
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURAT CİVELEK –EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI 
 

[Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS 

Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz 

konusu bilgiler KMS-KPSS’de çıkmış 

sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır.                                                

KPSS’de çıkan sorular temele alınarak, 

konuların anlatımında ayrıntıya girilen 

yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde 

olmuştur.]          
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I. ÜNİTE – ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ 

1.1. Öğretim teknolojisi 

Belirlenmiş (özel) amaçların gerçekleştirilmesinde 

etkili öğrenmeler sağlamak için öğretme-öğrenme 

sürecinin tasarımlanması, yürütülmesi ve 

değerlendirilmesinde sistematik bir yaklaşımdır. 
 

1.2. Öğretim Teknolojileri ve İletişim 

Öğretim teknolojisi ve materyalleri ile iletişim 

kavramını birlikte incelemek de önemlidir. Çünkü 

öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm 

etkinlikler temelde birer iletişim etkinliğidir.  
 

Sınıf ortamında etkili bir iletişimin gerçekleşebilmesi 

için öğretim araçlarının yanı sıra öncelikle öğretmen 

ve öğrenci arasında sağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. 
 

İletişim; genel anlamda, iletiyi gönderen ve alan 

arasında oluşturulan bir alışveriş ilişkisi içinde 

paylaşılan, ortaklaşa yararlanım ile oluşan süreçtir. 

 

İletişim sürecinin dikkate alınması gereken beş ögesi 

vardır: kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve dönüttür.  
 

 
 

a) Kaynak (gönderici): Kaynak iletişimi başlatan 

kişidir. Kaynak, bilgilerin ve duyguların 

aktarılmasında sözü söyleyen ilk kişidir.  
 

b) İleti (mesaj): Kaynağın alıcıya aktarmak istediği 

bilgiler, düşünceler ve duygulardır.  
 

c) Kanal (araç): Oluşturulan mesajın alıcıya 

iletilmesini sağlayan araç-gereç, yöntem ve 

tekniklerdir. Kanal mesajın sunuluş biçimidir. Bu 

sunuş biçimi sözlü veya yazılı olabilir. 
 

d) Alıcı (hedef): Kaynağın gönderdiği iletilere 

(mesajlara) hedef olan kişi veya kişilerdir.  
 

e) Dönüt (geri bildirim): Kaynağın gönderdiği 

iletiye alıcı tarafından verilen her türlü tepkiler ve 

yanıtlardır. 
 

İletişimde kullanılan simgeler kişinin yaşantı alanı ile 

ilgili olduğu sürece bir anlam taşırlar.  
 

Yaşantı Alanı: İletişim sürecinde bir sözcüğün 

anlaşılması için kaynak ve alıcının bu sözcüğe aynı 

anlamı vermesi gerekir. Aynı anlamı sağlayan şey, 

kaynağın ve alıcının ortak yaşantı alanında 

gerçekleşir. İletişimde ortak yaşantı alanı içine 

girmeyen iletilerin algılanması zor olmaktadır. 

 

Yaşantı Konisi (Dale): Edgar Dale’in yaşantılarla 

kavramların oluşumu arasındaki ilişkilerden 

yararlanarak geliştirdiği bir modeldir. 
 

 

 
 

Yaşantı Konisi’nin dayandığı bilimsel ilkeler 

 Öğrenmeye katılan duyu organı sayısı ne kadar 

fazla ise o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz. 

 En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize 

yaparak-yaşayarak öğrendiklerimizdir. 

 Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz 

yardımıyla öğrenebiliriz. 

 En iyi öğretim, somuttan-soyuta ve basitten-

karmaşığa doğru giden öğretimdir. 

 

2013 KPSS: Öğretmen ilk yardım dersinde, trafik 

kazası geçirmiş insanlara yapılacak ilk müdahaleyle 

ilgili teknikleri öğrencilerine göstererek kazalardaki 

yanlış müdahaleleri önlemeyi ve doğru müdahale 

etme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Buna göre öğretmen, aşağıdakilerden hangisini 

kullanarak öğretim etkinliğini 

gerçekleştirmelidir? 

 

A) Gerçek durumlar          B)  İki boyutlu görseller 

C) Modeller           D)  Etkileşimli videolar 

     E)  Hareketli resimler 

 
2008 KPSS: Öğretim aracı olarak aşağıda 

verilenlerden hangisi kullanıldığında, en etkili 

öğrenme sağlanabilir? 
 

A) Hareketli ve sesli filmler 

B) Projeksiyonla sunulan görseller 

C) Ders kitapları 

D) Haritalar ve grafikler 

E) Model ve numuneler 
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1.3. Materyal 

Öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme birbirine 

bağlı kavramlardır. Doğru, güncel ve etkin materyal 

geliştirme için öğretim teknolojisinden yararlanılır. 
 

Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde 

öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere 

sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, 

fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta anlaşılır 

nesneler olabileceği gibi içeriğine erişmek için daha 

yüksek teknolojiye gereksinim duyan ses kasetleri, 

videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli yazılımlar 

gibi ortamlarda da sunulabilir. 
 

Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organına 

hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli 

olmakta, unutma da daha geç olmaktadır. 
 

Öğrenilenlerin % 83’ü görme, % 11’i işitme, % 3.5’i 

koklama, % 1.5’i dokunma ve % 1’i tatma yaşantıları 

yolu ile öğrenilmektedir.  
 

Bir araştırmanın sonuçlarına göre de, zaman faktörü 

sabit tutulduğunda insanlar; okuduklarının %10’unu,  

işittiklerinin %20'sini, gördüklerinin %30'unu, görüp 

işittiklerinin %50'sini, söylediklerinin %70'ini, yapıp 

söylediklerinin de %90'ını hatırlamaktadırlar. 
 

Araştırma sonuçları göstermektedir ki, her tür ve 

düzeydeki eğitim uygulamalarında amaçlara 

ulaşabilmesi için öğretim teknoloji ve 

materyallerinden yararlanılması gerekmektedir. 

Teknoloji ve materyallerle öğretim daha ekonomik 

hale getirilebilmektedir.  
 

Eğitim uygulamalarında başlıca üç temel gereksinimi 

karşılamak için öğretim teknolojileri ve materyal 

kullanımına başvurulmaktadır. Bunlardan birincisi, 

daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmektir. 

İkincisi, var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme-

öğretme süreçlerini verimli hale getirmek, üçüncüsü 

ise öğrenme öğretme etkinliklerini 

bireyselleştirmektir. 

 

1.3.1. Araçlar-Gereçlerin (Materyallerin) Eğitimdeki 

Yeri ve Önemi (Materyal Kullanmanın Yararları) 

1) Çoklu öğrenme ortamı (işitme, görme, 

söyleme, yapma) sağlayarak kalıcılığı sağlar. 

2) Çoklu öğrenme ortamı sağlaması sayesinde 

öğrenmede gerçek yaşantılar sağlar. 

3) Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalarına 

yardımcı olurlar. 

4) Öğrencinin ilgi ve dikkatini artırır. 

5) Hatırlamayı kolaylaştırırlar. 

6) Soyut kavramları (öğrenmeleri) somutlaştırırlar. 

7) Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar. 

8) Alıştırma ve tekrar yapma imkânı sağlarlar. 

9) Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin 

sunulmasını sağlarlar. 

10) İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını 

kolaylaştırırlar. 

11) Zamandan tasarruf sağlarlar. Yani öğrenme 

zamanını kısaltır ve verimliliği yükseltir. 

 

1.3.2. Öğretim Materyallerinin Seçimini Etkileyen 

Faktörler 

1) Öğretim Hedefleri: Öğretimde kullanılacak araç-

gereçler öğrencilerin öğretim hedeflerine kolayca 

ulaşmalarına yardımcı olmalıdır. 
 

2) Öğretim Yöntemi: Öğretmen öğrenme-öğretme 

sürecinde farklı yöntemlere yer vermelidir. 

Öğretimde konu, hedef ve öğrenciler 

farklılaştığından yöntemler de farklılaşmalıdır. 

Dolayısıyla öğretimde kullanılan yöntemlerle 

birlikte araç-gereçler de farklılık göstermelidir. 
 

3) Öğrenci Özellikleri: Öğrenciler genel özellikler 

(yaş, sağlık, sosyo-ekonomik yapı), giriş 

davranışları (ilgi, tutum, hazırbulunuşluk, beceri, 

öğrenme hızı), öğrenme stilleri (görerek, işiterek, 

dokunarak) gibi özellikler açısından farklılık 

gösterdiğinden bu doğrultuda farklı araç-gereçler 

kullanılmalıdır. 
 

4) Öğretmen Özellikleri: Öğretmenin tutumu, 

becerileri, öğretme stilleri, bilgi düzeyi ve 

öğrenme-öğretme sürecini planlama ve yönetme 

biçimi öğrenme etkinliğinin gerçekleşme düzeyini 

etkileyecek en önemli faktördür.  
 

5) Öğretim Ortamının Özellikleri: Öğretim ortamı 

ışık, renk, büyüklük gibi özellikler bakımından 

öğrenenler üzerinde farklı etkilere sahiptir.  
 

6) Araç-Gereçlerin Özellikleri: Öğretim araçlarının 

öğrenme-öğretme sürecinde iyi planlanarak etkin 

kullanımı halinde öğrenciyi güdülemektedir. 
Öğrenme – öğretme sürecinde kullanılan duyu 

organı sayısı öğrenme miktarını ve öğrenmenin 

kalıcılığını artırmaktadır. 
 

Araç ve gereçlerde şu özellikler aranır; 

 Konunun amacına uygunluk 

 Araç ve gereçlerin doğruluğu  

 Araç ve gerecin öğrenci düzeyine uygunluğu  

 Araç ve gereçlerin çekiciliği 

 Araç ve gereçlerin kullanışlı ve dayanıklı olması 

 Araç ve gereçlerin sadeliği 

 
7) Kısıtlamalar: Öğretim için ayrılan zaman, bütçe, 

eğitim ortamı, araç gereç kullanımı hakkında bilgi 

yetersizliği ve sınıf mevcudunun kalabalık olması 

gibi nedenler etkilemektedir. 
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II. ÜNİTE - ÖĞRETİM ARAÇLARININ 

SINIFLANDIRILMASI  
 

2.1. GÖRSEL ARAÇLAR 

2.1.1. Görsel araçlar hazırlanırken; 

 Görseller basit tutulmalı, fazla ayrıntı ile 

boğulmamalıdır. 

 Soru etkinlikleri ile dikkat görsellere çekilmeli 

 Görseller ilgili metne yakın verilmelidir. 

 12 yaşına kadar görsel öğeler bir bütün yerine 

bölüm bölüm yorumlanma eğilimindedir. 

 İlköğretim 4-5. sınıflardaki çocuklar renkli 

resimleri siyah-beyaz resimlere, resimleri de 

çizimlere tercih etmektedir. 
 

 
2.1.2. Görsellerde Kullanılan Yazılı Materyaller  

1) Harf kullanımı:  

 Bir yazıda çok fazla harf karakteri 

kullanılmamalıdır. 

 Başlıklar büyük harfle diğer kısımlar küçük 

harfle yazılmalıdır. Sürekli büyük harf 

kullanılması dikkat dağıtır, algılamayı 

zorlaştırır. 

 Koyu, eğik, altı çizme özellikleri ayırt edici 

bilgiler için kullanılmalıdır. 

 Harflerin büyüklüğü öğrenenlere göre 

ayarlanmalıdır (küçük yaş). 

 Harfler ve satırlar arasında gerektiği kadar 

boşluk olmalıdır. 

 Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması 

güçleşir. 

 Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk 

duygusu verir. 

 Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1,5 

katı kadar olduğunda metin çok okunaklı olur. 

 
2) Renk kullanımı: 

 Renkler önemli bilgileri ayırt etmede zıtlık 

yaratılarak kullanılabilir. Açık zemin üzerine 

koyu renk, koyu zemin üzerine açık renk 

kullanılmalıdır. 

 Renkler öğrenenlerin gelişim özelliklerine 

uygun olmalıdır. Küçük yaştaki bireyler için 

parlak renkler daha dikkat çekicidir. 

 Renk bir materyalde çok aşırı kullanılmamalıdır. 

Dikkati dağıtacak şekilde karmaşık olmamalıdır. 

 Renkler gerçek yaşamdakine uygun olarak 

kullanılmalıdır. 

 
3) Ekran kullanımı: 

 Bir ekranda en fazla 4 – 5 satır ve en fazla 20 

sözcük kullanılmalıdır. 

 Her tarafı yazılarla dolu ekran algılamayı 

zorlaştırır. 

 Şekil- zemin algısı özelliğine dikkat edilmelidir. 

 Satır sonları “tire” lenmemelidir. 

 

 Eğer metin uzun paragraflar içeriyorsa tek 

sütun, kısa paragraflar içeriyorsa iki sütun 

kullanılmalıdır. 

 Paragraf arası boşluklar, satır arası boşluklardan 

geniş olmalıdır. 

 

2013 KPSS: Öğrencileri için yazılı bir materyal 

hazırlayan öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini 

yapması yanlıştır?  
  

A) Paragraflar arası boşlukları, satır arası 

boşluklardan daha geniş tutması 

B) Metnin uzun paragraflar içermesi durumunda tek 

sütun kullanması 

C) Görsellerde fazla ayrıntı veya gerçeğe 

yakınlıktan kaçınması 

D) Satır sonuna sığmayan kelimeleri alt satıra 

alması  

E) Vurgulamalar için tümü büyük harflerle 

yazılmış ifadeler kullanması 
 

2.1.3. Görsel Araç Çeşitleri 

1) Kitaplar: Öğretimde en fazla kullanılan 

kitaplardır. Ders kitapları, öğretmen kitapları, 

alıştırma kitapları, kaynak kitaplar, ansiklopediler en 

fazla kullanılanlardır. 

 

Ders Kitaplarının Nitelikleri 

 Biçimsel özellikler: Kitabın boyu, ebadı, 

yazıların punto büyüklüğü, resim ve grafiklerin 

yerleşimi, kapak düzenlenmesi, hazırlık ve 

alıştırma soruları, anlatım biçimi 

 Bilimsel içerik: Bilgilerin bilimselliği, hedeflerle 

tutarlılığı, geçerliği, güncelliği, öğrenci düzeyine 

uygunluğu 

 Dil ve anlatım: Dilin özellikleri, Türkçeye 

uygunluğu, anlatım kolaylığı, somut ve anlaşılır 

ifade biçimi 

 

2) Yazı ve Gösterim Tahtaları: Kara tahta, beyaz 

tahta, elektronik tahta, manyetik tahta, askı/kanca 

tahtası, dosya tahta, pazen (mantar) tahta sık 

kullanılan çeşitlerdir. 

 

Yazı tahtalarının kullanımına yönelik öneriler: 
 Kapsamlı çizim ya da yazılar dersten önce 

hazırlanmalı aksi halde ders esnasında fazla 

zaman kaybı olacağından disiplin problemlerine 

yol açar. 

 Tahtaya yazılması planlananlar ve yerleşimleri 

önceden belirlenmeli 

 Tahtaya önceden yazılan şekil ya da yazıların 

kullanılana kadar üzeri kapalı olmalı 

 Konuşurken sınıfa doğru konuşulmalı tahtaya 

doğru konuşulmamalı 

 Değişik sunu teknikleri kullanılmalı  
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3) Resimler, Grafikler, Şemalar 

a) Kavram Haritaları: Kavram haritası kavramlar 

arasındaki ilişkileri gösterir. Kavram yanılgılarının 

belirlenmesinde ve giderilmesinde, bilgilerin 

örüntülenmesinde ve anlamlı öğrenmelerin 

sağlanmasında kullanılır. 

 

b) Bulmacalar: Konunun ya da ünitenin sonuç 

bölümünde konunun tekrarı ve pekiştirilmesi için 

kullanılırlar. 

 

c) Asetatlar: En yaygın olarak kullanılan materyal 

türüdür. Asetatlar; 

 Elle, bilgisayarla, slayttan dönüştürülerek ve 

termal kopyalama makineleri yoluyla 

hazırlanabilir. 

 Kullanılması kolaydır. 

 Fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. 

 Kolay silinebilir. 

 

Eğitsel olarak asetatlar hazırlanırken; 
 Ana ve alt başlıklar belirlenmeli ve renkli olmalı 

 Görsel düşünceler yer almalı 

 16 -18 puntodan az yazı boyutu kullanılmamalı 

 Bir yansıda bir kavram verilmeli 

 Kitaptan bir bölüm aynen alınmamalı 

 Söz kalabalığı yapılmamalı, anahtar sözcükler 

kullanılmalı 

 Yatay bir biçimde hazırlanmalı 

 

d) Grafikler: Sıklıkla kullanılan grafik türleri 

şunlardır: 
 

 Sütun grafik: Zaman içinde gerçekleşen veri 

değişikliklerini veya kategoriler arasında 

değerleri karşılaştırmak için kullanılır. 

 Çubuk grafik: Öğeler arasındaki 

karşılaştırmaları gösterir. Birden çok değeri 

karşılaştırmak için kullanılır.  

 Çizgi Grafik: Zaman içindeki eğilimleri 

göstermek için kullanılır. 

 Pasta Grafik: Her bir değerin bir toplama 

yaptığı katkıyı gösterir. 

 

4) Gerçek eşya ve modeller: En iyi öğrenmeler 

gerçek eşyalarla etkileşim sonucu gerçekleşir. 

Doğrudan edinilen yaşantılarda gerçek eşya ve 

modeller kullanılır. Modeller gerçek eşyaların üç 

boyutlu halidir. Öğretmen; 
 

 Kullanmadan önce eşya ve modeli iyi tanımalı 

 Nesnelerin görülebilir büyüklükte olmasına 

dikkat etmeli 

 Derste nesneleri sadece gerektiği zaman 

göstermeli 

 Modelin temsil ettiği nesnelerin gerçek boyut, 

renk ve şeklini belirtmeli  

 

5) Yansıtıcılar (Projektörler) 

a) Tepegöz: Saydam bir madde (asetat) üzerindeki 

yazı, resim gibi şeyleri büyüterek bir ekrana, duvara, 

tahtaya veya perdeye yansıtan ders araçlarıdır. 
 

  Avantajlar Dezavantajlar 

1 Yüz yüze iletişim Programlanamama 

2 

Kullanım kolaylığı ve 

Aydınlık ortam 

Bireysel çalışmaya 

uygun değil 

3 

Kullanılabilen materyal 

çokluğu Üretim süreci gerektirir 

4 Kullanılan ortam zenginliği Tepegöze bağlı 

5 Uyarlanabilirlik   

6 Aydınlık ortam   

 

Tepegöz kullanımına yönelik öneriler 
 Öğretmene yardımcıdır. Aşırı kullanılmamalı ve 

öğretmenin yerini almamalıdır. 

 Saydamlar değiştirilirken tepegöz açık 

bırakılmamalıdır. 

 Öğretmen yüzünü perde yerine öğrencilere 

dönmelidir. 

 Saydamların yansıtılacağı ekran yeterince büyük 

olmalıdır. 

 Kullanılmadan önce odak ayarı yapılmalıdır. 

 Sunuya içeriği gösteren bir taslak yansıtılarak 

başlanmalıdır. 
 

Tepegöz slâytlarının tasarımı 
 Tepegöz projektörünün üzerinde saydam 

materyalin konulduğu alan genelde yaklaşık 

25x25 cm, standart tepegöz saydamları ise 

21x29 cm boyundadır (çerçeveleme) 

 İzleyenlerin dikkatini çekme açısından renkli 

görseller kullanılmalı (renkli saydam 

kullanımı) 
 Saydamda süslü kenarlar, gereksiz detaylar ve 

kavramın açıklığa kavuşturulmasında yardımcı 

olmayan öğeler bulundurulmamalı (her 

saydamda tek bir kavram - fikir verilmeli) 
 Saydamda verilecek olan kavram, resim ya da 

şemanın basitten karmaşığa verilmesine özen 

gösterilmeli (saydamları üst üste ekleyerek 

kullanma) 
 Bilgiler tepegöz saydamları üzerine, yatay ya da 

dikey formatta hazırlanabilir (yatay ve dikey 

hazırlama) 

 Saydam üzerine yazılar okunaklı biçimde soldan 

sağa yerleştirilmeli ve sınıftaki her öğrencinin 

görebileceği büyüklükte en az 18 punto olmalı 

(okunaklı yazı tipleri) 

 Her satırda en fazla altı kelime ve her saydamda 

en fazla altı satır bulunmalı 

 Bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırmak için tam 

cümleler yerine anahtar kelimeler kullanılmalı 
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b) Slâytlar: Slâyt küçük ve saydam bir fotoğraf olup 

tek tek bir slayt gösterme projektörüne konulup bir 

ekrana yansıtılır. 

 

 

c) Film Şeridi Projektörü: Tümü bir arada 

gösterilmek üzere arka arkaya sıralanmış hareketsiz 

resimlerden oluşan saydam 35 mm’lik bir rulo 

filmdir.  

 

Slâytlarla film şeritleri arasındaki fark slâytlar teker 

teker yansıtılmak üzere tasarlanır.  

 

 

 

d) Opak Projektör: Şeffaf olmayan materyalleri bir 

ekrana yansıtmaya yarayan araçtır. 

 

 

 

e) Video Projektör: Bir bilgisayara bağlanarak 

kullanılır. Bilgisayar ekranında ne varsa ekrana 

yansıtır. 

 

 

f) Data Show: Video projektörünün pahalı olduğu 

yıllarda tepegöz ile birlikte kullanılmaktaydı.  Video 

projektörüne göre görüntüsü bulanıktır.  

 

 

g) Konferans Projektörü: Aynı anda iki farklı yere 

sunum yapmak amacı ile kullanılır. İki farklı 

mekânda bulunan sunucular etkileşimli olarak 

yansıtılan sunu üzerinde değişiklik yapabilirler. 

 

 

 

2.2. İŞİTSEL ARAÇLAR 

İşitmeye dayalı öğretim gerektiren konularda yaygın 

olarak işitsel araç ve gereçler kullanılır. En çok 

kullanılanlar; radyo ve ses kayıtları (kaset/cd/mp3 

çalar) 

 

 

  Avantajlar Dezavantajlar 

1 

Kolay erişim ve 

kullanım 

Telif Hakları  
 

2 Ekonomik Hızın ayarlanması 

3 Sözel destek 

İstenilen noktaya geri 

dönme 

4 Dil öğretimine destek Dikkat kaybı 

5 Tekrar dinlenebilir   

6 Kolay taşınabilir   

 
 

 

2.3. GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR 

Film makinesi ve hareketli filmler, Kuklalar, Eğitsel 

geziler, Tiyatro (Temsil), Video, Kapalı devre 

televizyon 

 

 
 

2. 4. TEKNOLOJİ DESTEKLİ ARAÇLAR 

Telemetin, Videometin, İletişim uyduları, Etkileşimli 

video. 

 

Etkileşimli video: Bir görüntü aracı (VCD, DVD 

vb.) ve bilgisayarın bir araya getirilmesiyle 

oluşturulan bir sistemdir.  
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III. ÜNİTE - ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN  

                                HAZIRLANMASI 
 

3.1. Öğretim Materyali Tasarım İlkeleri 

3.1.1. Yapısal/Biçimsel Öğelerin Kullanım İlkeleri 

a) Alan: Materyale genel olarak bakıldığında görülen 

hissedilen doluluk veya boşluktur. Kullanılan alan, 

belirlenmiş bir çerçeve içerisindeki görsel öğelerin 

üzerinde yerleştirildiği yer, kullanım alanı dışında 

kalan yer ise boş alandır. Öğretim materyalinde göz 

en fazla (%41 oranında) sol üst tarafı algılar. 
 

 

 
b) Şekil-Form: Şekiller, bir yüzey üzerinde 

oluşturulan iki boyutlu biçimlerdir. Kendine bağlanan 

bir çizgi, bir şekil oluşturur. Form ise, kullanılan 

biçimlerin birbirine göre yerleşimidir. 
 

 

 
c) Doku: İki boyutlu nesne ve materyallere dokunma 

hissi verir. Doku, bakılan materyali hissetmemizi 

sağlar ve daha gerçekçi gözükmesine yardımcı olur. 
 

 

 
d) Renk: Renkler, algılama üzerinde etki yaratırlar. 

Doğal renklerle nesne renklendirildiğinde görüntünün 

gerçekliği artar. Önemli noktalar ve bilgiler üzerinde 

dikkati toplar. Benzerliklerin ve farklılıkların ortaya 

konuşuna yardımcı olur. Renklerin kullanımında yaş 

gruplarının dikkate alınması gerekir. Küçük yaş 

grupları için çok parlak renkler; daha ileri yaş 

grupları için de pastel tonları kullanmak faydalıdır. 

 

Mor - mavi - yeşil         Uyumlu (soğuk) renkler 

Sarı - turuncu - kırmızı         Uyumlu (sıcak) renkler 

 

e) Çizgi: Çizgilerin yatay, dikey veya eğik olarak 

kullanımı algılama üzerinde farklı etkiler oluşturur.  

Yatay çizgiler sabitlik ve durağanlık hissi verir. 

Dikey çizgiler güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. 

Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve 

dinamizm hissi verir.  Çapraz köşegenler karışıklık 

hissi verir.  Eğik çizgiler de hareket hissi verir. 
 

 
3.1.2. Yerleşim Öğelerinin Kullanım İlkeleri: 

a) Oran-Ölçek: Objelerin büyüklüğüyle ilgili ilkedir. 

Objelerinin hangi özelliğiyle ilgili oranlama yapılmak 

isteniyorsa, bu özelliğin tanıdık başka bir obje ile 

ölçeklendirilmesi doğru algılanmasını sağlar.  
 

Mesela; bir zürafanın boyu, üç insan boyu kadardır. 
 

 

 
b) Ritim (devamlılık): Kompozisyonda gözün bir 

objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Bu durum 

çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımıyla sağlanır. 
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c) Vurgu: Materyalde kullanılan görsellerin belirli 

bir bölümüne dikkat çekilmek istenmesidir. Vurgu 

yapmak için oklar, yön araçları, farklı şekil, farklı 

renk ve doku, büyüteç görüntüsü vb. kullanılabilir. 
 

ELEKTRİK AKIMI 

 

 

d) Hizalama: Tasarımdaki öğelerin bazı öğelerle 

aynı hizada olmasıdır. Hizalama, tasarımda birlik ve 

düzen oluşturmak için kullanılır.  

 

İnsanlar, dikey ya da yatay olarak hizalanan şeyleri 

hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar 

ve düzenli bilgileri düzensizlere göre daha kolay 

öğrenir ve hatırlarlar. 
 

 

 
 
 

e) Denge: Denge, objenin göz tarafından algılanan 

ağırlığı ile ilgilidir. Öğretim materyali üzerinde denge 

yatay ve dikey eksenin her iki tarafına objelerin eşit 

olarak dağıtılması ile oluşturulur. Denge ikiye ayrılır.  

 

 Formal (Simetrik): Bir materyalin ortadan ikiye 

bölündüğünde öğelerin simetrik olarak (her iki 

tarafta da birbirinin aynı şekilde) yerleştirilmesi. 
 

 
 

 

 İnformal (Simetrik olmayan): Farklı nesneler 

sayfaya ağırlıkları ölçüsünde yerleştirildiğinde 

oluşan dengedir. Materyale hareketlilik kazandırır. 

 

 

 
2013 KPSS: Matematik dersinde üçgen çeşitlerini 

işleyen bir öğretmen, anlatmak istediği üçgeni 

diğerlerine göre daha büyük çizmiştir. 
 

 
 

Buna göre öğretmen, daha çok hangi tasarım 

ilkesini dikkate almıştır?  
 

A)  Görsel bütünlük sağlama          B)  Hizalama  

C)  Dokuyu güçlendirme          D)  Devamlılık 

      E)  İnformal denge oluşturma  

 
f) Bütünlük: Bütünlük, bir görseli meydana getiren 

öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, 

öğeler arasındaki ilişkidir. Her bir görsel unsur, bir 

mesaj iletmedeki fonksiyonu göz önüne alınarak 

yerleştirilmelidir. Böylece bir görünümü oluşturan 

bileşenlerin birbiriyle ilişkisi sağlanır. Mesaj 

iletmeye yaramayan unsurlar materyalden 

çıkarılmalıdır. 

 

Oklar yardımıyla anlatılan kavramda bütünlüğün 

sağlanması 
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2013 KPSS: Bütünlük ilkesini dikkate alarak bir 

materyal hazırlamak isteyen öğretmen, 

aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat etmelidir?  
 

A) Ögeler arası ilişkileri belirgin hâle getirmeye 
B) Ögelerin birbirinden uzak görünmesini 

sağlamaya 

C) En önemli ögeyi ortaya yerleştirmeye 

D) Ön ve art alanları zıt renkli olarak hazırlamaya 

E) Konu başlığını ayırt edilebilir yapmaya 

 
g) Ahenk (uyum): Parçalar bir araya geldiğinde 

ortaya çıkacak bütünlük duygusu ahenktir. Ahenk, bir 

bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan 

ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur. 
 

 

 
3.2. Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri 

1) Anlamlılık: Bir malzeme ne kadar anlamlı ise 

öğrenilmesi de o kadar kolay olur. 
 

2) Bilinenden başlama: En iyi öğretim somuttan 

soyuta, basitten karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene 

doğru gidendir. 
 

3) Çok örnek ilkesi: Bir kavramın genişliğini 

göstermek için çok sayıda örnekler sunmak gerekir.  
 

4) Görelik: Nesnelerin özellikleri birbirlerine göre 

algılanır. Resim ve şekilleri herkes başka şekilde 

algılamamalı, birbirinden ayırt edebilmelidir. 
 

5) Seçicilik: Algılama seçicidir. Öğretim 

materyalindeki önemli elemanları dikkati en çok 

çekecek şekilde yerleştirmek gerekir. 
 

6) Tamamlama: Bir olayın veya eşyanın tümüne 

ilişkin çizgileri vermek yerine bir kısmını vermek 

yeterli olabilir. 
 

7) Fonun anlamlılığı: İletilmek istenen mesaja 

uygun olarak, figüre anlam katacak fonlara yer 

verilmesi gereklidir. 
 

8) Kapalılık: Şekiller belirgin olmalı, açık ve yarım 

bırakılmamalıdır.  
 

9) Birleştiricilik: Algılama birleştirici ve 

bütünleştiricidir; birbiriyle benzerliği ve yakınlığı 

olan nesne ve olaylar ilişkili olarak algılanır ve daha 

iyi hatırlanır. 

 

10) Değişmezlik: Daha önceden bildiğimiz, tanımış 

olduğumuz nesnelerin algılama işleminde çoğu 

özelliklerini sürdürmesi algısal değişmezliktir. 
 

11) Derinlik: Varlıkları en, boy ve içlem olmak 

üzere 3 boyutlu algılamak derinliktir. Varlıklar bize 

yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleriyle görünürler. 

Aynı büyüklükteki varlıklar bizden uzaklaştıkça, 

küçülür ve renkleri de soluyor hissi verir. 
 

12) Yenilik: İzlenmekte olan görüntüdeki elemanlara 

yeni bir eleman eklenmesi anlamına gelmektedir. 
 

13) Basitlik: Dikkat yöneltilirken bilinenle yenilik, 

basitlikle karışıklık, belirginlikle belirginsizlik, 

arasında bir denge aranır.  
 

14) Hedef davranış: Kullanılacak araç öğrenciyi 

dersin hedeflerine ulaştırabilecek nitelikte olmalıdır. 
 

15) Öğrenciye uygunluk: Araç, öğrencinin geçmiş 

yaşantı, yaş, zekâ vb. özelliklerine uygun olmalıdır. 
 

 

3.3. Öğretim Materyallerini Hazırlamada Dikkat 

Edilmesi Gereken Unsurlar 

1) Materyal basit, sade ve anlaşılır olmalıdır. 

2) Dersin ve konunun amaçlarına uygun seçilmeli 

ve hazırlanmalıdır. 

3) Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan 

bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle 

donatılmalıdır. 

4) Materyalde kullanılacak görsel özellikler (resim, 

grafik, renk) önemli noktaları vurgulamak için 

kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. 

5) Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler, 

görsel-işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik 

özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek 

hayatıyla tutarlılık göstermelidir. 

6) Öğretim materyali, öğrencilere alıştırma ve 

uygulama imkânı sağlamalıdır. 

7) Öğretim materyali, olabildiğince gerçek hayatı 

yansıtmalıdır. 

8) Öğretim materyali, her öğrencinin erişimine ve 

kullanımına açık olmalıdır. 

9) Öğretim materyali, sadece öğretmenin rahatlıkla 

kullanabileceği türden değil, öğrencilerin de 

kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır. 

10) Öğretim materyali öğrencilerle ile birlikte 

seçilmeli veya hazırlanmalıdır. 

11) Zaman içinde tekrar kullanılabilecek materyaller 

dayanıklı hazırlanmalı, bir defa kullanmayla 

zarar görmemelidir. 

12) Hazırlanan öğretim materyali gerektiğinde, 

kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleştirilebilir 

olmalıdır. 

13) Materyalin içeriği, mutlaka doğru ve güncel 

bilgiler içermesi gerekir. 

14) Kullanım esnasında güvenlik riski taşımayacak 

nitelikte olmalıdır. 

- 8 - 



 

ÖTMT                                                 IV. ÜNİTE – YENİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 
 

 
 

IV. ÜNİTE - YENİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 

1. AKILLI (ETKİLEŞİMLİ) TAHTA: 
 Akıllı tahta bilgisayar ve projektörlerle bağlantılı 

olarak kablolu ya da kablosuz kullanılabilir. 

 Bunun yanı sıra kullanıcının dokunmatik olarak 

kullanılabildiği ve ekranı üzerindeki tüm 

nesnelerle etkileşim kurarak işlemler 

yapabileceği (Örneğin, dosyayı açma-kapatma, 

istediği resmi ekleme, büyütme, yazı yazma vb.) 

akıllı tahtalar da vardır. 

 Akıllı tahta kullanılarak yapılan işlemler eğer bir 

bilgisayar laboratuvarında gerçekleşiyorsa, ağ 

üzerindeki tüm bilgisayarlardan izlenebilir. 

 Akıllı tahta üzerinde yapılan tüm işlemler 

elektronik formatta olduğu için; ders sonunda 

öğretmen yapılan işlemleri bilgisayara 

kaydederek öğrencilerine; e-posta aracılığıyla 

iletebilir, çıktı alarak çoğaltabilir, pdf, doc vb. 

formatlarda o dosyayı saklayabilir. 

 

2. DİJİTAL KALEM: Dijital kalem, kullanıcının bir 

tablet ya da dijital kâğıt üzerine yazdığı yazıları ya da 

çizimleri bilgisayara aktararak elektronik formda 

kaydedilmesini sağlayan bir araçtır. 

 

3. MOBİL ÖĞRENME: Bireylerin kablosuz 

cihazlar (tablet) ya da mobil iletişim araçları (cep 

telefonu) aracılığıyla istedikleri bilgiye erişmeleriyle 

gerçekleşen öğrenmedir. 

 
4. KARMA (HARMANLANMIŞ) ÖĞRENME: 
Karma ya da harmanlanmış öğrenme, internet 

destekli yürütülen dersler olarak nitelendirilmektedir. 

Derslerin internet desteğiyle yürütülmesiyle, tek 

başına çevrimiçi öğretimden ya da yüz yüze 

öğretimden çok daha etkili öğrenme 

sağlanabilmektedir. 

 

 

 
5. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM: 
Bilgisayar destekli öğretim, öğrencilerin kendi 

kendine öğrenme ilkelerinin, bilgisayar teknolojisiyle 

birleşmesinden oluşan bir öğretim tekniğidir. 

 

Bilgisayar, bireylerin etkileşim yoluyla çok sayıda 

bilgiyi edinme, saklayıp işleme ve görsel-işitsel 

biçimde göstermek için diğer medya araçlarıyla 

birlikte kullanmayı sağlamaktadır. 

 

5.1. Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları 

a) Konu (Ders) Sunumları:  Konu bilgisayarla 

işlenir. Öğretmen rehberdir, öğrencileri denetler. 
 

b) Programlı Öğretim (Birebir Öğretim): Bire bir 

öğretim programları genellikle herhangi bir nedenden 

dolayı dersi kaçırmış veya öğrenememiş öğrencilere 

konuyu öğrenme fırsatı sağlamaktadır. Birebir 

öğretim programları sayesinde öğrenci istediği kadar 

tekrar yaparak kendi hızına göre ilerler. 
 

c) Problem Çözme: Öğrenciler bilgisayar ortamında 

gerçek hayatta karşılaşabileceği problem durumları 

üzerinde çalışır. Problemle ilgili bilgilere kolayca 

ulaşır. Problem çözme basamaklarında karşılaştığı 

güçlükler bilgisayar tarafından tespit edilir ve bu 

güçlüğün giderilmesi için yönlendirilir. 
 

d) Benzetim (Simülasyon) Programları: 

Öğrencileri gerçek hayata hazırlayan, bilgi ve 

becerilerin görerek ve yaparak kazanılmasını 

sağlayan programlardır. Benzetilen olayı öğrenci 

istediği kadar tekrar edebilmelidir. Benzetim 

programları sayesinde tehlikeli, zor, pahalı araç ve 

gereçlerin kontrollü ortamlarda bulunmadığı deneyler 

eğitim ortamlarında uygulanmaktadır. 
 

e) Alıştırma, Tekrar ve Uygulama:  Bilgisayarın 

en yaygın uygulamalarından biri işlenmiş konularla 

ilgili alıştırma ve tekrarlar yaptırmasıdır. 
 

f) Eğitsel Oyunlar: Yapısal olarak benzetim 

yazılımları ile problem çözme yazılımlarının 

birleşmiş halidir. Genelde ilköğretim düzeyindeki 

öğrenciler için hazırlanmaktadır.  Özellikle 

matematik ve dil öğretiminde kullanılmaktadır. 
 

g) Özel Ders:  Belirli bir konu ya da kavramı 

öğretmeye yönelik uygulamalardır. Özel ders 

yazılımlarında bilgisayar bir öğretmen gibi iş görür 

ve etkileşim bilgisayar ile öğrenci arasındadır. 

Öğretimde ses, müzik, grafik ve animasyonlardan 

yararlanılır.  Mesela; VİTAMİN uygulaması. 

 
2005 KPSS: Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar 

destekli öğretimde kullanılan yazılımlarda 

bulunması gereken özelliklerden biri değildir?  
 

A) Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun 

olması 

B) Dönüt ve düzeltmeyle öğrenmelerin kontrol 

edilmesi  

C) İçeriğin eğitim programlarından daha 

kapsamlı verilmesi 
D) Kavramların açık, net ve anlaşılır bir biçimde 

ifade edilmesi 

E) Grafik ve ses kullanımlarıyla zenginleştirilmesi 

- 9 - 



 

ÖTMT                                                 IV. ÜNİTE – YENİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 
 

 
 

5.2. Bilgisayar Destekli Öğretimin Avantajları 
 Öğrenme zevkli, ilgi çekici ve merak uyandırıcıdır.  

 Her öğrenci kendi öğrenme hızında ilerler. 

 Öğretimde çoklu ortam sağlar. 

 Göze ve kulağa hitap eden etkili öğretim aracıdır. 

 Konular kısa sürede, sistematik olarak öğretilebilir. 

 Çeşitli zihinsel becerileri geliştirir. 

 Öğrenme sürecinde devamlılık sağlar. 

 Öğretim eksikliklerini belirler ve giderir. 

 Sık tekrar olanağı sağlar. 
 

5.2. Bilgisayar Destekli Öğretimin Sınırlılıkları 
 Hazırlanması profesyonellik ve maliyet gerektirir. 

 Öğrencinin bütün olarak ihtiyaçlarını karşılamaz. 

 Özel donanım ve beceri gerektirir. 

 İçeriğin tamamını aktarmada yetersizdir. 

 Öğretme-öğrenme sürecini mekanikleştirir. 

 Öğrencinin sosyalleşmesini engeller. 

 Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini 

uygulamadaki yetersizlikleri etkililiğini azaltır. 

 
6. UZAKTAN EĞİTİM: Uzaktan eğitim sistemi, 

farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve eğitim 

materyallerinin web teknolojileri aracılığıyla bir 

araya getirildiği eğitim faaliyetidir. İki türlüdür. 
 

a) Asenkron uzaktan eğitim (kendi seçtiği 

zamanlarda)  

b) Senkron uzaktan eğitim (eş zamanlı)  

 

2011 KPSS: Bir öğretim sürecinde fiziksel olarak 

ayrı mekânlarda bulunan kişilere zaman zaman 

etkileşimli ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun 

için ortam, öğretici, öğrenci ve ders içeriğini bir 

araya getirecek bir sistem planlanır. Eğitimi alacak 

her bireyin kendi ihtiyacı dikkate alınır ve kişiye özel 

ders süreleri planlanabilecek modüler bir sistem 

uygulanır. Bireyler eğitimlerini eş zamanlı ve eş 

zamanlı olmayan şekillerde alabilirler. 

Bu örnekte hangi tür eğitim/öğretim 

uygulamasından söz edilmektedir?  
 

A) Programlı öğretim        B) Buluş yoluyla öğretim 

C) Uzaktan eğitim             D) Projeye dayalı eğitim 

E) Sorgulamaya dayalı eğitim 

 
7. İNTERNET TABANLI ÖĞRETİM  

(SANAL EĞİTİM): İnternet tabanlı öğretim, 

zenginleştirilmiş iletişim seçenekleri ve bilgiye kolay 

erişim olanakları sunarak, öğretim ortamlarını 

zenginleştiren ve öğrencinin bilgiyi yapılandırmasını, 

araştırmasını, sorgulamasını temele alan 

bireyselleştirilmiş öğretimdir.  
 

Sanal eğitim, internette, bilgisayar teknolojisinin 

imkânlarından yararlanılarak öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik öğretimdir. 

 

İnternet Tabanlı Öğretimin Temel Özellikleri 
 Öğrencilere bulundukları yerde bir değişim 

olmaksızın eğitim alma fırsatı verir. 

 Öğrenci ve öğretmen arasında etkileşim sağlar. 

 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirir. 

 İstenilen bilgiye kısa sürede öğrenci ulaşabilir. 

 Öğrencilerin bilgiyi farklı şekillerde öğrenmesine 

ve keşfetmesine yardımcı olur. 

 Öğrencilere sanal ortamda sorularına cevap 

bulma, konuları derinlemesine öğrenme ve tekrar 

yapma olanağı verir. 
 

2007 KPSS: Sanal eğitim ortamlarında, öğrencinin 

ihtiyaçlarına, eğitim tasarımına, teknolojik imkânlara 

göre farklı etkileşim yöntemleri kullanılmaktadır. 

Sanal eğitim ortamında öğrenci ve öğrenme 

ortamı arasındaki etkileşimi sağlayan ögelerin 

(içerik sunumu, navigasyon, arayüz tasarımı, 

sorular, vb.), programı kullanan öğrenciye 

aşağıdakiler-den hangisini sağlaması beklenmez?  
 

A) Öğrencinin bilgiyi sunulduğu şekilde 

kabullenmesine ve öğrenmesine olanak 

sağlaması  

B) Öğrencinin keşfetmesine olanak sağlaması  

C) Öğrencinin istenilen bilgiyi bulmasında kolaylık 

sağlaması  

D) Öğrenciye ortam üzerinden diğer öğrencilerle 

iletişim kurma imkânı sağlaması  

E) Öğrencinin diğer öğrencilerle iş birliği 

yapabilmesine olanak sağlaması  

 

8. YAŞAM BOYU ÖĞRENME: Yaşam boyu 

öğrenme, örgün ve yaygın eğitimi kapsamaktadır. 

Yaşam boyu eğitim, bireyin kişilik, sosyal ve mesleki 

alanda gelişimini amaçlayan tüm yaşam süresince 

devam eden çok geniş bir kavramdır. Yaşam boyu 

öğrenme evde, okulda, işyerinde, kitle iletişim 

araçları ile gerçekleşen öğrenmeyi de içerir. 

 

2012 KPSS: Bireylerin örgün eğitim kapsamında 

edindiği bilgilerin, meslek yaşamlarında ve sosyal 

hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak düzeyde 

olması, bilginin ve teknolojinin hızla geliştiği 

günümüzde pek mümkün olmamaktadır. Bunun için 

toplumdaki bireylerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi ve 

beceriyi daha verimli ve sistemli bir şekilde elde 

edebilmesine olanak sağlayan yaklaşımlardan 

yararlanması önem taşımaktadır. 

Bu yaklaşımları sağlayan öğrenme-öğretme süreci 

aşağıdakilerden hangisinin temelinde vardır?  
 

A)  Beyin temelli öğrenme   

B)  Sosyal öğrenme 

C)  Yaşam boyu öğrenme  

D)  İş birliğine dayalı öğrenme 

E)  Bilgisayara dayalı öğrenme 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Asenkron_uzaktan_e%C4%9Fitim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Senkron_uzaktan_e%C4%9Fitim

