde öğrenmesine ve saklamasına yardımcı 

olabilir. Çeşitli eğitim araçlarının kullanılması, öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik zorluklarının 

üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Öğretmenler, öğrenme seviyelerine uygun materyalleri ve 

etkinlikleri seçerek ve ellerinden gelenin en iyisini ortaya çıkarma dürtülerini uyararak, öğrenme 

güçlüğü çeken öğrencilerin başarılı olmalarına yardımcı olabilir (Raja ve Kumar, 2010). Piktochart, 

Easelly, Genial.ly, Canva, Biteable, Mural, Be Funky, Visme, Cacoo gibi uygulamalar infografik 

araçlardan bazılarıdır. Bu çalışmada BrainPOP ve Powtoon kullanılarak örnek uygulamalar 

hazırlanmıştır. 

BrainPOP 

2.1.1. Aracın Amacı 

BrainPOP, öğrencilerin dikkatini çekmek için animasyonlar, oyunlar, videolar, alıştırmalar, etkinlikler ve 

kavram haritaları içeren müfredat içerikleri oluşturarak eğitimcileri desteklemeyi amaçlayan bir 

öğrenme kaynağıdır. BrainPOP'ta sunulan ders içerikleri fen, sosyal bilimler, İngilizce, matematik, sanat 

ve müzik, sağlık, mühendislik ve teknoloji başlıkları altında toplanmıştır. Bu başlıklara tıklandığında bu 

başlığın altındaki üniteler ve konu listeleri görünür ve ilgili konu video, alıştırma, kavram haritası, film 

oluşturma, oyunlar, kaynaklar ve etkinlikler içerir. Ancak tüm bu içeriklere erişmek için ücretli üye 

olmanız gerekmektedir.  

2.1.2. Nasıl kullanılır 

BrainPOP internet bağlantısı olan tüm bilgisayarlarda kullanılabilir, mobil desteği sayesinde 

telefonunuzdan veya tabletinizden erişebilirsiniz. Bilgisayarda başlattığınız projelere kendi 

hesabınızdan giriş yaparak mobilde devam edebilir, değiştirebilir ve yayınlayabilirsiniz. 

▪ Bilgisayardan ve mobilden kullanmak için BrainPOP'un ana sayfasına 

(https://www.brainpop.com) tıklayın. Halihazırda kaydolduysanız, "Log in"e tıklayın. 

Kayıtlı değilseniz, "School Trial" e ve "Yes" e tıklayın. 



 
 

 

Şekil 21. BrainPOP ana sayfası 

▪ Gerekli alanları doldurarak hesabınızı oluşturun ve ardından Oturum Açın. 

 

Şekil 22. Hesap oluşturma 

▪ Giriş yaptıktan sonra BrainPOP, BrainPOP ELL veya BrainPOPJr arasından birini seçin. 

BrainPOP bu çalışma için seçilmiştir. BrainPOP, birkaç dakikalık ders içeren 

animasyonlardan oluşur. Fen, sosyal bilimler, matematik, teknoloji, sağlık ve sanat 

konularını eğlenceli animasyonlarla aktararak interaktif testler, kavram haritaları, oyunlar 

ve daha birçok interaktif aktivite sunmaktadır. BrainPOP ELL; Canlı ve ilginç animasyonlar 

kullanarak bir hikâyede İngilizce dil bilgisi konularını öğretir. Derecelendirmeli videolar ile 

öğrencileri daha üst seviyelere taşırken, öğrencilerin kelime dağarcıklarını da 

zenginleştiriyor. BeyinPOPJr.; Animasyonları ve interaktif özellikleri ile birçok farklı konuyu 

kapsamaktadır. Her konu; yazarak, çizerek, interaktif oyunlarla ve kavram haritaları 

oluşturarak desteklenir. 



 
 

 

Şekil 23. BrainPOP'u seçin 

2.1.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

• Tüm branşların ders içeriklerine uygun kavram haritaları; videolar, resimler ve anahtar 

sözcükler kullanılarak oluşturulabilir, kaydedilebilir ve yazdırılabilir. 

• Konuyu pekiştirmek için öğrencilere ders konusu ile ilgili eğlenceli ve eğitici oyunlar sunulabilir. 

• "make a movie" seçeneği ile öğrencilerin kendi filmlerini oluşturmaları sağlanabilir. 

• Bir film oluşturarak, onlardan tarihi olayları kronolojik sırayla anlatmaları, tarihi bir olayla ilgili 

neden-sonuç göstermeleri veya tarihteki bir olayı tasvir etmeleri istenebilir. 

• Film oluşturma aracını kullanarak, dil becerilerini geliştirmek için öğrencilerden bir filmi 

seslendirmeleri istenebilir. 

• Öğrencinin sanatsal becerilerini geliştirmek için bir sanatçının hayat hikayesini anlatacakları ve 

çeşitli sanatçıların eserlerini gösterecekleri bir film yapmaları istenebilir. 

• Öğrencilerin tamamladığı sınavlar görüntülenebilir. Ayrıca eğitimciler, eğitici filmleri izledikten 

sonra öğrencinin sınavları nasıl yaptığını ve sınıfın bir bütün olarak sınavı nasıl yaptığını 

görebilir. Öğrencilerin çalışmaları sınıfta yanıtlanabilir ve yorumlanabilir. 

2.1.4. Örnek Uygulamalar 

BrainPOP ile ders sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz videoyu, 

animasyonu yapabilirsiniz. Adı "Ağaçtaki Elma" olan Uygulama 3'ü yapmak için adımları sırasıyla takip 

ediniz. 

▪ Dersi Seçin 



 
 

 Giriş yaptıktan sonra Matematik(Math) dersi ve Ünite'yi seçin. 

▪ Bu konuyu öğret seçeneklerinden birini seçin. 

Derslerinizde ve etkinliklerinizde "Quiz" ile quiz, " Make a map " ile kavram haritaları, "Make a movie" 

ile video, "Worksheet" ile çalışma sayfaları, "Vocabulary" ile sözlük oluşturabilirsiniz. Bu uygulamada 

"Make a movie" kullanılmıştır. 

 

Şekil 25. Konuyu öğret 

▪ Filmi Başlat 

İlk olarak, bir hikaye oluşturmanız istenecek. Ücretsiz kullanım için 150 karakteri geçmemelisiniz. 

"Write New" ı tıklayın. 

Şekil 24. Ders seç 



 
 

 

Şekil 26. Filmi başlat 

▪ Çalışma alanı 

Kısa hikayenizi yazdıktan sonra çalışma alanına geçersiniz. 

 

Şekil 27. Çalışma alanı 

(1).Çalışmanızı kullanıma sunulmadan önce görüntülemek için "Preview"yi veya çalışmanızda daha 

fazla değişiklik yapmazsanız "Save"i seçin. 

(2).Sahnelerin oluşturulduğu alandır. Sahneleri kopyalayabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz. Ücretsiz 

sürümde en fazla 20 sahne oluşturabilirsiniz. 

(3).Sahneye arka plan eklemek istiyorsanız "Add Background", senaryo eklemek istiyorsanız "Write 

Letter" ve ses eklemek istiyorsanız "Add Sound" seçeneğini tıklayın. 

(4).3 numarada seçtiğiniz alanın detaylarının gösterildiği bölümdür. 

(5).Herhangi bir kelime ile arama yaptığınızda onunla ilgili resimlere ulaşabilirsiniz. 

▪ Click Write Letter 

Arka plan ekleyin ve sorunuzu 150 karakteri aşmadan ilk sayfaya yazın.  



 
 

 

Şekil 28. Mektup yaz 

 

▪ Arka Plan ve Metin Ekleyin 

Sahne 2'yi seçin ve arka plan (erkek), metin vb. ekleyin.  

 

Şekil 29. Arka plan ekle 

Hikayenizdeki karakterleri, metinleri veya sesleri aynı şekilde sırayla ekleyin. 

Tebrikler! 

Artık matematik dersiniz için kullanabileceğiniz videonuz hazır. 

 



 
 

 

  



 
 

Powtoon 

2.2.1. Aracın Amacı 

Powtoon, konuşma balonları, şekiller, resimler, karakterler ve daha fazlasını kullanarak bir animasyon 

oluşturmanıza izin veren bir araçtır. Powtoon'un hem ücretli hem de ücretsiz seçenekleri var. Ücretsiz 

olarak oluşturabileceğiniz ürünler dersleriniz için de yeterli. Powtoon ile iyi bir planlama ve 

yaratıcılığınızı kullanarak güzel, ilginç animasyonlar oluşturabilirsiniz. Böylece dersleriniz daha eğlenceli 

olacak ve derslerinize çeşitlilik katacaksınız. 

2.2.2. Nasıl kullanılır 

Powtoon, çevrimiçi çalışan bir web 2.0 aracıdır. Bu nedenle bilgisayarınıza herhangi bir program 

yüklemenize gerek yoktur. Ücretsiz sürüm 30 animasyonlu karakter, 10 müzik ve temel bir slayt paketi 

içerir. Bu özellikler bir eğitim materyali hazırlamak için yeterlidir. Ayrıca videonuzu dışa aktarmadan 

önce önizleyebilirsiniz. Tamamlandığında, videonuzu Youtube, Vimeo, Facebook, Wistia ve HubSpot'a 

aktarabilirsiniz. Ayrıca bitmiş içeriği MP4, PDF veya PPT dosyası olarak da indirebilirsiniz. Powtoon web 

tabanlıdır, yani internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan projelerinize erişebilirsiniz. 

▪ Powtoon'un ana sayfasına (https://www.powtoon.com/) tıklayın ve giriş yapın. Ardından 

sisteme üye olmamız gerekiyor. Üye olmak için “sing up” ye tıklıyoruz. 

 

Şekil 30. Powtoon ana sayfası 

▪ Açılan sayfada doğrudan Gmail veya Facebook hesabınızı kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ya 

da geçerli bir e-posta adresi ile giriş yapmanız ve üyelik bilgilerini doldurmanız 

gerekmektedir. Kaydolurken doğru e-posta adresine sahip olduğunuzdan emin olun, çünkü 

kaydolduktan sonra Powtoon web 2.0 sisteminden bir aktivasyon e-postası gönderilir. 

Aktivasyon e-postasını onayladıktan sonra Powtoon sistemine giriş yapabilirsiniz. Sisteme 

giriş yapmak için sağ üst köşedeki "Login" butonuna basın, kullanıcı adı ve şifrenizi yazın ve 

"Login" butonuna tıklayın. 



 
 

 

Şekil 31. Powtoon'a kaydolun 

2.2.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

• Ders içeriklerinin animasyonlu videolara dönüştürülmesiyle sınıfta etkili ve eğlenceli öğrenme 

sağlanabilir. 

• Öğrencilerden ödevlerini animasyonlu videolara dönüştürerek sunmaları istenebilir. Bu sayede 

öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlayabilir. 

• Öğrencilerin ilgisini çekmenin etkili bir yolu olarak kullanılabilir. 

• Ödev konularını, son teslim tarihlerini ve değerlendirme kriterlerini bildirmek için animasyonlu 

sunum şablonları kullanılabilir. 

• Konunun kilit noktalarını özetlemek için derslerinizin sonunda kullanılabilir. 

• Özel günler, anma günleri ve tatiller için günün anlamını ifade edecek animasyonlar 

oluşturulabilir ve sınıfta sunulabilir. 

2.2.4. Örnek Uygulamalar 

Powtoon ile yeni bir proje oluşturabilir, daha önce yapılmış projeleri özelleştirebilir ve kullanabilirsiniz. 

Bu örnek uygulamada şablon kullanılmaktadır. 

▪ Çalışma Alanını Oluşturun 

 

 

Şekil 32. Powtoon çalışma alanı 



 
 

(1) “HOME” bölümünde şablon üzerinde çalışabilir, yeni bir çalışma alanı oluşturabilir veya dışarıdan 

bir belge içe aktarabilirsiniz. 

(2) Bu bölümde, ne tür bir video oluşturmak istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin yeni bir karakter 

oluşturabilir, öğrenci atayabilir, ders ve ödev çalışmaları oluşturabilirsiniz. Bu uygulamada "Teachers & 

Faculty" seçilmiştir. 

(3) Önceki çalışmanız (My Powtoons), öğrenmenizi destekleyecek kaynaklar (Learning Center) ve farklı 

format ve türlerdeki uygulamalar (Apps & Integrations) “Toolbox” alanında bulunur. 

▪ Şablonu Düzenleyin 

İstediğiniz şablonu seçin ve şablonu tasarımınıza göre düzenleyin. Sayfanın solunda listelenen sahneleri 

kolayca silebilir, çoğaltabilir ve yerini değiştirebilirsiniz. Sayfanın sağındaki araç kutusunu kullanarak 

arka planı, metni değiştirebilir, resimleri içe aktarabilir, karakterinize çeşitli efektler verebilir ve her 

seçenek için şablonları kullanabilirsiniz. 

 

Şekil 33. Şablonu düzenleyin 

Her sayfada düzenlemelerinizi yaptıktan sonra ön izlemesini yapabilir ve sosyal medyada 

paylaşabilirsiniz. 

Tebrikler! 

Sınıfınızda kullanabileceğiniz bir video oluşturdunuz. 

 

 



 
 

 

  



 
 

3 - Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Dünya Araçları 

Artırılmış gerçeklik (AG), bilginin fiziksel ortamdaki görüntüsüne sanal olarak bilgi veya etkileşimli 

öğeler (video, resim, ses vb.) yerleştiren bir teknolojidir. Sanal dünyalar(SD) ise bilgilerin tamamen 3 

boyutlu sanal ortamlar üzerinden sunulmasına olanak sağlayan etkileşimli bir ortamdır. AG ve SD, 

öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için etkili olduğu bilinmektedir. AG ve SD ile öğrenciler öğrendikleri 

bilgilerin farklı gerçeklerini ve açılarını kolayca keşfedebilir; iki boyutlu bir resmi sadece görmek yerine, 

o materyalin farklı özelliklerini ve boyutlarını deneyimleyerek öğrenirler. AG ve SD ile oyunlaştırılma ve 

çeşitli etkinilkler yaparak, dil öğreniminde ve telaffuzunda, sayıların ve genel bilgilerin öğrenme 

temellerinden karmaşık biyoloji, kimya ve ileri matematiğin basitleştirilmesine kadar öğrenme güçlüğü 

çeken öğrenciler için kullanılabilir. Aurasma, ArtSteps, Animal 4D, Quiver, Taleblazer, Blippar, 

Augment, Spacecraft 3D, Thinkercad AG ve SD araçlarından bazılarıdır. Bu çalışma kapsamında Blippar 

ve ArtSteps kullanılarak örnek uygulamalar hazırlanmıştır. 

 

Blippar 

3.1.1. Aracın Amacı 

Blippar aracının amacı, içeriği dijital ortamda zenginleştirmek ve eğitim alanı başta olmak üzere tüm 

alanlarda iki boyutlu ve üç boyutlu farklı içerikler tasarlamak için bir çalışma alanı sağlamaktır. Bu 

ortamda android ve ios işletim sistemine sahip cihazınızla çektiğiniz bir fotoğrafa farklı katmanlar 

ekleyebilirsiniz. Görsel üzerinde ses, video ve üç boyutlu nesneler oluşturarak daha detaylı bir öğrenim 

aracı tasarlayabilirsiniz. 

3.1.2. Nasıl Kullanılır 

Blippar aracını kullanmak için öncelikle Blippar'ın kendi sitesine (www.blippar.com) üye olmanız 

gerekmektedir. Kaydolduktan ve giriş yaptıktan sonra, kullanıcıya bir proje oluşturması için iki farklı yol 

sunulur. Bunlardan biri web üzerinde AG çalışmayı, diğeri ise web projelerinin mobil uygulama üzerinde 

kullanılmasını sağlar. Herhangi bir yolla yeni bir çalışma alanı açtıktan sonra, Blippar tarafından 

sağlanan içerikleri veya kişisel olarak yüklediğiniz içerikleri kullanabilirsiniz. İçeriğiniz hazır olduğunda, 

belirlediğiniz zeminde 3 boyutlu nesneler, video veya ses kullanarak içeriklerinizi hazırlayabilirsiniz. 

İşlemlerinizi bitirdikten sonra, içeriğinizi dünyanın herhangi bir yerinde bir ücret karşılığında 

yayınlayabilir veya öğrencilerinizle birlikte kullanmak üzere ücretsiz bir test yayını paylaşabilirsiniz. 

Hazırlamış olduğunuz uygulamayı çalıştırmak için Blippar uygulamasını indirmeniz ve mobil 

uygulamanın kod kısmına projeniz için verilen kodu girmeniz gerekmektedir. Ardından belirlediğiniz 

zemin görüntüsünü açabilir, Blippar mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra telefon kameranızı ilgili 

zemine doğru tutarak projenizin çalışmasını sağlayabilirsiniz. 

 

▪ Blippar'ın ana sayfasına (www.blippar.com) tıklayın ve oturum açın. 



 
 

 

Şekil  34. Blippar ana sayfası 

▪ Giriş yaptıktan sonra Blippar ana sayfası yüklenecektir. Eğer ilk kez kullanıyorsanız (Sign Up), 

geçerli bir e-posta adresi kullanarak kayıt olmalısınız. (Kayıtlı kullanıcı olduktan sonra herhangi 

bir bilgisayar veya telefondan Blippar'a giriş yaptığınızda hazırlamış olduğunuz tüm projelere 

ulaşabilirsiniz). 

 

 

▪ Açılan pencerede "Start from scratch" düğmesine tıklayın. 

Şekil 35. Kullanıcı girişi 



 
 

 

Şekil 36. Yeni bir proje açma 

▪ Giriş yaptıktan sonra "My Blipps" ekranından web için oluşturacağınız projeler için "Create 

Web AR " (1) butonuna veya mobil uygulama ile tasarım yapmak için "Create App AR" (2) 

butonuna tıklayın. 

 

Şekil 37. Yeni proje oluştur 

 

▪ "Give your Blipp a name" (Şekil 41,1) bölümüne projenizin adını yazarak bir zemin fotoğrafı 

ekleyin (Şekil 41, 2) ve "Continue" (Şekil 41, 3) butonuna tıklayın. 



 
 

 

Şekil 38. Blipp oluşturma 

▪ Blippar proje sayfasının dört ana bölümü vardır. Bunlar tasarım bölümü (Şekil 6, 1), yan panel 

bölümü (Şekil 42, 2), özellikler bölümü (Şekil 42, 3) ve animasyon bölümüdür (Şekil 42,4). 

 

Şekil 39. Blippar proje oluşturma alanı 

• Design Section: Bu alanda seçmiş olduğunuz zemin üzerinde üç boyutlu objeler, video, ses ve 

iki boyutlu görseller ile tasarımınızı yapabilirsiniz. 

• Side Panel Section: Bu bölümde tasarımcının kullanacağı araçlar yer almaktadır. Öğeler, 

“Widgts” ve “Uploads” bölümleri burada mevcuttur. 

• Features Section: Bu bölümde, tasarım alanının özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Burada düzen, 

eylem ve temel özellikler gibi bölümler vardır. 

• Animation Seciton: Tasarım alanına yerleştirdiğiniz nesneleri hareket ettirmek için bu bölümü 

kullanabilirsiniz. Bunun için “Motion Effects” panelini kullanarak farklı efekt özelliklerini 

kullanabilirsiniz. 

• Yan Panel (Şekil 43), öğeler, “Widgts” ve “Uploads” gibi eklentilerin kullanılabileceği bölümdür. 

Buradaki eklentiler ile çalışmanızı farklı araçlarla özelleştirebilirsiniz. Ayrıca Blippar hazır 

araçları kullanarak veya “Uploads” bölümünden kendi içeriğinizi ekleyerek tasarımınızı 

özelleştirebilirsiniz. 

 



 
 

 

Şekil 40. Yan panel bölümü 

Empty sprite: Bu bölümden tasarım alanınıza resim yükleyebilirsiniz. 

Text: Bu bölümden tasarım alanınıza tercih ettiğiniz metni ekleyebilirsiniz.  

3D Shapes: Bu bölümde Blippar'ın sunduğu üç boyutlu nesneleri projenizde kullanabilirsiniz. 

Widgets: Bu bölümden Blippar'ın sağladığı araçları ekleyebilirsiniz (Örneğin; ses, takvim, pdf ). 

Uploads: Bu bölümden kendi içeriğinizi çalışma alanınıza yükleyebilirsiniz. 

▪ “Properties” (özellikler) (Şekil 44), tasarım alanının yerleşim, eylem ve temel özellikleri 

belirlemek için kullanılan bölümdür. Burada tasarım ekranınızın boyutlarını ayarlayabilir, 

nesnelerinizin hareketlerini ve çalışma alanınızın adını değiştirebilirsiniz. 

 

 

Şekil 41. Özellikler Bölümü 

Position: Bu bölümde, tasarım ekranınızdaki tüm nesnelerin konumunu ayarlayabilirsiniz. 

Action: Bu bölümde, çalışma alanınıza ekleyeceğiniz nesnelerin etkileşime geçtiğinde nasıl davranması 

gerektiğini belirleyebilirsiniz. 

Basic Properties: Bu bölümden objelerinizin şeklini değiştirebilir ve opaklık ayarlamaları yapabilirsiniz. 



 
 

Animasyon tasarım alanında kullanılan hareketli nesneleri ve nesnelere vermek istediğiniz efekt 

özelliklerini “motion effects” bölümünden ekleyebileceğiniz bölümdür (Şekil 45). 

 

Şekil 42. Animasyon Katmanları 

Move: Bir öğenin konumunu zamanla değiştirin. 

Rotate: Bir öğenin yönünü zamanla değiştirin. 

Scale: Ölçek: Bir öğenin boyutunu zamanla değiştirin 

Fade Out: Zamanla, bir öğeyi normal opaklık değerinden tamamen şeffaf olacak şekilde karıştırın. 

Fade In: Zamanla, bir öğeyi tamamen saydamdan normal opaklık değerine kadar karıştırın. 

Opacity: Bir öğenin şeffaflığını zamanla değiştirme (ana kare tablosu) 

AnimClip: Bir model varlığı içinde paketlenmiş animasyon klibi (yalnızca “GLTF” uzantılı gibi animasyon 

verileri içerebilen model biçimleri için kullanılabilir.) 

Bounce: Zamanla, bir öğeyi sıçrama benzeri bir hareketle bir konumdan diğerine hareket ettirin. 

▪ Projenize bir sahne eklemek için sayfanın sol alt köşesindeki “Scene 1” e tıklayın. Sahnelerinizi 

bu bölümde isimlendirerek oluşturabilirsiniz. 

 

Şekil 43. BlippBuilder sahnesi 



 
 

▪ Projenize eklediğiniz objeleri sağ taraftaki "3D" bölümünden veya sağ taraftaki "Sprite" 

bölümünden projenize taşıyabilir ve konumlandırabilirsiniz. 

 

Şekil 44. Konum 

▪ İçerik hazırlandıktan sonra sağ üst kısımda bulunan "Publish" butonuna tıklayarak projenizi 

dünyanın herhangi bir yerinde veya herhangi bir yerde yayınlayabilirsiniz. 

Yayınlamadan kullanmak istiyorsanız “Preview” düğmesine basın. Açılan pencerede verilen kodu 

not alarak "Continue" butonuna basınız. 

 

Şekil 45. Blipp'i test et 

▪ Açılan pencerede "Publish to Test" butonuna tıklayarak programı çalışmaya hazır hale getiriniz. 

 



 
 

 

Şekil 46. Test için yayınla 

 

▪ Projenizi telefonunuzda çalıştırmak için Google Play'den Blippar mobil uygulamasını indirin. 

Uygulamayı açtıktan sonra program tarafından verilen test yayınlama kodunuzu “Settings” 

bölümünden girerek “Confirm” seçeneğine tıklayın. 

 

Şekil 47. Mobil uygulama 

▪ Kodunuzu girdikten sonra uygulama içerisinde açılan kameranızı zemin fotoğrafınızın üzerine 

tutun ve “Tap to Scan” düğmesine basın. Tarama işlemi bitene kadar bu şekilde bekleyin. 

 



 
 

 

Şekil 48. Uygulama Kamerası 

▪ Tarama işlemi tamamlandıktan sonra projeniz çalışacaktır. Uygulama için yapılan örnek 

çalışmalardan bazı görseller aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 49. Proje sahnesi 

3.1.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

Bir öğretim aracı olarak Blippar, yaratıcılığı teşvik etmeye, çalışmaları kolaylaştırmaya, görsel ve işitsel 

kalıcılığı sağlamaya yardımcı olabilir. Etkili, ilgi çekici ve üretken öğrenme ortamları oluşturmaya 

katkıda bulunur. 

Örnek: 



 
 

• Çalışma Sayfaları: Blippar sahneleri ile çalışma sayfaları oluşturarak öğrencilere sunduğunuz 

içeriği zenginleştirebilirsiniz. 

• Grup Projesi: Bazı öğrenciler grup projelerinin etkileşimli doğasından hoşlanırlar ve hatta 

gruplar halinde daha iyi öğrenirler, ancak daha içe dönük öğrenciler bu şekilde öğrenmekte 

tereddüt edebilirler. İşbirliği, yüz yüze ve sanal olarak veya her ikisinin birleşimiyle 

gerçekleşebileceğinden Blippar her iki öğrenci türünün de ihtiyaçlarını karşılar. 

3.1.4. Örnek Uygulamalar 

Blippar ile ders sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve yaratıcılığınızı kullanarak istediğiniz projeleri 

oluşturabilirsiniz. Blippar aracı kullanılarak "Rakamları Oku ve Dinle" etkinliği hazırlanmıştır. Bu 

aktiviteyi yapmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz. 

Adım 1. Yeni bir proje açın ve Create App AR > Start from scratch adımlarını izleyin. Açılan sekmeden 

“browse” butonuna tıklayın ve yeni bir zemin fotoğrafı ekleyin (Örneğin; Bu zemin herhangi bir pano 

veya tasarladığınız afiş resmi olabilir). 

 

Şekil 50. Blipp Oluşturma 

Adım 2. “Upload” bölümünde bilgisayar üzerinden yüklenen rakamlara ait resimleri (rakamlara ait 

görseller indirerek “Uploads” bölümüne ekleyebilirsiniz), panoları ve rakamlara ait sesleri yükleyin. Ve 

rakamları tahtaya sürükleyip bırakarak konumlandırın. 

 

Şekil 51. Yüklemeler bölümü 



 
 

Adım 3. İlk sayfada oluşturduğunuz rakamları sağdaki “Action” bölümünden her rakam için açılmasını 

istediğiniz sahneye yönlendirin. Bunu yapmak için Action > Go to scene > Scene 1 (2,3,4,5 rakamı içinde 

aynı işlemleri tekrarlayın) adımlarını izleyin. Bu sayede sayılara tıkladığınızda ilgili sahneye 

geçebilirsiniz. 

 

Şekil 52. Eylem 

• Sahneyi oluşturmak için sol alttaki “Scene 1” düğmesini kullanın. 

 

Şekil 53. Sahne oluşturma 

Adım 4. Şekil sahnelerinde, ana sayfaya sol alt kısma dönmek için bir buton oluşturun (Bunun için bir 

anasayfa ikonu kullanabilirsiniz). Butonun aktif olabilmesi için eklemiş olduğunuz resme (anasayfa 

ikonu) tıklayın ve sağdaki “Action” bölümünden ana sayfanızı (tüm rakamların bulunduğu sahne) seçin. 



 
 

 

Şekil 54. Ana sayfa anahtarı 

Adım 5. Her rakam için, o rakamın ses kaydını (bir rakamı için bir rakamın sesli hali) çalmak için 

rakamlara tıkladığınızda ses çalma özelliğini kullanın. Bunun için sırasıyla Action > Audio > Add audio 

file adımlarını takip ediniz. 

 

Şekil 55. Sayılar için ses 

Adım 6. Rakamların bulunduğu her sahnenin sağ alt kısma bir sonraki rakamın bulunduğu sahneye geçiş 

yapabilmek için bir düğme (sağ yön ikonu eklenebilir yada bir sonraki sahnede bulunan rakamın görseli 

olabilir) oluşturun. Bunun için ilgili (sağ yön ikonu ) resme tıklayın ve sağdaki Action bölümünden bir 

sonraki sahne adını seçin. 



 
 

 

Şekil 56. Yön tuşu 

Adım 7. Rakam sahnelerinde karşılık gelen sayı kadar ekleyeceğiniz 3 boyutlu nesnelere (örneğin 3 

rakamının bulunduğu panoya 3 adet nesne eklenmeli) tıkladığınızda ses dosyası oluşturmak istiyorsanız 

tekrar Action > Audio > Add audio file adımlarını izleyin. 

 

Şekil 57. Rakamlar için 3B nesne 

Adım 8. Rakamların bulunduğu sahnelerde ilgili rakam için video (örneğin 1 rakamını öğretici herhangi 

bir video olabilir) butonu (bunun için video oynatma ikonu kullanılabilir) eklemek ve bu butona 

tıklanıldığında videoyu oynatmak istiyorsanız eklemiş olduğunuz ikona tıklayıp Action > Video-> Add 

video file adımlarını takip edebilirsiniz. 



 
 

 

Şekil 58. Video yükleme 

Adım 9. İlk sahnede yapılan tüm uygulamaları diğer sahnelerinize de aynı şekilde uygulayınız. 

Sahne 2.  

 

Şekil 59. Sahne 2 

 

Sahne 3.  



 
 

 

Şekil 60. Sahne 3 

Sahne 4.  

 

Şekil 61. Sahne 4 

Sahne 5.  

 

Şekil 62. Sahne 5 



 
 

Adım 10. Tüm sahneler oluşturulduktan sonra Preview > Continue > Publish to Test adımlarını takip 

edin ve programın verdiği test kodunu mobil uygulamanızın kod bölümüne yazın. Kodu girdikten sonra 

uygulama kamerasını zemin fotoğrafına (proje başında eklemiş olduğunuz zemin fotoğrafı) tutarak 

projenizi çalıştırın. 

 

Şekil 63. Blipp'i çalıştır 

 

Tebrikler! 

Artık 3 boyutlu eğitim projenizi çalıştırabilirsiniz. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Artsteps 

3.3.1. Aracın Amacı 

Artsteps, kendi resimlerinizi ve öğrencilerinizin yaptığı resimleri kullanarak sanal bir sergi veya müze 

oluşturabileceğiniz bir Web 2.0 aracıdır. ArtSteps, üç boyutlu (3B) alanlarda sanal sanat galerileri 

oluşturmak için kullanılan web tabanlı bir ortam sunar. Sanal dünya içerisinde 3 boyutlu ortamalar 

tasarlayıp sanal sergiler oluşturabilirsiniz. Eğitim alanında özellikle de uzaktan eğitim süreçlerinde 

tasarladığınız sanal dünyaları eğitimciler ve öğrenciler rahatlıkla kullanabilir. Artsteps'te sergi alanını 

kendiniz tasarlayacağınız gibi  önceden var olan şablonları da kullanabilirsiniz. Ardından sanal 

ortamınıza 3 boyutlu objeler ekleyebilir ve web sayfası veya uygulama üzerinden VR (Sanal gerçeklik) 

gözlükler ile bu alanı ziyaret edebilir ve ortamı gezinebilirsiniz. 

3.3.2. Nasıl kullanılır 

ArtSteps aracına “www.artsteps.com” adresinden abone olabilir, şablonları ve özellikleri ücretsiz 

olarak kullanabilirsiniz. Çalışmalarınızı herkese açık olarak paylaşabilir veya dilerseniz kişisel 

bloglarınızda veya Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan 

hemen sonra kendi çalışmanızı tasarlayabilirsiniz. Ayrıca Artsteps hem öğretmenler hem de öğrenciler 

tarafından kullanılabilecek ortak bir platformdur. Bu nedenle hem öğrenciler hem de öğretmenler 

hesap açabilir ve bireysel çalışma yapabilir. 

1. Artsteps'in ana sayfasına (www.artsteps.com) tıklayın ve giriş yapın. 

 

Şekil 64. Artsteps ana sayfası 

2. Artsteps ana sayfasına giriş yapıldıktan sonra kullanıcı giriş sayfası yüklenecektir. İlk kez 

kullanıyorsanız (kaydolun: Şekil 67, 2), bir Google hesabı, Facebook hesabı veya geçerli bir e-

posta adresi kullanarak kayıt olabilirsiniz. (Kayıttan sonra Artsteps'e herhangi bir bilgisayar 

veya telefondan giriş yapabilirsiniz) 



 
 

 

Şekil 65. Giriş 

3. Giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda bulunan " create" butonuna tıklayarak proje tasarım 

ekranına geçiş yapınız. 

 

Şekil 66. Yeni proje oluşturma 

4. Artsteps proje tasarım ekranınızda üç ana bölüm vardır: üst panel (Şekil 70.1), tasarımlar 

bölümü (Şekil 70, 2) ve projeyi oluşturacağınız alan (Şekil 70, 3). 

 

Şekil 67. Artsteps ana bölümleri 



 
 

Define: Bu bölümde sanal dünyayı ister kendiniz tasarlayabilirsiniz, isterseniz de sınırlı sayıda sunulan 

hazır sanal dünyaları kullanabilirsiniz. 

Design: Sanal dünyanızın içeriğini yeniden tasarlıyorsanız, burada sanal dünyanızın renklerini ve 

desenlerini değiştirebilirsiniz. 

Add & place: Bu bölümde sanal dünyanız için kendi resimlerinizi, videolarınızı, üç boyutlu nesnelerinizi 

ve metinlerinizi ekleyebilirsiniz. Artsteps aracı tarafından sağlanan kitaplığı da kullanabilirsiniz. 

Plan: Bu bölümde sanal dünyanızı oluşturduktan sonra rehber kameralar koyarak sanal dünyada 

kolayca gezinebilirsiniz. 

Publish: Sanal dünyanızı ve bu bölümde oluşturduğunuz içerikleri tüm dünya ile paylaşabilirsiniz. 

Yayınladıktan sonra daha iyi ulaşılabilmesi için çalışmanıza bir isim vermeyi unutmayınız. 

5. "Define" (Şekil 71,1) bölümünde, sağ tarafta sanal dünya alanınızı oluşturmak için araçlar 

bulunmaktadır. Buna göre "Construction tools" (Şekil 71,2) alanından duvarları ve kapıları 

kullanarak sanal dünyanızı oluşturabilirsiniz. Öte yandan, "create your own" seçeneğinden 

kendi sanal dünyanızı oluşturabilirsiniz (Şekil 71,3). Artsteps aracının sunduğu hazır sanal 

dünyaları “Exhibition templates” alanından kullanabilirsiniz (Şekil 71,4). Tüm bu adımları 

gerçekleştirmek için soldaki alandan seçmiş olduğunuz malzemeyi sağdaki proje alanınıza 

sürükleyip bırakmanız yeterlidir. 

 

Şekil 68. Bölümü tanımlama 

6. "Design" (Şekil 72,1) bölümünde, sağda sanal dünya için kullandığımız kapı veya duvarlar için 

boyama ve desen araçları bulunmaktadır. Buna göre proje alanına ekleyeceğiniz kapı veya 

duvarların rengini "Colors" (Şekil 72, 2) alanından herhangi bir renk seçerek değiştirebilirsiniz. 

"Textures" (Şekil 72, 3) alanından herhangi bir desen seçerek duvarların veya kapıların desenini 

değiştirebilirsiniz. Tüm bu adımları gerçekleştirmek için soldan seçmiş olduğunuz renk veya 

desenlere bir kez tıklayıp ardından sağdaki nesnenizi (kapı veya duvar) işaret edip bir kez 

tıklayarak değişikliklerinizi yapabilirsiniz. 



 
 

 

Şekil 69. Tasarım bölümü 

7. "Add & place" (Şekil 73, 1) bölümünde sağ tarafta oluşturulan sanal dünya için resimlerinizi, 

videolarınızı, üç boyutlu objelerinizi ve yazı malzemelerinizi ekleyebilirsiniz. Buna göre Artsteps 

aracının sunduğu üç boyutlu nesneleri "Display Cases"(Şekil 73, 2) alanından kullanabilirsiniz. 

Eklemek istediğiniz resim, video, üç boyutlu nesneler ve metinleri "Artıfacts" (Şekil 73, 3) 

alanından ekleyebilirsiniz. Bu bölümde Artsteps aracının kendi kütüphanesini de 

kullanabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yapabilmek için materyalleri ekleyeceğiniz bölümlerde “Add” 

butonuna tıklayarak kendi kütüphanenizi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu materyalleri sağdaki sanal 

dünya alanınıza sürükleyip bırakarak da ekleyebilirsiniz. 

 

Şekil 70. Ekle & yerleştir bölümü 

8. "Plan"(Şekil 74, 1) bölümünde oluşturduğunuz sanal dünya için ziyaretçilerinize 

(öğrencilerinize) rehber kameralar ekleyebilirsiniz. Bu sayede projenizi ziyaret eden 

öğrencilerinizin oluşturduğunuz sanal dünyada düzenli olarak gezinmelerini sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca sanal dünya alanınıza birden fazla kılavuz kamera ekleyebilirsiniz. Tüm bu işlemleri 

yapmak için yapmanız gereken tek şey soldaki "Add guide point" (Şekil 74, 2) bölümünden 

kameralarınızı ekleyip sağdaki sanal dünyaya sürükleyip bırakmak. Ekledikten sonra kameranızı 

istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. 



 
 

 

Şekil 71. Plan bölümü 

9. "Publish"(Şekil 75, 1) bölümünde oluşturduğunuz sanal dünyayı tüm dünya ile paylaşabilirsiniz. 

Bunu yapmak için önce "Cover"(Şekil 75, 2) alanındaki "Capture" düğmesine tıklayarak 

projenizin resmini çekin. İkinci olarak, "Public Information" (Şekil 75, 3) alanına 

yayınlayacağınız projenin bilgilerini giriniz. Üçüncüsü, Artsteps sayfasında projenizi paylaşmak 

istiyorsanız “Publishing settings” başlığı altındaki butonu (Şekil 75, 4) seçili yapın. Son olarak 

sağ üstte bulunan "Publish" (Şekil 75, 5) butonuna tıklayarak projenizi tüm dünya ile 

paylaşabilirsiniz. Böylece öğrencileriniz aynı anda oluşturduğunuz sanal dünyaya erişebilirler. 

 

 

Şekil 72. Bölümü yayınla 

3.3.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

Artsteps, öğrenme süreçlerinizde geniş bir kullanım alanına sahiptir ve yaratıcılığınıza bağlıdır. 

Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir: 

• Dersinizde öğrencileriniz için yaptığınız etkinlikleri sergilemek için kullanabilirsiniz. 

• Harfleri, sayıları, hayvanları, bitkileri vb. konularda tanıtım yapmak için sergiler 

düzenleyebilirsiniz. 



 
 

3.3.4. Örnek Uygulamalar 

Dersin sonuçlarını göz önünde bulundurarak ve yaratıcılığınızı kullanarak Artsteps ile istediğiniz sanal 

dünyayı tasarlayabilir ve içerik ekleyebilirsiniz. Uygulama1'de sanal dünya kullanılarak "Sayılar" 

etkinliği hazırlanmıştır. Bu aktiviteyi yapmak için adımları sırasıyla takip ediniz. 

1. Sanal Dünyayı ekleyin 

"Define" bölümüne tıklayın ve "Exhibition Templates" bölümünden seçilen sanal dünyayı proje 

ekranınıza ekleyin. Ayrıca sağ alttaki "Start" simgesini kameranızın başlamasını istediğiniz yere 

sürükleyip bırakabilirsiniz. 

 

Şekil 73. Bölümü tanımla 

2. Malzemelerinizi ekleyin 

"Add & place" bölümüne tıklayın. Bu bölümde numaralara ait resimleri tek tek "Add Image" butonuna 

tıklayarak kitaplığınıza ekleyiniz. 

 

Şekil 74. Bölüm ekle ve yerleştir 

3. Resimlere ses ekleyin 

"Add image" butonuna tıklayın ve eklediğiniz numara ile ilgili bilgileri girin (Örneğin açıklama kısmına 

onu temsil eden nesnelerin numarasını ve adını yazabilirsiniz). Ardından, Ses dosyası bölümüne gidin 

ve sayıyı okumak için sesi yükleyin (Örneğin, 5 numaralı okuma: beş kelebek). "Save" düğmesini 



 
 

tıklayarak yüklemenizi tamamlayın. Bu şekilde eklemek istediğiniz tüm sayıları ekleyin ve "Artıfacts" 

bölümüne kaydedin. 

 

Şekil 75. Ses ekle 

4. Sanal dünyaya resim ekleyin 

Eklediğiniz resimleri sanal dünyanızın herhangi bir yerine eklemek için sol kısımdan sürükleyip sağdaki 

sanal dünya alanına bırakın. Resminizin boyutunu ve konumunu sağ üstte bulunan konumlandırma 

bölümünden düzenleyebilirsiniz. Aynı bölümden resminize çerçeve de ekleyebilirsiniz. 

 

Şekil 76. Sanal dünyaya resim ekleyin 

5. Diğer numaraları ekle 

Diğer tüm sayıları sanal dünyanın herhangi bir noktasında konumlandırabilirsiniz (Örnek, Şekil 80). 



 
 

 

Şekil 77. Diğer numaraları ekle 

6. Başlat simgesini konumlandırma 

Sanal dünyada yolculuğunuza başlayacağınız noktaya "Start" sembolünü koyun. 

 

Şekil 78. Başlat simgesini konumlandırma 

7. Kitaplığa kamera ekle 

Ekleyeceğiniz kameraları sanal dünyanıza eklemek için "Plan" bölümüne tıklayın. Bunu yapmak için 

"Add guide point" düğmesine tıklayın. Ardından kameranızın adını ve açıklamasını ekleyin ve işleminizi 

tamamlamak için "Save" düğmesini tıklayın. 



 
 

 

Şekil 79. Kitaplığa kamera ekle 

8. Sanal dünyaya kamera ekle 

Kütüphaneye eklediğiniz kameraları sanal dünyanın herhangi bir noktasına sürükleyip bırakın. 

Eklediğiniz noktada kameranızın görünümünü ve konumunu değiştirebilirsiniz (Unutmayın, birden fazla 

kamera ekleyip hepsini farklı noktalara konumlandırabilirsiniz, böylece alanınızı farklı açılardan 

izleyebilirsiniz). 

 

Şekil 80. Sanal dünyaya kamera ekle 

9. Sanal dünyayı yayınlama 

Çalışmanız bittiğinde "Publish" butonuna tıklayarak açılan pencerede; Çalışma başlığınızı ve çalışmanın 

açıklama kısmını yazınız. Ardından, görünümü daha belirgin hale getirmek için çalışmanızın Artsteps 

sayfasından bir kategori seçin. "Save" butonuna tıklayarak çalışmanızı herkesle paylaşabilirsiniz. 



 
 

 

Şekil 81. Sanal dünyayı yayınlama 

Tebrikler! 

Artık sanal dünyanızı öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz.

 

 

  



 
 

Bölüm 4 - Öğrenme Güçlükleri İçin Dijital Değerlendirme Araçları 

Google Formlar 

4.1.1. Aracın Amacı 

Google Formlar, Google tarafından sunulan bir bulut bilişim hizmetidir. Temel olarak çevrimiçi olarak 

veri toplanmasına, depolanmasına ve raporlanmasına olanak sağlayan bir değerlendirme hizmeti 

sunmaktadır. Çevrimiçi sınavlar, quizler, oylamalar ve anketler oluşturmak için kullanılabilir.  Soru 

türlerine yönelik seçenekler şunları içermektedir: kısa cevaplı, paragraf, çoktan seçmeli, onay 

kutucuklu, açılır listeli, dosya yükleme, doğrusal ölçekli ve onay kutusu tablolu sorular. Oluşturulan 

değerlendirme aracı, öğretmen tercihlerine ve amaçlarına göre soru tipi ve görsel tasarım açısından 

özelleştirilebilmektedir. Oluşturulan değerlendirme aracı otomatik olarak Google Drive üzerinde 

kaydedilmektedir. E-posta, link ve HTL kodları aracılığıyla katılımcılara dağıtılabilir. Toplanan katılımcı 

yanıtları çevrimiçi olarak depolanır ve grafik şeklinde görüntülenebilir. Ayrıca, yanıtlar bir CSV dosyası 

şeklinde indirilebilir ve Microsoft Excel ve SPSS gibi başka bir çevrim dışı yazılım aracılığıyla analiz 

edilebilir.  

4.1.2. Aracın Kullanımı 

Form Oluşturma 

Google Formlar, bir Google hesabı veya Gmail adresi ile kullanılmaktadır. Şu web adreslerinin herhangi 

biri aracılığıyla kullanılabilir: (1) forms.google.com, (2) drive.google.com, and (3) docs.google.com. 

Öğretmenler, bu adreslerden herhangi biri üzerinde Gmail adresleri ve şifreleriyle sisteme giriş 

yaparlar.  Giriş yapıldığında, sırasıyla Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’de gösterilen Google Formların ve Drive’ın 

ana sayfaları görüntülenir. Şekil 4.1’deki ekranda, “Blank (Boş)” butonuna tıklanarak yeni bir form 

oluşturulabilir. Şekil 4.2 ekranında, önce “New (Yeni)” butonuna ve sonra “Google Forms (Formlar)” 

butonuna tıklanarak yeni bir form oluşturulabilir. Şekil 4.2’de gösterilen sayfa aynı zamanda 

oluşturulan formun otomatik olarak kaydedildiği yerdir. “My New Form (Başlıksız Form)” başlıklı yeni 

form,  Şekil 4.2’de buna örnek olarak gösterilmiştir.  

 



 
 

Şekil 4.1. Google Formlar Ana Sayfası 

 

Şekil 4.2. Google Drive Ana Sayfası 

Şekil 4.3 Google Formlar’da oluşturulan bir formun varsayılan görüntüsünü sunmaktadır. Formun sol 

üst köşesinde bulunan “Başlıksız Form”a tıklanarak, Google Drive’da depolanan dosyanın ismi 

değiştirilebilir. Oluşturulan form, dosya adının yanındaki klasör ikonu ile Google Drive üzerinde belirli 

bir klasöre taşınabilir. Kullanıcının herhangi bir eyleminden sonra, “Tüm değişiklikler Drive’a 

kaydedildi” bildirimi sayfanın üst kısmında görüntülenmektedir. Bu bildirim, ayrıca herhangi bir 

kullanıcı işlemi gerekmeden formdaki tüm değişikliklerin otomatik olarak Google Drive’a kaydedildiğini 

bildirmektedir.    

.  



 
 

Şekil 4.3. Google Formlarda Yeni bir Formun Varsayılan Görünümü 

Şekil 4.3’deki sayfada bulunan ilk bölüm, değerlendirme formunun adlandırıldığı ve gerekli 

açıklamaların yapıldığı bölümdür. Aşağıdaki bölüm bir çoktan seçmeli soru tipini göstermektedir. Soru 

tipi, soru panelinin sağ tarafında bulunan “Çoktan Seçmeli” seçeneğine tıklanarak değiştirilebilir. 

Google Formlarda buluna soru tipleri aşağıda Şekil 4.4’de gösterilmiştir. Öğretmenler değerlendirme 

amaçlarına bağlı olarak bu soru tiplerinden herhangi birini kullanabilirler. Örneğin, “Kısa yanıt” 

öğrencilere yaşlarını sormak için kullanılırken, “çoktan seçmeli” cinsiyetlerini sormak için kullanılabilir. 

Diğer taraftan, bilimsel bir araştırma kapsamında veri toplanırken geçerli ve güvenilir bir ölçeğin 

maddeleri “Doğrusal ölçek” ile sunulabilir. Ayrıca, Şekil 4.3’de gösterilen resim ikonları aracılığıyla 

sorulara veya yanıt seçeneklerine resimler eklenebilir.  

 

Şekil 4.4. Google Formlarda Bulunan Soru Tipleri 

Şekil 4.5’de gösterilen her bir sorunun altında bulunan seçenekler soruyu düzenlemek için kullanılabilir. 

Soru, “kopyala” butonu ile kopyalanabilir, “sil” butonu ile silinebilir ve “gerekli” seçeneği ile zorunlu 

yapılabilir. Ek seçenekler “gerekli” seçeneğinin yanındaki menüde bulunmaktadır. Bu menü, bir soruya 



 
 

açıklama ekleme, katılımcıları yanıtlarına göre belirli bölümlere yönlendirme ve seçeneklerin sırasını 

karıştırma seçeneklerini sunmaktadır.  

 

Şekil 4.5. Soru Düzenleme Seçenekleri 

Şekil 4.6’da gösterilen varsayılan sayfanın sağında yer alan araç kutusu, forma eklenebilen seçenekleri 

içermektedir. Bu araç kutusu, “soru eklemek”, “soruları içe aktarmak”, “başlık ve açıklama eklemek”, 

“resim eklemek”, “video eklemek” ve “bölüm eklemek” için kullanılabilir. Aşağıdaki şekildeki ilk 

seçenek yeni soru eklemek için kullanılmaktadır. İkinci seçenek, başka bir formdan soru eklemek için 

kullanılmaktadır. Üçüncü seçenek, varsayılan sayfanın üstündeki gibi yeni bir başlık ve açıklama 

eklemek için kullanılmaktadır. Dördüncü seçenek; kamera, URL veya başka Google hizmetleri 

aracılığıyla veya bilgisayardan resim eklemek için kullanılmaktadır. Beşinci seçenek, YouTube’dan video 

eklemek için kullanılmaktadır. Son seçenek ise, formda çoklu bölüm oluşturmak için bölüm eklemek 

için kullanılmaktadır.  

 

Şekil 4.6. Forma Eklenebilen Seçenekler 



 
 

 

Formların Özelleştirilmesi ve Dağıtımı  

Oluşturulan form, Şekil 4.7’de gösterilen tema seçenekleri aracılığıyla özelleştirilmektedir.  Tema 

seçeneklerine, sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “temayı özelleştir” butonuna tıklanarak 

ulaşılmaktadır. Tema seçenekleri, üst bilgi resmi ekleyerek ve renk ve font stilleri seçerek kullanıcıların 

formlarını özelleştirmelerini sağlamaktadır. “Temayı özelleştir” butonun yanında yer alan “önizleme” 

butonu, kullanıcının formu katılımcıların gözünden görüntülemesini sağlamaktadır. “Önizleme” 

butonun yanında yer alan “ayarlar” butonu “bir yanıtla sınırlama”, ilerleme çubuğunu gösterme”, 

“soruların sırasını karıştırma” ve “onay mesajı” gibi form ayarlarını içermektedir.  

 

Şekil 4.7. Google Formlar’da Tema Seçenekleri 

Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “gönder” butonu dağıtım seçeneklerini görüntülemek için 

kullanılmaktadır. Şekil 4.8, “formu gönder” penceresinde yer alan dağıtım seçeneklerini 

göstermektedir. Oluşturulan form, e-posta, link ve HTML yerleştir kodu aracılığıyla katılımcılara 

gönderilebilir. Form ayrıca Facebook ve Twitter üzerinden de paylaşılabilir. Form, e-posta seçeneğiyle 

belirli katılımcıların e-posta adreslerine gönderilebilir. Bu bölümde, formu düzenleyebilecek kişiler de 

belirlenebilir ve davet edilebilir. “Link” seçeneğiyle form linke sahip herkes tarafından görüntülenebilir. 

HTML yerleştir kodu aracılığıyla, form bir web sitesine yerleştirilebilir ve görüntülenebilir.  



 
 

 

Şekil 4.8. Form Dağıtım Seçenekleri 

Form Yanıtlarının Görüntülenmesi  

Form sorularına verilen yanıtlar Şekil 4.9’da gösterilen “yanıtlar” sekmesi ile görüntülenmektedir. 

Şekilde gösterildiği gibi, yanıtlar “özet”, “soru” ve “bireysel” olarak görüntülenebilir. Özet bölümü; 

tablo, grafik ve metin biçiminde toplam yanıtları sunmaktadır. Soru bölümü, her bir soruya verilen 

yanıtları göstermektedir. Bireysel bölümü ise her bir katılımcının yanıtlarını ayrı ayrı göstermektedir. 

Form, “yanıtlar kabul ediliyor” seçeneği ile pasif hale getirilebilir veya yeniden aktif hale getirilebilir. 

Yanıtlar sağ üst köşede yer alan “e-tablo oluşturma” butonu ile tablo biçimine dönüştürülebilir. 

Yanıtlar, “e-tablo oluşturma” butonunun yanındaki açılır menü ile CSV biçiminde tablo olarak 

indirilebilir. Ayrıca, yanıtlar, bu menüdeki seçenekler aracılığıyla yazdırılabilir veya silinebilir.  

 

Şekil 4.9. Google Formlar’da Yanıtlar Görünümü 



 
 

4.1.3. Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Yönelik Öneriler  

Google Formlar; ihtiyaç analizi, öğretimin değerlendirilmesi, oylama ve bilimsel araştırma gibi çeşitli 

değerlendirme amaçlarıyla öğrenme ortamlarında kullanılabilir. Öğrenme ortamlarında kullanımına 

yönelik aşağıda sunulmuştur:  

• Öğretmenler, ihtiyaç analizine yönelik öğrencilerden veya diğer paydaşlardan veri toplamak 

için Google formları kullanabilirler. İhtiyaç analizinden elde edilen veriler, öğretmenler 

tarafından öğrenme tasarımı sürecinde karar verme için kullanılır. Öğrencilerin demografik 

özellikleri, ön bilgileri, derse karşı tutumları veya öğrenme ihtiyaçları ihtiyaç analiziyle tespit 

edilebilir ve toplanan veriler öğretim tasarımında kullanılabilir.  

• Google Formlar hem öğrencilerin akademik başarılarını değerlendirmek hem de katıldıkları 

eğitim deneyimlerini değerlendirmek için kullanılabilir. Öğretmenler, belirlenen öğrenme 

kazanımlarını temel alarak çevrimiçi sınavlar veya quizler oluşturabilir ve öğrencilerin bu 

kazanımları başarma düzeylerini değerlendirebilir. Buna ek olarak öğretmenler; öğretim 

yöntemlerine, materyallere, öğretmenin tutumuna ve daha fazlasına ilişkin öğrencilerin 

memnuniyet düzeylerini değerlendirebilir.  

• Google formlar, öğrencilerin belirli bir konuya ilişkin görüşleri hakkında bilgi elde etmek için bir 

oylama aracı olarak kullanılabilir. Bu yaklaşım, öğrencilerin karar verme süreçlerine katılımını 

sağlayabilir ve sınıf içinde demokratik bir ortam oluşturulmasını sağlayabilir.  

• Son olarak, Google Formlar öğretmenlerin araştırma yapmaları için kullanılabilir. Belirli 

psikometrik yapıları ölçmek için geliştirilen geçerli ve güvenilir veri toplama araçlarını 

kullanabilirler ve bu çevrimiçi veri toplama araçlarını kullanarak öğrencilerinden veri 

toplayabilirler. Toplanan veriler analiz edilebilir ve bilimsel bir araştırma olarak sunulabilir.  

4.1.4. Örnek Uygulama  

“Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Yönelik Öneriler” bölümünde açıklandığı gibi, Google Formlar 

öğrencilerin bir dersle ilgili memnuniyetlerine ilişkin veri toplamak için kullanılabilir. Bu veriler, 

öğrencilerin gözünden belirli bir dersin zayıf yönlerinin ve iyi uygulamalarının tespit edilmesi için 

kullanılabilir ve bu sayede, ders tasarımı iyileştirilebilir. Bu amaç için, çevrimiçi bir form hazırlanabilir 

ve öğrencilere sunulabilir.  

Örnek olarak, bir matematik dersi için bir ders değerlendirme formu oluşturulabilir ve bu dersi alan 

öğrencilerle paylaşılabilir. Buna yönelik hazırlanmış örnek bir ders değerlendirme formu Şekil 4.10’da 

gösterilmiştir. Bu form öğrencilerin anonim bir şekilde aldıkları derse ilişkin görüşlerini ifade etmelerine 

olanak sağlamaktadır. Formun başlığı “Ders Değerlendirme Formu” olarak belirlenmiştir. Başlığın 

altındaki açıklama bölümü formun amacını ve toplanan verinin nasıl kullanılacağına ilişkin açıklama 

sunmaktadır.    

Örnek form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm kişisel bilgiler istenmeden öğrencilerin demografik 

bilgilerine ilişkin sorular içermektedir. İkinci bölüm öğrencilerin derse ilişkin memnuniyetine yönelik 

sorular içermektedir. Bu bölümün sol sorusu aynı zamanda öğrencilerin derse ilişkin diğer görüşlerini 

ifade edebilecekleri açık uçlu bir soru da içermektedir. Bu açık uçlu soru genellikle isteğe bağlı olarak 

sunulduğu için gerekli yapılmayabilir. Kayıp veri oluşmaması isteniyorsa tüm sorular gerekli olarak 

sunulabilir. Bu sorular gerekli olarak belirlendiği için öğrenciler tüm soruları yanıtlamadan formu teslim 

edemezler. Formun teması renk açısından özelleştirilmiştir. Öğrencilerin form üzerindeki ilerleme 

durumlarını takip edebilmeleri için sayfanın alt kısmına bir ilerleme çubuğu eklenmiştir.    



 
 

 

Şekil 4.10. Çevrimiçi Ders Değerlendirme için hazırlanmış Örnek bir Form 

Öğretmenler, toplam yanıtları “özet” seçeneği aracılığıyla, her bir soruya verilen yanıtları “soru” 

seçeneği aracılığıyla ve her bir yanıtı “bireysel” seçeneği aracılığıyla değerlendirebilirler. Böylece, 

öğretmenler derslerinin hep sorunlu hem de yeterli yönlerini tespit edebilirler ve gelecek öğretim 

tasarımı süreçleri için kararlar alabilirler.  

Kahoot 

4.3.1. Aracın Amacı 

Kahoot oyun-tabanlı quizler oluşturmak için kullanılan çevrimiçi bir değerlendirme aracıdır. Aracı diğer 

araçlardan ayırt eden özelliği, öğretmenler ve öğrenciler için veya ev ve iş yeri ortamları için oyun 

benzeri değerlendirme ortamları hazırlanmasını amaçlamasıdır. Çoktan seçmeli, doğru/yanlış, kısa 

cevaplı sorular ve bulmaca türünde quizler sunmaktadır. Ayrıca, oylama, kelime bulutu, açık uçlu 

sorular ve beyin fırtınası etkinlikleri için de kullanılabilir. Bu değerlendirme türleri Kahootlar olarak da 

adlandırılmaktadır. Çoktan seçmeli ve doğru/yanlış türündeki quizler ücretsizken, diğer değerlendirme 

türleri Kahoot’un ücretli özellikleridir. Bu bölümde Kahoot’un ücretsiz özellikleri sunulmuştur. Kahoot 

ortamında, öğretmenler quizler oluşturabilir, zaman sınırlaması ve her bir soru için puan 

belirleyebilirler. Son olarak, hem web ortamında hem de Excel dosyasında quiz sonuçlarını 

görüntüleyebilir ve indirebilirler.  

4.3.2. Aracın Kullanımı  

Kahoot Oluşturma  

Kahoot, bir kayıt formu veya Google, Microsoft veya Apple hesabıyla kahoot.com web adresi üzerinden 

kayıt olarak kullanılmaktadır. Kayıt sırasında, Şekil 4.1’de gösterildiği şekilde öğretmenler hesap türü 

olarak “Öğretmen” seçeneğini seçmelidir. 



 
 

 

Şekil 4.1. Kayıt sırasında hesap türünün seçimi 

Bir sonraki aşamada, öğretmenlerden iş yerini seçmeleri istenmektedir. Şekil 4.2 “iş yerini tanımla” 

sayfasını göstermektedir. K12 düzeyinde çalışan öğretmenler “Okul” seçeneğini seçmelidirler. Bu 

sayfadan sonra, öğretmenler kayıt formu veya Google, Microsoft veya Apple hesaplarıyla kayıt 

olabilirler.  

 

Şekil 4.2. Kayıt sırasında iş yeri seçimi  

Giriş yapıldıktan sonar, Kahoot’un ana sayfası Şekil 4.3’deki gibi görüntülenir. Sayfanın üst kısmındaki 

menü Kahoot’da gezinmek için kullanılabilir. “Ana Menü” butonu ana sayfaya dönmek için 

kullanılmaktadır. “Keşfet” butonu diğer kullanıcılar tarafından hazırlanan ve paylaşılan Kahootları 

bulmak için kullanılmaktadır. Öğretmenler “Kütüphane” butonuna tıklayarak kendi Kahoot 

koleksiyonlarını görüntüleyebilirler. “Raporlar” butonu oluşturulan quizlerin sonuçlarına ilişkin 

raporları görüntülemek için kullanılmaktadır. “Gruplar” butonu diğer öğretmenlerle işbirliği için 

kullanılmaktadır.  

“Paylaş” butonu oluşturulan Kahootları diğer kullanıcılarla paylaşmak için kullanılmaktadır. 

Öğretmenler, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan mavi “oluştur” butonuna tıklayarak kendi quizlerini 

oluşturmaya başlayabilirler. Daha önce oluşturulan Kahootları “oluştur” butonun alt kısmında yer alan 

“Kahoot’larım” kısmından görüntüleyebilirler.  



 
 

 

Şekil 4.3. Kahoot Ana Sayfası 

“Oluştur” butonuna tıklandığında, Şekil 4.4’de gösterildiği gibi öğretmenlerin kullanım amaçlarına göre 

bir Kahoot şablonu seçmeleri için bir açılır pencere görüntülenir. Kendi Kahoot’larını özelleştirmek için 

“Yeni kahoot” seçeneği seçilebilir. Bu bölümde, yeşil “oluştur” butonuna tıklanarak “Yeni Kahoot” 

seçeneği seçildi.  

 

Şekil 4.4. Kahoot şablonlarında yer alan seçenekleri gösteren açılır pencere  

 

Şekil 4.5 Kahoot oluşturulan sayfayı göstermektedir. Sayfanın sol üst köşesinde, “Kahoot başlığı gir…” 

metin kutusuna Kahoot ismi yazılır. Kahoot, “Ayarlar” butonu ile açıklama, kayıt yeri, dil vb. açılardan 

özelleştirilebilir.  

Sorular sayfanın sağında yer alan çerçeve ile eklenir ve listelenir. “Soru türü”, “zaman sınırı”, “puanlar” 

ve “cevap seçenekleri” bu çerçeve ile belirlenir. Bunlar için belirlenen varsayılan seçenekler Şekil 4.5’de 

sunulmuştur.  



 
 

 

Şekil 4.5. Kahoot oluşturulan sayfa görünümü   

Şekil 4.5’de gösterildiği gibi soru içinde “sorunu girmeye başla” yazılı metin kutusu ile sorulur. Soruların 

altında yer alan seçenekler aracılığıyla soruya resim ve video eklenebilir. Soru için sunulan seçenekler 

kırmızı, mavi, turuncu ve yeşil renklerle gösterilmektedir. Şekil 4.6’da gösterildiği gibi doğru cevap her 

bir seçeneğin sağında bulunan daire işaretlenerek belirlenir.  Cevaplar hem metin olarak hem de resim 

olarak belirlenebilir. Resim olarak belirlemek için her bir cevap kutusunun sağ tarafında bulunan resim 

butonu kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, faren imleci butonun üzerindeyken 

“alternatif cevap olarak resim ekle” metni görüntülenmektedir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi 

şehirlerin isimlerini belirtmek yerine bu şehirlerin resimleri seçenek olarak kullanılabilir. Aşağıdaki 

şeklin üst kısmında da görüldüğü üzere Kahoot’da bütün kullanıcı eylemleri otomatik olarak kaydedilir.  

Diğer sorular sayfanın solunda yer alan çerçevede bulunan “soru ekle” butonuna tıklanarak eklenebilir. 

Oluşturulan soru bu çerçevede her bir sorunun solunda bulunan “çoğalt” ve “sil” butonları aracılığıyla 

kopyalanabilir veya silinebilir. Sorular bilgisayardan bir sunum veya tablo yazılımından da alınabilir. 

Ancak, bu özellik ücretlidir.  



 
 

 

Şekil 4.6. Kahoot’da örnek bir soru oluşturma 

“Soru ekle” butonuna tıklandığı zaman, Şekil 4.7’de gösterildiği gibi Kahoot kullanıcıya ne tür bir soru 

eklemek istediğini sormaktadır. Soru türü ayrıca sağ çerçevede bulunan “Soru türü” seçeneğiyle de 

belirlenebilir. Sadece “quiz” ve “doğru/yanlış” seçenekleri ücretsizdir. Diğer seçenekler ücretlidir.  

 

Şekil 4.7. Kahoot’da soru seçenekleri 

Kahoot’ların Paylaşımı 



 
 

Kahoot istenen şekilde oluşturulduktan sonra, öğrencilerin nasıl göreceği ana sayfanın sağ üst 

köşesinde yer alan “ön izleme” butonu ile görüntülenebilir. Şekil 4.8’de örnek bir ön izleme 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.8. Kahoot’da bir quizin ön izlemesi 

Eğer kahoot istenen şekilde tamamlanmışsa, Şekil 4.6’da gösterilen ve sayfanın sağ üst köşesinde yer 

alan “kaydet” butonuna tıklanarak oluşturma süreci tamamlanır. “Kaydet” butonuna tıklandıktan sonra 

öğretmen Şekil 4.9’da gösterilen ve Kahoot koleksiyonunu içeren kütüphane sayfasını görüntüler.  

 

Şekil 4.9. Kahoot’da kütüphane görünümü 

Kütüphane sayfasında, oluşturulan Kahoot “Düzenle” butonu ile düzenlenebilir. “Oyna” butonu 

oluşturulan Kahoot’u öğrencilerle paylaşmak için kullanılır. “Oyna” butonuna tıklandıktan sonra Şekil 

4.10’da gösterilen açılır pencere görüntülenir. Bu pencere öğretmenlerden “öğret” (sınıf ortamı için) 

ve “ata (öğrencilerin kendileri öğrenmeleri için)” seçeneklerinden birini seçmelerini istemektedir. 

Aşağıda gösterildiği gibi, ilk seçenek öğretmenlere “öğrencilerle video üzerinden veya sınıfta canlı bir 



 
 

oyun oyna”ma imkanı sunarken, ikinci seçenek “Öğrencilere kendi hızlarında oynamaları için bir 

yarışma oyunu ata”ma imkanı sunmaktadır. Kitabın bu bölümü için “öğret” seçeneği seçilmiştir.  

 

Şekil 4.10. Kahoot’da Paylaşım Seçenekleri 

“Öğret” seçeneği seçildikten sonra, Şekil 4.11’de gösterildiği gibi Kahoot öğretmenlerden takma ad ve 

müzik gibi diğer oyun seçeneklerinin yanı sıra “Klasik” ve “Ekip” seçeneklerinden birini seçmelerini 

istemektedir. Bu seçenekler öğrencilerin hem tek hem de ekip halinde oynamalarını sağlamaktadır. Bu 

bölüm için “Klasik” seçeneği seçilmiştir.  

 

Şekil 4.11 Kahoot’da oynama seçenekleri 

“Klasik” seçeneğine tıklandıktan sonra, Şekil 4.12’de gösterilen sayfa görüntülenmektedir. Bu sayfa 

öğretmenlere bir oyun PIN’I sunmaktadır. Öğrenciler bu PIN ile  kahoot.it web adresi veya mobil Kahoot 



 
 

uygulaması ile oyuna katılabilirler. Aşağıda gösterildiği gibi bu bölümdeki örnek oyun için sunulan PIN 

1713864’dür. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi oyuna katılan öğrenciler takma adlarıyla 

görüntülenmektedir (Player 1 ve Player 2). Öğretmenin sayfanın sağında yer alan “başlat” butonuna 

tıklayarak oyunu başlatır.  

 

Şekil 4.12 Kahoot’da oyun ortamı 

Öğrenciler oyunu kendilerine sunulan oyun PIN’i ve takma adlarıyla oynarlar. Şekil 4.13 öğrencilerden 

oyun PIN’I ve takma ad isteyen sayfayı göstermektedir.  

 

Şekil 4.13. Kahoot’da öğrencilerin oyuna giriş sayfası 

Öğrenciler soruyu cevapladıktan sonra, doğru veya yanlış cevapları hakkında bilgilendirilirler. Şekil 

4.14’de görüldüğü üzere, öğretmenler ayrıca her bir seçeneği işaretleyen öğrenci sayısını da 

görüntüleyebilirler.  



 
 

 

Şekil 4.14. Öğrenci cevaplarından sonra sonuçlar için öğretmen görünümü 

Sonuçları Görüntüleme  

Öğretmenler ana sayfanın üst kısmında yer alan “raporlar” butonuna tıklayarak Kahoot’un sonuçlarını 

görüntüleyebilirler. Raporlar sayfasında, Şekil 4.15’de gösterildiği gibi bir öğretmen tarafından 

oluşturulan bütün Kahoot’ların listesi görüntülenir. Öğretmenler her Kahoot için raporu Kahoot’un 

ismine veya “aç” butonuna tıklayarak görüntüleyebilirler.  

  

Şekil 4.15. Oluşturulan Kahoot’lar için raporların listesi 

Şekil 4.16’da bir Kahoot için örnek bir rapor gösterilmiştir. Öğretmenler raporu “özet”, “oyuncular” 

veya “sorulara” şeklinde görüntüleyebilirler. “Dönüt” sekmesinde, öğretmen eğer oyunu oluştururken 

“dönüt al” seçeneğini seçmişlerse, oyunu oynayan öğrencilerden gelen dönütleri görüntüleyebilir. Bu 

sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “rapor ayarları” menüsü kullanılarak, öğretmen raporu xlsx dosya 

biçiminde bir tablo dosyası olarak indirebilir veya Google hesabıyla Google Drive’a kaydedebilir. “rapor 

ayarları” menüsü ile öğretmenler ayrıca raporu yazdırabilir, diğer raporları görüntüleyebilir, raporun 

üretildiği Kahoot’u görüntüleyebilir veya mevcut Kahoot’u silebilir.  



 
 

 

Şekil 4.16. Kahoot’da Rapor Görünümü 

4.3.3. Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Yönelik Öneriler  

Kahoot oyun temelli bir öğrenme aracı olduğundan, değerlendirme amacının yanı sıra öğrenmeyi 

kolaylaştırmak ve öğrenci motivasyonunu ve bağlılığını artırmak için öğrenme ortamlarında 

kullanılabilir. Kahoot’un öğrenme ortamlarında kullanımına yönelik öneriler aşağıdaki şekilde 

sunulmuştur:  

• Kahoot öğrencileri oyun temelli bir ortamda bir yarışma etkinliğine dahil ettiği için öğrenci 

motivasyonu ve bağlılığını artırmak için kullanılabilir. Zaman sınırı, puanlar ve akranlarıyla 

yarışma öğretmenlere ve öğrencilere derse yönelik güdüleyici bir öğrenme ortamı sunabilir.  

• Kahoot, öğretmenlerin oluşturulan Kahoot sorularına resim ve video eklemelerine olanak 

sağlamaktadır. Ayrıca, her bir soru için sunulan seçeneklere de resimler eklenebilmektedir. Bu 

özellikleri, öğretmenlerin çoklu ortam ile öğrenme fırsatlarını zenginleştirmelerine olanak 

sağlamaktadır. Bu özellikler özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için soyut kavramların 

somutlaştırılmasında kullanılabilir.  

• Kahoot, her bir soru için sonuçları eş zamanlı sunduğu için öğretmenler tarafından 

biçimlendirici değerlendirme için kullanılabilir. Bu şekilde, öğretmenler her bir öğrenme 

kazanımını tekli veya çoklu sorularla değerlendirebilir ve buna göre de öğrencilere dönüt 

sunabilir.   

• Öğrencilerin Kahoot etkinliklerine takım halinde katılmaları da istenebilir. Bu yaklaşım, 

öğrencilerin takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi, akranlarıyla etkileşimlerinin artırılması 

ve onlardan öğrenmeleri açısından potansiyel taşımaktadır.  

4.3.4. Örnek Uygulama 

“Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Yönelik Öneriler” kısmında açıklandığı gibi Kahoot, video ve resim 

gibi çoklu ortam öğeleriyle soruların zenginleştirilmesi için kullanılabilir. Bu yaklaşım soyut kavramların 

somutlaştırılması ile öğrencilerin kavramları öğrenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, öğrencilerin kavramları 

öğrenmesi, sorularda resim ve videolar aracılığıyla sunulan öneriler ve ipuçlarıyla da kolaylaştırılabilir. 

Soru seçenekleri de sadece metin ile sunulmayıp, resim ve videolarla sunularak öğrencilerin kavram 

öğrenmeleri kolaylaştırılabilir. Bu yüzden, öğrencilerin omurgalı ve omurgasız hayvanlara ilişkin 

öğrenmelerini kolaylaştırmak ve bu konudaki kavramsal öğrenmelerini değerlendirmek için örnek bir 

uygulama sunulmuştur. Şekil 4.17 bu amaçla Kahoot’da oluşturulmuş örnek bir çoktan seçmeli soruyu 

göstermektedir.  

Bu örnekte yer alan Kahoot tipi çoktan seçmeli soru içeren bir quiz olarak seçilmiştir. Gösterildiği 

şekilde, Kahoot “hayvanların sınıflandırılması (Classification of Animals)” olarak adlandırılmıştır. Soru 

şu şekildedir: “Aşağıdakilerden hangisi omurgasız bir hayvandır? (Which of the following is an 

invertebrate animal?)”. Soru ifadesi için sunulan metin kutusu öğretmenlere, sorunun belirli bir 



 
 

bölümünü kalın yaparak vurgulama olanağı sunmaktadır. Bu örnekte “omurgasız hayvan (invertebrate 

animal)” kalın olarak sunulmuştur. Soru ifadesinin hemen altına, öğrencilere omurgalı hayvanlar 

hakkında ipucu sunmak için bir YouTube videosu eklenmiştir. Öğrencilerin ilgili kavramla ilgili 

öğrenmelerinin kolaylaştırılması için öğretmen de bu video aracılığıyla soru ve seçenekleri ifade 

edebilir.  

 

Şekil 4.17. Kahoot’da çoklu ortam öğeleriyle zenginleştirilmiş örnek bir soru 

Bazı öğrenciler için soyut kavramlar olabilecek hayvanların isimlerini somutlaştırmak için seçenekler 

sadece metin yerine hayvanların resimlerini de içermektedir. Bu sayede öğrenciler, videoda sunulan 

açıklamaya göre seçeneklerde gösterilen hayvanların anatomisini de inceleme olanağına sahip 

olacaklardır. Bu şekilde hayvanların isimleri yerine; kedi, salyangoz, tavuk ve köpek resimleri 

kullanılmıştır. Resimler, Kahoot’da bulunan resim kütüphanesinden de eklenebilir. Ancak, bu 

kütüphane ücretlidir. Bu nedenle, ihtiyaç duyulduğunda pixabay.com gibi açık kaynaklardan ücretsiz 

resimler kullanılabilir. Bu soru için doğru cevap olan salyangoz resmi, seçeneğin sağ tarafında bulunan 

daireye tıklanarak belirtilmiştir.   

Eklenen bir soru sayfanın sağ tarafında bulunan çerçeve aracılığıyla özelleştirilebilir. Varsayılan bir 

seçenek olarak “soru türü” “quiz” olarak seçilmiştir. Öğrencilerin videoyu izlemeleri de istendiğinden 

“zaman sınırı” 4 dakika olarak belirlenmiştir. Hazırlanan kahoot’un ön izlemesi aşağıda şekil 4.18’de 

gösterilmiştir.  



 
 

 

Şekil 4.18. Örnek Kahoot’un ön izlemesi 

  



 
 

Bölüm 5 - ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ İÇİN GÖRSEL TARASIM ARAÇLARI 

Tinkercad 

5.1.1. Aracın Amacı  

Tinkercad, Autodesk firması tarafından sunulan, tarayıcı tabanlı çevrimiçi üç boyutlu bir tasarım 

aracıdır. Kullanıcılar, yerleşik kütüphanedeki hazır tasarım ögelerini kullanabilir, onları kendi 

ihtiyaçlarına göre değiştirebilir veya kendi tasarımlarını yapabilir.  Ücretsiz üyelik sonrası kullanılabilen 

Tinkercad, iş birliği imkanına sahip, çalışmaların bir toplulukla paylaşılabildiği bir altyapıya sahiptir. 

Topluluk tarafından geliştirilen ve diğer kullanıcıların erişime sunulan tasarımlar ile zengin bir içerik 

kütüphanesine sahiptir. Kullanıcılar kendi tasarımlarını veya topluluk üyelerini tasarımlarını 

değiştirerek oluşturdukları 3B modellerin farklı dijital formatlarda çıktılarını alabilirler, isteğe bağlı 

olarak ise 3B baskı servislerinden yararlanabilirler. Tinkercad, tipik bir bilgisayar ile güncel tarayıcıları 

üzerinden, fazladan bir yazılım veya donanıma ihtiyaç duyulmadan 3B tasarım yapılmasını sağlayan, iş 

birliği ve topluluk desteği sunan işlevsel bir araçtır. 

5.1.2. Aracın kullanımı 

5.1.2.1. Arayüz 

Tinkercad’e ücretsiz üye olduktan sonra kontrol paneli (dashboard) Şekil 1’de görüldüğü gibidir. Kontrol 

panelinde oluşturulan tasarımlar görüntülenmektedir. Yeni tasarım (create new design) butonu 

kullanılarak yeni boş bir çalışma düzlemi (workplane) oluşturulur. Tinkercad ile yalnızca  üç boyutlu 

tararım “3D design” değil, elektrik devreleri ve kod blokları (code block) oluşturulabilir. Bu bölümde 3B 

tasarım (3D design) modülünün kullanımı konusunda bilgiler verilecektir. 

 

Şekil 1. Ayarlar sayfası 

Varsayılan tasarım ara yüzü şekil 2’de görülmektedir. Arayüz ilk tasarım için boş bir şekilde 

açılmaktadır. Kısaca nesnelerin kopyalanması, çoğaltılması, gruplaması, çalışma alanı çalışma düzlemi 

yerleşimi (workplane orientation) aracı, ön tanımlı şekillerin listesi bu görselde yer almaktadır. Ön 

tanımlı basit şekiller basit sürükle bırak yöntemiyle çalışma alanına eklenebilirler. 



 
 

 

 

Şekil 2. Varsayılan tasarım arayüzü 

5.1.2.2. Yerleşim ve yakınlaştırma 

3B tasarımın çalışma düzleminde (workplane) farklı açılarda görüntülenebilmesi için üst sol köşedeki 

küp fare ile hareket ettirilebilir. Görüntüleme seçenekleri için: 

• “Home” ikonu varsayılan görüntüye dönmek için kullanılır. 

• Görüntü içerisinde hareket etmek için fareni sağ tuşuna bası tutarak imleç hareket 

ettirilebilir. 

• + ve – butonları görüntü içinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma için kullanılır.  

• Perspektif (perspective) ve dikey izdüşüm görünümü (othograpic view) arasında geçiş 

yapılabilir, bu sayede 2B ve 3B görünüm arasında istenilen görünüm seçilebilir. 

Şekil 3’te görülen ve üzerinde yönlerin yer aldığı küp farenin sağ tuşuna basılı tutarak hareket 

ettirilebilir, bu sayede çalışma düzlemi (workplane) farklı açılardan görüntülenebilir. Eğer görünümler 

arasında kafa karışıklığı yaşanırsa gezinim (navigation) bölümünde en üstte yer alan başlangıç 

görünümü (home view) butonu ile başlangıçtaki görünüme dönüş yapılır. 

 



 
 

 

Şekil 3. Çalışma alanı yerleşimi ve yakınlaştırma 

5.1.2.3. Nesneler taşımak ve şekillendirmek 

Çalışma alanına eklenmiş bir kutu (box) Şekil 4’te görüldüğü gibi cetvel (ruler) aracı ile yeniden 

şekillendirilebilir. X, Y ve Z olarak her üç eksende de konum ve boyutlar değiştirilebilir. Bu iki şekilde 

yapılabilir: 

• Farenin sol tuşu ile seçilmiş şekillerin üzerinde beliren beyaz kutucuklar sürüklenerek 

yeniden boyutlandırma yapılabilir. 

• Şekillerin yanında beliren kutucuklardaki sayıları klavyeden yeni değer girerek 

değiştirilebilir. 

• Nesne üzerindeki yaylar kullanılarak 3 eksende nesneye açı verilebilir. 

• Eklenen her bir nesne için üzerine tıklanınca açılan Şekil (Shape) görünümü içerisinde 

farklı parametreler değiştirilebilir. 

• Bir nesnenin konumu X-Y düzleminde fare ile sürükleyerek değiştirilebilir. Ancak Z 

eksenindeki konum değişikliği için her bir nesnenin üzerinde yer alan küçük koni şekli 

sürüklenebilir. 

Şekil 5’te bazı temel nesnelerin farklı parametreler ile şekil, açı, renkleri ve konumları değiştirilmiş 

şekilde görülebilir. 

 

 



 
 

 

Şekil 4. Cetvel ve nesnelerin boyutlarını değiştirmek  

 

Şekil 5. Kütüphanedeki bazı örnek nesneler 

5.1.2.4. Nesneleri çoğaltmak ve hizalamak 

Tinkercad, oluşturulan nesnelerin kopyalarının oluşturulmasına olanak sağlar. Şekil 6’da sarı kutu, 

birebir Kırmızı kutunun kopyası olarak oluşturulmuştur. Bunu yapabilmek için, nesne seçilip, üst sol 

köşede yer alan kopyala (copy) veya çoğalt (duplicate) komutları kullanılabilir. 

 



 
 

 

Şekil 6. Nesneleri kopyalamak 

Birden fazla nesne ile çalışılırken, çalışma düzlemi üzerinde bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. 

Nesneleri hizalamak için farenin sol tuşuna basılı olarak tüm nesneler seçilir ve hizala (align) butonu 

kullanabilir. Şekil 7’de hizalanmak istene dört nesne görünmektedir. Şekil üzerindeki siyah noktalara 

tıklanarak istenilen hizalama yapılabilir. 



 
 

 

Şekil 7. Nesneleri hizalama 

 

5.1.2.5. Nesneleri gruplamak ve neşenler içinde boşluk oluşturmak 

Tinkercad nesneleri katı (solid) ve boşluk (hole) olarak iki türlü kullanmaya izin verir. Katı nesneler 

ile Boşluk biçimindeki nesneler bir arada kullanılarak içi oyuk yeni nesneler oluşturulabilir. Şekil 8’deki 

görüntüyü elde edebilmek için gerekli adımlar şöyledir: 

• Nesneleri birleştirmek için, istenilen şekilde nesneler üst süte konumlandırılır. 

• Silinmek istenen nesne şekil (shape) menüsü altında katı (solid) yerine boşluk (hole) 

olarak seçilir. 

• Her iki nesne klavyeden kaydır (shift) tuşuna basılı tutularak seçilir. 

• Katı ve boşluk olarak seçilen nesneler grupla (group) komutu ile gruplanır. 

3B çalışma düzlemi varsayılan olarak X-Y ekseni üzerinde çalışmaya izin verir. Şekil 9’da görüldüğü gibi 

“çalışma düzlemi” (workplane) butonu kullanılarak var sayılan çalışma düzlemi x-z veya y-z olarak 

değiştirilebilir. Bu eksen değiştirme özelliği, özellikle çok nesneli tasarımlar için hayati bir araçtır. 



 
 

 

Şekil 8. Nesneleri birleştirmek ve boşluk oluşturmak 



 
 

 

Şekil 9. Çalışma alanı 

 

5.1.2.6. Çalışma alanına metin eklemek 

Tinkercad, tasarımların içerisine 2B veya 3B olarak metin ekleme imkanı sunmaktadır. Diğer nesneler 

gibi sürükle bırak ile çalışma alanına (workplane) eklenen metin özel bir nesle olarak düşünülebilir. 

İçeriği istenilen metin olarak belirlenebilir. Diğer nesneler gibi renk (color), yazı tipi (font type) 

özellikleri değiştirilebilir. Ayrıca, şeklin oryantasyonu, Şekil 10’da göründüğü gibi her üç eksende de 

farklı açılarda değiştirilebilir. Yazının x-y düzleminden yüksekliği de üzerindeki küçük koni hareket 

ettirilerek belirlenebilir. 

 



 
 

 

Şekil 10. Metin eklemek 

5.1.2.7. Eğitimde nasıl kullanılır 

Tinkercad, eğitim için faydalı özellikler barındırmaktadır. Kullanıcı eğitmen rolünde iken kendi taraşım 

alanını oluşturup, öğrencilerini sanal sınıfa davet edebilir. 

Öğrenciler sanal sınıflarda işbirliği içerisinde tasarımlar yapabilir, var olan tasarımları düzenleyebilir. 

Tarayıcı tabanlı ve ek bir yazılım veya donanım gerektirmediği için, Tinkercad sınıf içi veya sınıf dışı 

temel etkinlikler için kolaylıkla kullanılabilir. Öğrencilerin üç boyutlu düşünme becerilerini 

geliştirebilecekleri, temel şekillerden karmaşık nesnelere kadar geniş bir çeşitlilikte, ebat, renk, 

biçimleri değiştirerek, basit bileşenlerden daha karmaşık yapılara kadar, kendi yaratıcılıklarını 

kullanarak diledikleri yapıları üç boyutlu olarak oluşturabilirler. Ayrıca bunu farklı zaman ve yerde olsa 

bile, eğitmenin gözetiminde ve akranları ile iş birliği içinde yapabilir.  

Öğrencilerin zihinsel beceri seviyelerine göre basit nesnelerden (basic shapes) Şekil 11’de verilen 

karmaşık bir modele kadar geniş bir yelpazede tasarım araçları kullanıma sunulmuştur. Temel şekillerin 

ve özelliklerinin kavranmasına, şekillerin benzerliklerin görrülmesine ve farklılıkların ayırt edilmesine 

yardımcı olabilir. Öğrencilerin kendi hızlarında, yaratıcılıklarını da katabilecekleri tasarımlar yaratması, 

zihinsel becerilerini gelişmesine katkı sağlayabilir. 

Tinkercad çevrimiçi ve tarayıcı tabanlı olmasının avantajlarını da taşımaktadır. Projeler anlık (real time) 

olarak kaydedildiği için sınıfta ve sonrasında öğrenciler başladıkları tasarımlarında daha sonra kolaylıkla 

devam edebilirler. Bitirilen projeler kolaylıkla öğretmen ve öğrenci arkadaşları ile paylaşılabilir ve hızlı 

ve etkili geribildirimlere imkân sağlar.  

Sonuç olarak, her düzeyden öğrencinin kendi 3B materyalini tasarlaması ve üretmesi için Tinkercad, 

ücretsiz, kullanması ve öğrenmesi kolay çevrimiçi bir araçtır.  Temel prensibi küçük bileşenlerin 

kombinasyonları ile diğer nesnelerin oluşturulması olan Tinkercad, iş birliği ve yaratıcılığı destekleyen 

bir platform olarak eğitime önemli zenginlik katabilir. 

5.1.3. Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Yönelik Öneriler  

Şekil 11’de bir kullanıcı tarafından Tinkercad kullanıcıları için paylaşılmış bir proje görünmektedir. 

“Mars Land Rover”a ait bir modelleme kullanıcı tarafından oluşturulmuş ve herkese açık paylaşılmıştır. 

Diğer kullanıcılar bu projeye yorum ve fikirleri ile katkıda bulunabilirler. Ayrıca kullanıcılar bu paylaşılan 

projeleri, kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilirler. 

 



 
 

 

Şekil 11. Topluluk tarafından oluşturulan nesne galerisi 

 

Ayrıca Tinkercad’in içerisinde yer alan yerleşik kütüphanede öğrenciler dilerse kendi tasarımlarını 

topluluk ile paylaşabilir. Bir sergi alanı gibi öğrenciler kendi portfolyolarını sergileyebilir, eğitmenler, 

öğrencilerin gelişimini bu alandan takip edebilir. Kullanıcının tercihine bağlı olarak projeler özel veya 

topluluğa açık olarak saklanabilir. Topluluk ile paylaşıldığında diğer kullanıcılar tasarımlara yorum 

yapabilir, fikir alışverişinde bulunabilir, iş birliği içerisinde tasarımları geliştirebilir. Bu sayede 

öğrencilerin iletişim ve iş birliği becerilerinin de gelişmesine katkı sağlanabilir. 

5.1.4. Örnek uygulama 

Şekil 12’de topluluk tarafından oluşturulan ve diğer kullanıcılarla paylaşılan tasarım projelerinden bir 

kesit görülmektedir. 



 
 

 

Şekil 11. Toplulukta paylaşılmış örnek bir proje 

  



 
 

Diagrams.net 

5.2.1. Aracın Amacı 

Diagrams eski adıyla draw.io, açık kaynaklı ve tarayıcı tabanlı ücretsiz bir iki boyutlu (2B) çizim servisidir. 

Kullanıcılar kendileri temel şekilleri çizebildiği gibi, aynı zamanda hazır şablonları da ihtiyaçlarına göre 

değiştirerek kullanabilir ve kendi tasarımlarını yapabilir. Tarayıcı tabanlı olan Diagrams, ek bir yazılım 

kurulumuna gerek duymadan neredeyse tüm güncel masaüstü tarayıcılarda kullanılabilir. Google Drive, 

Dropbox, OneDrive, Github gibi popüler bulut servisleri ile entegrasyon imkânı sayesinde tasarımları 

saklamak ve hazırlanan tasarımlara farklı yerlerden erişmek oldukça kolaydır. Yapılan iki boyutlu 

tasarımları kişisel bilgisayarınıza kaydetmek veya bulut servislerinin kullanılması mümkündür. Yani, 

çiziminizin çıktısını alabilir, kişisel bilgisayarınıza dijital versiyonunu indirebilir veya bulut servisleri 

üzerinde saklayabilirsiniz. Otomatik kayıt özelliği sayesinde yarıda kalan çalışmalarınızda veri kaybı 

ihtimali en aza indirilmiştir. İsteğe bağlı olarak diagrams masaüstü yazılımı indirilip yerel bilgisayarda 

internet bağlantısına gerek olmadan tasarım yapılabilir. Kullanım kolaylığı, bulut hizmetleri desteği, 

düzenleme seçenekleri ile diagrams, bir eğitimcinin birçok eğitsel materyal oluşturma ihtiyacı için 

elverişli bir servistir. 

5.2.2. Aracın kullanımı 

İki boyutlu çizimler için kullanacağımız Diagrams hizmeti, Diagrams.net adresinde yer almaktadır. 

Ücretsiz üye olunabilir veya varsa mevcut bulut hesaplarınız ile sisteme giriş yapılabilir. Şekil 1’de giriş 

ekranı görülmektedir. “Başla” (start) butonu ile ilk çizim için servis başlatılır. Masaüstü versiyon için 

“indir” (download) bağlantısı kullanılabilir. Bu bölümde tarayıcı tabanlı sürüm kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Diagrams ana sayfası 

 

1.5.1.1. Başlangıç 

Bulut servilerinden faydalanmak için istenilen bulut servisi ile entegrasyon sağlanır. Bulut servisi 

kullanmak istemezseniz “daha sonra karar ver” (Decide later) bağlantısına tıklayarak çizim ara yüzüne 

geçiş yapılır. Şekil 2’de içerisinde ilk tasarımın nasıl kaydedileceği ile ilgili seçenekler görülmektedir.  

Projeye isim verme ve dosya türü bu aşamada seçilebilir.  



 
 

 

Şekil 2. Proje kayıt seçenekleri 

1.5.1.2. Ara yüz 

Projenin kayıt yerine karar verdikten sonra Şekil 3’te görülen standart bir ara yüz kullanıcıyı karşılar. 

Standart bir yazılımda olduğu gibi üst sütunda ana menüler, solda araçlar ve sağda “özellikler” 

(properties) bölümü yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Diagrams arayüzü 

1.5.1.3. Şekil ekleme ve düzenleme 

Ara yüzde, menüler, kullanıma hazır nesneler, oklar, çizgiler gibi temel ögeler yer almaktadır. Yeni bir 

nesne eklemek için sol tarafta bulunan “genel” (general) sekmesindeki şekiller sürükle bırak ile veya 

üst satıra yer alan + butonu ile sayfaya eklenebilir. Nesne ekleme seçenekleri Şekil 4’te verilmiştir.  



 
 

 

Şekil 4. Nesne ekleme seçenekleri 

Şekil 5’te basit bir dikdörtgen çizimi görülmektedir. Diagrams’ta bir şekilde iki türlü işlem yapılabilir. İlki 

şeklin kendi özelliklerinin değiştirilmesi için seçilmesidir. Üzerine tıklandığında beliren küçük 

noktalardan şeklin boyutları değiştirilebilir. Fare ile küçük oklara tıklanarak şeklin o yönde bir kopyası 

elde edilebilir. Ayrıca fare şekil üzerine getirildiğinde beliren küçük x işaretleri diğer şekiller ile bağlantı 

noktalarını temsil etmektedir. Fare ile küçük oklara tıklanarak şeklin o yönde bir kopyası elde edilebilir 

ve iki şekil arası bağlantı çizgisi otomatik çizilir. 

 

 

Şekil 5. Basit bir dikdörtgen çizim örneği 

Eklenen nesnelerin üzerine tıklayarak üç ana başlıkta özelleştirme yapılabilir. Bunlardan ilki nesnenin 

şekilsel özellikleri için “biçim”dir (style). Temel olarak, dolgu ve çizgi renkleri, çizgi sitil ve kalınlıkları gibi 

parametreler bulunmaktadır. “Metin” (Text) sekmesinde ise herhangi bir şekil veya çizgi üzerine 

tıklayarak eklenen metinlerin düzenlemeleri yapılabilir. Yazı tipi, yazı büyüklüğü, yazı hizalama bu 

bölümdeki bazı seçeneklerdir. Düzenle (Arrange) sekmesinde ise şekillerin boyutlarını düzenlenebilir. 

Şekil 6’da şekil ve çizgiler için sunulan kişiselleştir (customisation) seçenekleri verilmiştir. Ayrıca birden 

fazla şekil seçildiğinde, şekilleri hizalama seçeneği de aktifleşmektedir. 



 
 

 

Şekil 6. Nesne düzenleme seçenekleri 

 

1.5.1.4. Çizgiler 

Diagrams’ın en güçlü yönlerinden biri, nesneler arası bağlantı çizgileri oluşturma kolaylığıdır. Şekil 7’de 

görüldüğü üzere farklı çizgi türleri yer almaktadır. Düz çizgi (straight line), eğimli çizgi (curved line) ve 

ayarlanabilir basit çizgi (adjustable simple line) çizgi türleri kullanılabilir. Çizgiler sürükle bırak ile 

yeniden şekillendirilebilir. Ayrıca ihtiyaca göre çizgi ucundaki ok şekilleri değiştirilebilir.  

 

Şekil 7. Çizgi türleri 

1.1. Kütüphane 

 Diagrams, zengin bir kütüphane sunar. Sol panelde yer alan genel (general), çeşitli (misc), basit 

(basic) gibi seçenekler ile ihtiyaca en uygun kategori içinden gerekli nesneler seçilebilir. En altta yer 



 
 

alan Daha çok nesne… (more shapes…)  butonu ile ekranda görünmesi istenen kütüphaneler seçilebilir. 

Ayrıca, kullanıcılar sık kullandıkları şekilleri, çalışma alanı (scratchpad) kısmın sürükleyerek kendi nesne 

kütüphanesini oluşturabilir. Kişisel kütüphane oldukça işlevsel bir özelliktir. Şekil 8’de nense 

kütüphanesine bazı örnekler görülmektedir. 

 

Şekil 8. Nesne kütüphanesi 

 

İsteğe bağlı olarak, Diagrams kullanıcılarına sadece tekil nesneler değil, hazır diyagramlar da 

sunmaktadır. Temel organizasyon şemasının yanı sıra Venn Diyagramı (Venn diagram), akış şeması 

(flow chart) gibi birçok hazır tasarım çalışma alanına eklenebilir. Bunun için ana menülerden 

Düzenle>Ekle>Şablonlar (Arrange>Insert>Templates) işlem adımları izlenebilir. Şekil 9’da örnek 

şablonlar (templates) görülebilir. 



 
 

 

Şekil 9. Hazır şablonlar 

 

1.5.1.5. Projeyi kaydetme 

Yapılan tasarımı kaydetmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Dosya (File) menüsünden, Kaydet 

(save) komutu ile tasarımın nereye ve hangi dosya türünde kaydedileceği seçeneklerine ulaşılabilir. 

Şekil 9’da görüldüğü üzere proje farklı dosya türlerinde kaydedilebilir, bulut servislere veya yerel 

bilgisayara indirilebilir. 



 
 

 

Şekil 10. Projeyi kaydetme 

 

5.2.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

 “Diagrams” yalnızca 2B bir çizim aracı olarak değil, aynı zamanda işbirliği araçlarına ve diğer 

bulut servisleri özelliklerine sahip bir web uygulamasıdır. Kullanıcılarına temel şekillerin çizimi için 

kolaylıklar sunmaktadır. Kullanım kolaylıkları sayesinde eğitmenler ve öğrenciler tarafından hem basit 

şekillerle hem de zengin kütüphane imkanlarıyla elverişli bir platformdur. Yalnızca bir çizme tahtası 

olarak değil, güçlü bir zihin haritası oluşturma yazılımı olarak da kullanılabilir. Bu sayede hem 

eğitmenler hem öğrenciler zengin bir öğrenme deneyimi yaşayabilir. Karmaşık bilgilerin 

kavramlaştırılmasında, zihin haritaları oldukça güçlü araçlardır. Kullanıcıların yaratıcılıklarını ortaya 

çıkarmak için işlevsel araçlar ve kişiselleştirilebilir kütüphane imkanı sunmaktadır. Bu araçlar sayesinde 

eğitmen ve öğrenciler, zamanlarını teknik detaylara harcamak yerine, enerjilerini problemlerini çözmek 

için kullanabilecektir. Diagrams’ın temel kullanım alanları şu şekilde listelenebilir: 

• Hazır nesneler 

• Nesneler arasındaki ilişkileri göstermek için çizgiler 

• Nesne ve çizgilerin zengin kişiselleştirme seçeneği 

• Kişiselleştirilmiş nesne kütüphanesi oluşturabilme 

• Zengin şablon seçenekleri 

• Bulut teknolojisi avantajları, farklı kayıt ve dosya formatı seçenekleri  

 

 

5.2.4. Örnek kullanım 

Aşağıda bazı basit tasarımlara yer verilmiştir. Şekil 11’de sol tarafta öğrenme güçlükleri konusunda 

yürütülen e-Dys Learn isimli projenin ana ilgi odaklarının görselleştirilmesi yer almaktadır. Şekil 11 çizgi 



 
 

türleri, şekiller ve şekillerin renk gibi özelliklerinin kullanımına bir örnektir. Sağ tarafta ise ok yönleri ile 

örnek bir ilişkiye yer verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11. Basit diyagram örnekleri 

 

Şekil 12’de basit bir organizasyon şeması görülmektedir. Bu şekil kütüphaneden eklenmiş olup, 

içerisindeki metin, şekil renk ve çizgi stilleri değiştirilmiştir. Şekil 13’te ise kütüphanede yer alan Venn 

diyagramı şablonu kullanılmıştır. Şekil 14’te kütüphaneden bilişim için hazırlanmış bir network 

diyagramı görülmektedir. Bu diyagram için kütüphane içindeki hazır nesneler, çizgilerle birlikte 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 12. Basit bir organizasyon şeması örneği 

 



 
 

 

Şekil 13. Venn diyagramı örneği 

 

 

Şekil 14. Bir bilgisayar ağ diyagramı örneği 

  



 
 

 

BÖLÜM 6 – İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK DİJİTAL PLATFORMLAR 

Web 2.0, kullanıcıların internet aracılığıyla işbirliği yapmasını, etkileşime geçmelerini ve paylaşım 

yapmalarını sağlamıştır. Yoğun bir şekilde yeni web teknolojileri ortaya çıkmaktadır. Sunulan bu yeni 

ortamların ortaya çıkışındaki belirleyici unsur her ne kadar eğitimsel amaçlar olmasa da; öğretim ve 

öğrenme etkinliklerine yönelik sanal ortamlar sunmaktadırlar. Eğitim ortamlarında teknoloji 

entegrasyonu onlarca yıldır çaba harcanan bir konudur. Ancak, “otantik görev temelli işbirlikçi öğrenme 

ortamı” oluşturulması konusunda her zaman başarılı olunamamıştır (Reeves, Herrington, & Oliver, 

2004). Doğru araçların seçimi ve durumlu pedagojik yöntemlerin uygulanması, web uygulamalarından 

yararlanma hususunda önemlidir. Bu platformlar çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar 

sunabilir.  

Elias’ın (2004) belirttiği gibi, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler sosyal ilişkilerde zorluklar yaşamaktadır. 

Bir işbirlikçi sanal ortam, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimi için durumlu bir öğrenme 

ortamı sunabilir. Öğretmenlerin, “aktif kolaylaştırma, koordinasyon, yönetim ve öğretim” gibi otantik 

bir atmosfere katkı sunacak acil roller üstlenmeleri gerekmektedir (Bjekić, Obradović, Vučetić, & 

Bojović, 2014). İçerik sunmak zengin bir öğrenme ortamı için yeterli olmayabilir. Özellikle, metin temelli 

içerikler öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yaşadığı kaygı ve engelleri artıracaktır (Woodfine, 

Nunes, & Wright, 2008). Metin temelli etkinlikler öğretimin bir parçası olduğu zaman, yardımcı 

teknolojiler okuma, yazma ve heceleme için kullanılabilir.  

6.1. BULUT BİLİŞİM  

6.1 Padlet  

6.1.1. Aracın Kullanım Amacı 

Padlet, kullanıcıların bir konu hakkında fikir toplamak için sanal bir tahta üzerinde not, bağlantı, resim 

ve video toplamasına izin veren çevrimiçi bir uygulamadır. Oluşturulan çalışmayı çevrimiçi olarak 

modifiye etmenizi ve paylaşmanızı sağlar. Padlet; zaman çizelgesi, görsel taslak (grid), harita vb. gibi 

çeşitli pano seçenekleri sunar. Bu pano ve duvar (wall) türlerinin tümüne “Padlet” adı verilir. Kullanıcılar 

3 Padleti ücretsiz olarak oluşturabilir. Ücretli üyelik için farklı seçenekler vardır. 

Padlet, duvarlarda etkileşim ve iş birliği özelliklerine sahip olduğundan, öğretmenler ve öğrenciler 

öğretme ve öğrenme etkinliklerinde kullanabilirler. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından uygulanan bir 

konu üzerinde birlikte çalışmak için Padlet üzerinden etkileşime girebilir. Çevrimiçi iş birliği, zaman ve 

mekân sınırlaması olmadan gerçekleştirilebilir. 

6.1.2. Aracın Kullanımı 

 Padlet'in ana sayfası “www.padlet.com” yazıldıktan sonra görüntülenebilir. Sekiz tür Padlet görevi 

bulunmaktadır. "Ürün" sekmesi, uygulamaya genel bir bakış sunar. “Ücretsiz üye ol” butonuna 

tıklayarak üye olabilirsiniz. Google ve Microsoft'un Apple hesapları, kaydolmak için kabul edilir. Veya 

Padlet hesabınızı oluşturmak için e-posta adresinizi kullanabilirsiniz. 



 
 

 

Ücretsiz sürüm, 3 Padlet oluşturulmasına izin verir. Ancak, kişisel (Padlet Pro), iş (Padlet Evrak Çantası) 

ve okullar (Padlet Sırt Çantası) olmak üzere 3 farklı premium üyelik sürümü vardır. Bu premium 

üyelikleri 30 günlük deneme süresi boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Aracı daha yakından 

tanımak için ücretsiz sürüme göz atılacaktır. 

Kaydolduktan sonra “Bir Padlet Oluştur” seçeneğine tıklayarak başlayabilirsiniz. Veya başkaları 

tarafından oluşturulmuş bir Padlet'e katılabilirsiniz. Bu durumda Padlet'in URL adresine sahip olmanız 

gerekir. 

 

Kendi Padlet'inizi oluşturmak istediğinizde “Bir Padlet Oluştur”a tıklıyorsunuz. Daha önce de belirtildiği 

gibi 8 çeşit Padlet vardır. İhtiyaçlarınıza en uygun olan opsiyonu seçersiniz. Küçük resimler ve kısa 

açıklamalar bahsi geçen bu türler hakkında size genel bir fikir verir. 



 
 

 

Padlet'in görevlerine örnek olarak “zaman çizelgesi” seçilmiştir. Zaman çizelgesi oluşturulduktan sonra 

"ayarlar" sekmesi açılacaktır. Buradan Padlet'inizin başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. 

Başkalarının aynı Padlet'e katılabilmeleri için, "panoya kopyala"yı tıklayarak Padlet'in URL'sini 

kopyalayıp onlarla paylaşabilirsiniz. 

 



 
 

“+” sembolüne tıklayarak Padlet'inizi oluşturmaya başlarsınız. Padlet, gönderinizi zenginleştirmek için 

resim, video, ses, bağlantı, web araması vb. gibi birçok seçenek sunar. 

 

 

6.1.3. Öğrenme ortamlarında kullanmak için ipuçları 

1. Okuma, yazma ve heceleme için yardımcı teknoloji araçları sağlayın 

Öğrenme etkinlikleri okuma veya yazmayı içeriyorsa, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere uygun araçlar 

önerebilirsiniz. Okuma, yazma veya hecelemede zorluk çektiklerinde yardımcı olabilecek birçok 

çevrimiçi uygulama vardır. 

2. Öğrenme sürecini kolaylaştırın ve bu süreç üzerinde kontrol sahibi olun 



 
 

Padlet, kullanıcıların içeriğin filtrelenmesi üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. “Onayı Zorunlu Tut” 

işlevini etkinleştirebilirsiniz. Veya içeriği sık sık kontrol edebilirsiniz. Öğretmenler çevrimiçi öğrenmede 

kolaylaştırıcı rolüne sahip olduğundan, öğrenme süreci devam ederken öğrencilerin izlenmesi ve 

yönlendirilmesi gerekir. Ek olarak, her öğrencinin katkısını gözlemlemek için “Yayınlanma (posting) 

özellikleri”ni açabilirsiniz. 

 

 

6.2. ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ 

6.2. Google Classroom 

6.2.1. Aracın Amacı 

Sanal bir ortamda öğretme ve öğrenme etkinliklerini düzenlemeye yardımcı olan ücretsiz bir öğrenme 

yönetim sistemidir (ÖYS). Google Classroom'da bir sınıf oluşturduktan sonra haftalık olarak görevleri 

takip etmek için modüller oluşturabilirsiniz. Öğrencilerin tartışabileceği ve fikirlerini paylaşabileceği 

ödevler vermenize ve bir soru sormanıza olanak tanır. Ayrıca ders materyalleri sanal sınıf üzerinden 

paylaşılmaktadır. 

6.2.2. Nasıl Kullanılır? 

Google Classroom ücretsiz bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. Yalnızca bir Gmail hesabınızın olması 

gerekir. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Google uygulamalarından Google Classroom'u seçiyorsunuz. 

Bir sınıf oluşturmak için “+” sembolüne tıklamanız gerekmektedir. 



 
 

 

Bir sınıf başlığı yazdıktan sonra sınıfın ana sayfası yüklenecektir. Ana sayfada sınıf duyurularını ve 

öğrenci gönderilerini düzenleyebilirsiniz. 

 

E-posta adreslerini ekleyerek öğrencilerinizi sınıfa davet edebilirsiniz veya davet linkini paylaşabilirsiniz. 

Bir meslektaşınız ile ders vermek isterseniz sınıfa öğretmen ekleyebilirsiniz. 



 
 

 

"Sınıf Çalışmaları" Sekmesi, sınıfa ekleyebileceğiniz tüm özellikleri içerir. Ödevleri toplayabilir veya 

sanal sınıf üzerinden bir sınav yapabilirsiniz. Belgeleri de paylaşabilirsiniz. Her haftanın etkinliklerini 

içeren modüllere sahip olmak isterseniz, her modül için “konu” kullanabilirsiniz. 

 



 
 

 

 

Öğrencilerinizin bir konuyu tartışmasını istediğinizde sınıfta bir soru sorarsınız. Öğrenciler bir gönderi 

yapar veya sınıf arkadaşlarının gönderilerine yanıt verir. İşbirliği ve beyin fırtınası için bir tartışma 

forumunun olmasını sağlar. “Hafta 1” seçildiği için soru bu modül altında listelenir. 

 

 



 
 

 

Tüm sınıf materyalleri sınıf üzerinden paylaşılabilir. Öğrenciler ihtiyaç duyduklarında onlara erişebilir. 

Belgeleri doğru bir şekilde sınıflandırmak için ilgili modülü seçmeniz gerekmektedir. 

 

Belirtildiği gibi, ödevleri sınıfta toplayabilirsiniz. Öğrencilerin ödeve nasıl not verileceğini kabul ettiği bir 

dereceli puanlama anahtarı ekleyebilirsiniz. 

 

6.2.3. Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Yönelik Öneriler  

Öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve üzerinde kontrol sahibi olmak 

Çevrimiçi bir öğrenme ortamında öğretmenlerin rolü, gerçekleşen süreci kolaylaştırmaktır. 

Öğrencilerin gönderilerini inceleyebilirsiniz. Geri bildiriminiz, amaçlanan amaçla bir tartışmayı 

yönlendirmeye yardımcı olacaktır. 



 
 

 

 

SONUÇ 

Dijitalleşmiş dünya bize sayısız olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklar, eğitim ortamlarının 

zenginleştirilmesinin yanı sıra çeşitli öğrenme hedeflerine ulaşılmasında öğretmenlerin güçlendirilmesi 

gibi niteliklere sahiptir. Bu olanakların eğitim ortamlarına başarılı bir şekilde entegre edilmesi için 

hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerin yeterliklerinin ve teknoloji entegrasyonu becerilerinin 

geliştirilmesi gereklidir.  Çeşitli organizasyonlar bu becerilerin geliştirilmesi için çeşitli modeller 

önermişlerdir. Bu modellere göre; öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi eğitimde teknoloji 

entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerin çeşitli araçlara 

yönelik farkındalıklarının ve bu araçların özellikleri ile nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesi, başarılı teknoloji entegrasyonu için bir gereksinimdir.   

Kitabın bu bölümünde, farklı amaçlara yönelik geliştirilmiş çeşitli araçlar tanıtılmıştır. Bu araçların kolay 

bir şekilde nasıl kullanılabileceği ve hangi araçların çeşitli öğrenme hedefleri ve öğrenme güçlükleri için 

en iyi seçim olabileceği ayrıntılı bir şekilde örneklerle açıklanmıştır. Bu anlamda, bu bölümde tanıtılan 

araçlar şu şekilde sınıflandırılmıştır: öğrenme güçlüklerine yönelik çoklu ortam materyalleri geliştirmek 

için araçlar, öğrenme güçlüklerine yönelik dijital değerlendirme için araçlar ve sanal ortamlar ve işbirliği 

araçları.  
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