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Abstract   Keywords 

In this study, it has been aimed to determine the experiences and views of 

teachers working with students with special education need (SEN) towards the 

distant education conducted during the pandemic process and EBA (in 

Turkish, Eğitim Bilişim Ağı - EBA). A total of 20 teachers consisting of nine 

males and eleven females working with students with SEN have participated 

in the study. The study has been conducted with phenomenology pattern being 

from the qualitative research methods and the data have been collected with 

semi-structured interview technique in the study. The interviews have taken a 

period between 14 and 23 minutes. The data attained from the conducted 

interviews have been analyzed with descriptive analysis technique. As a result 

of the study; it has been determined that giving distant education is not 

possible, the special education content of EBA should be enriched, problems 

have been seen such as not being able to reach more students and understand 

the homework, lack of the individualization of teaching and the failures in 

connection and system and teachers do not find EBA TV broadcasts sufficient. 

It has also been detected that teachers have had the opportunity of being more 

in touch with technology and they gave gained more research experience 

regarding the distant education. Additionally; teachers have been found to 

suggest that teachers should produce more content for their colleagues, the 

content should be enriched by the Ministry of National Education (MoNE) and 

families should sustain their contact with teachers. The findings have been 

discussed within the context of the studies regarding distant education and 

EBA and suggestions have been made for the partners. 
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Introduction 

Individuals with SEN are expressed as the ones differentiating from their peers in terms of 

their characteristics below or above the norms when compared to the individuals showing normal 

development in physical, intellectual, social and developmental characteristics (Akçamete, 2010). 

Therefore; these types of individuals also have a need for special education due to their different 

characteristics. Upon this; Eripek (2005) specifies the individuals with different characteristics as the 

children whose educational requirements should be planned individually and in short, specifies the 

individuals with special education need as the ones in need of special education. 

According to the Regulation of Ministry of National Education (MoNE) on Special Education 

Services; special education is defined as the education given in the environments in accordance with 

the characteristics of the individuals needing special education and formed for these types of 

individuals via the individualized and developed educational programs and the personnel raised to 

meet the educational and social needs of these individuals (ÖEHY, 2018). Individuals with special 

education need (SEN) could get the special education rendered to them in different environments. 

These types of individuals get the education provided to themselves in normal classroom (for inclusive 

education), support education room, special education classroom and special education schools and get 

their support education in special education and rehabilitation centers (Osmaniye Rehberlik and 

Araştırma Merkezi, 2018). However; after the recently seen Covid-19 pandemic, just like the 

individuals showing normal development, the individuals with SEN needing special education have 

also had to sustain their educational needs by joining the distant education process. 

Various definitions are seen to be made in the literature regarding distant education. In the 

definition made by California Distance Learning Project (CDLP 2004), distant education is defined as 

an education system formed by establishing communication and connection between the students and 

the resources used in the education of the students. United States Distance Learning Association 

(USDLA, 2004) defines distant education as the transmission and transportation of education to the 

away student via and with the help of the technologic tools such as voice, image, satellite, video and 

computer. When the made definitions are considered, distant education could be specified as the 

transmission of the education necessary to be given to the individual aimed to be taught without any 

border of time and space using various technologic tools. 

When the concepts taking place in the definitions of distant education are taken into 

consideration, it is expressed that distant education has some conceptual bases. These bases could be 

sequenced as (1) provision of new opportunities, (2) provision of the integrity between education and 

teaching and job and profession, (3) formation of a democratic educational process, (4) ensuring the 

education to be lifelong, (5) individual education, (6) efficient beneficence from the existent 

educational institutions, (7) inclusion and use of technology in education, (8) consideration of the 

needs of technology, society and individuals, (9) reaching wider environments/masses, (10) provision 

of the integrity of the education provided to the individuals and masses and (11) balancing the 

educational expectations and financial opportunities (Alkan, 1996; Toker Gökçe, 2008). As well as 

these specified conceptual bases, it could be said that distant education process has benefits for 

individuals such as giving different educational options, provision of the equality of the opportunities, 

facilitation of mass education, provision of a standard in educational programs, minimization of cost in 

the education and teaching of individuals, giving a qualified education to individuals, giving freedom 

to students, giving students a rich education and teaching environment, ensuring the students to have 

education in an environment different from classroom, provision of individual and independent 

learning, giving the individuals the consciousness of individual learning responsibility, ensuring both 

the massification and individualization of the education and removal of the limitation of time and 

space (Kaya, 1996; Kaya, 2002).  

Distant education process also has some limitations as well as these benefits (Kaya, 1996). 

These could be sequenced as (1) no realization of the face to face education relationships, (2) 

limitation of the socialization of the students, (3) no provision of help to the students who cannot learn 

without help and learn themselves, (4) termination of the period of time of the studying students 

spared for themselves, (5) no benefit of the students from applied lessons, (6) inefficiency in the 
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realization of behaviors requiring skills and (7) addiction to technology (Büyükkaragöz and Çivi, 

1994).  

Distant education process could both be synchronously and asynchronously, namely 

independent on time and space. In synchronous education, the instructors and students sustain their 

education simultaneously and in communication and interaction in the same space. They ask questions 

to one another, search for answers to their questions and solve tests related to the subject. 

Asynchronous education is a web-based education. students could follow and watch their lessons in 

the desired time and space on web (Işık Karacı, Özkaraca and Biroğul, 2010). For this reason; web-

based online education technology platforms are formed both at home and abroad. When the online 

education platforms developed abroad are examined, the benefit of the teachers and students in 

developing countries is taken into consideration (Trucano, 2017). While some of these platforms 

determine international target mass with their contents, some of them are rendered for the service of 

the teachers and students in national scope. Geekie and Nafham could be given as the examples for 

national platforms. Geekie provides free smart lesson system for the students in Brazil to prepare for 

university exams (Sakowski and Tovolli, 2016). Nafham has been developed as a free online system in 

Egypt. In this system, teachers upload their videos and applications and serve them for the use of 

students (Alayyar, Aljeeran, and Almodaires, 2018). In Turkey, Education Information Network 

(EBA) could be given as an example as similar to them. 

EBA is defined as an online social education platform rendered for the free usage of teachers 

and students by the General Directorate of Innovation and Education Technologies (EBA, 2016). EBA 

is an education platform prepared for the purpose of rendering rich, various and educative contents to 

teachers and students, contributing to the learning of students by considering different learning styles, 

using technology as a tool, not as a purpose and meeting the needs of teachers and students with 

various contents (MEB, 2016). EBA continues to improve by following the developments both in 

education and technology while rendering rich e-contents by considering the students in different 

levels (EBA, 2016).  

When the literature is examined, it is possible to encounter with the studies examining the 

views of teachers and students on EBA use (Ateş, Çerçi and Derman, 2015; Aktay and Keskin, 2016; 

Bozkuş and Karacabey, 2019; Coşkunserçe and İşçitürk, 2019; Çalışkan and Şahin İzmirli, 2020; 

Kuyubaşıoğlu and Kılıç, 2019; Kana and Aydın, 2017; Kapıdere and Çetinkaya, 2017; Saklan and 

Ünal, 2018; Şahin and Erman, 2019; Türker and Güven, 2016; Tüysüz and Çümen, 2016; Timur, 

Yılmaz and İşseven, 2017). When the conducted studies are examined, it is seen that the views of the 

teachers and students on EBA and the use of EBA have been examined. It is also seen that the teachers 

whose views have been examined work with the students continuing to high school and middle school 

and showing normal development. As a result of the literature review, no studies determining the 

experiences and views of the teachers working with students with SEN on the distant education 

process and EBA could be reached. It is thought that the determination of the views of the teachers 

working with students with SEN during the recently seen pandemic process on their students, families, 

distant education they give and the hardships in the EBA usage of students and their families and 

making suggestions regarding the subject will be beneficial both for future studies and the partners. 

Thereof; with which communication channels teachers working with students with SEN interact with 

their students during the pandemic period, how they sustain the distant education process and the 

determination of their experiences and views on EBA form the requirements of this study. 

Aim of Study 

The general aim of the conducted study is to determine the experiences and views of teachers 

working with students with SEN on the distant education process an EBA. The following questions 

have been tried to be answered within the direction of this general aim: 

What are the experiences and views of the teachers working with students with SEN on the 

distant education process of their students? 

What are their experiences and views on EBA? 
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Method 

This part contains the model of the study, study group, data collection data analysis. 

Model of the Study 

This study has been conducted with qualitative research approach. It has been patterned as 

phenomenology research frequently used among qualitative research methods (Yıldırım and Şimşek, 

2016; Hatch, 2002; Creswell, 2014). Phenomenology method has been preferred in this study due to 

the fact that it provides opportunity for the researchers to reveal the data regarding a phenomenon 

upon the real experiences of the participants (Creswell, 2014).  

Study Group 

Criterion sampling technique being from the purposeful sampling methods used in the 

qualitative studies has been determined to form the group of the study. With criterion sampling 

method, qualitative researchers determine some criteria to determine the study group with which they 

could obtain richer data regarding a certain subject and prefer the study group among the participants 

meeting these criteria (Yıldırım and Şimşek, 2016; Mertens, 2010). In this study, some criteria have 

been determined regarding the aim of the study. These have been determined as (a) being a special 

education teacher working with students with SEN, (b) being a general education teacher with 

inclusive student with Sen, (c) working as a staffed teacher in the schools within the body of the 

Ministry of National Education and (d) conducting distant education in the period during which 

education and teaching have been suspended due to the New Coronavirus (Sars-CoV-2) pandemic we 

are in. Interviews have been made with a total of 20 teachers meeting these criteria and voluntary to 

participate in the study. The demographic data of the participant teachers are given in Table 1. 

Table 1. Demographic data of the participant teachers 

Code 

Name 
Gender Age 

Education 

Level 

Graduated 

Department 
Type of School 

Disability Level of Student 

with SEN 

T1 F 28 Undergraduate 
Business 

Administration 
Primary School 

Moderate-Severe 

Intellectual Disability 

T2 F 24 Undergraduate Special Education Middle School Mild Intellectual Disability 

T3 F 28 Undergraduate 
Turkish Language 

and Literature 
Primary School Mild Intellectual Disability 

T4 M 28 Undergraduate Special Education Primary School Mild Intellectual Disability 

T5 F 22 Undergraduate Guidance Middle School 
Moderate-Severe 

Intellectual Disability 

T6 M 39 Undergraduate Special Education 
Special Education 

Vocational School 
Mild Intellectual Disability 

T7 M 28 Undergraduate Special Education Primary School 
Moderate-Severe 

Intellectual Disability 

T8 M 32 Undergraduate Special Education Middle School Mild Intellectual Disability 

T9 M 39 Undergraduate Special Education 
Special Education 

Vocational School 
Mild Intellectual Disability 

T10 M 31 Graduate Special Education Vocational High School Mild Intellectual Disability 

T11 F 39 Undergraduate Special Education Middle School 
Moderate-Severe 

Intellectual Disability 

T12 F 37 Undergraduate Classroom Teaching Primary School Mild Intellectual Disability 

T13 F 26 Undergraduate Theology Middle School Mild Intellectual Disability 

T14 F 28 Undergraduate Special Education Primary School 
Moderate-Severe 

Intellectual Disability 

T15 M 32 Undergraduate Special Education Middle School Mild Intellectual Disability 

T16 M 35 Undergraduate Classroom Teaching 
Special Education 

Vocational School 
Mild Intellectual Disability 

T17 F 33 Undergraduate Special Education 
Special Education 

Vocational School 
Mild Intellectual Disability 

T18 M 40 Undergraduate Special Education 
Special Education 

Vocational School 
Mild Intellectual Disability 

T19 F 31 Undergraduate Special Education Middle School 
Moderate-Severe 

Intellectual Disability 

T20 F 27 Graduate Special Education 
Guidance and Research 

Center 
Mild Intellectual Disability 
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When the demographic data of the teachers participating in the study are examined in Table 1, 

it is seen that 9 of the participants are males, 11 are females and their age range is between 22-40. It 

has been determined that 14 of the teachers work with students with mild intellectual disability and 6 

of them work with moderate and severe intellectual disability. 14 of the participants 2 of whom are 

graduate and 18 of them are undergraduate have graduated from special education, 2 of them have 

graduated from classroom teaching, one of them has graduated from theology, one of them has 

graduated from guidance, one of them has graduated from Turkish language and literature and one of 

them has graduated from business administration. One of those participating in the study works in 

guidance and research center, seven of them work in middle school, five of them work in special 

education vocational school, six of them work in primary school and one of the works in vocational 

high school. 

Data Collection 

In the study, the following questions have been asked to the teachers working with students 

with SEN for the purpose of determining their experiences and views on the distant education process 

and EBA. The questions asked to the teachers are below. 

1. What would you like to say regarding the education students with SEN get in the distant 

education process? 

2. What would you like to say in the issue of rendering an efficient education with distant 

education to the students with SEN? 

3. What kind of problems have you experienced regarding the students in distant education 

process? 

4. What kind of experiences have you gained during the distant education process? 

5. What kind of problems have you experienced or are you experienced regarding the use of 

Education Information Network (EBA)? 

6. What would you like to say regarding the content of EBA prepared for students with 

SEN? 

7. What would you like to say regarding the broadcast of EBA TV for students with SEN? 

8. What would you like to say regarding the benefits provided by EBA to the students with 

SEN, their teachers and their families? 

9. How have you established or are you establishing communication during the distant 

education process with your students with SEN? 

10. What do you think about the issue of whether the communication ways except for EBA 

are efficient or not? 

11. What are your suggestions regarding EBA for the teachers working with students with 

SEN, families and the Ministry of National Education? 

12. In your opinion, what could be done for a more efficient usage of EBA in special 

education? 

The data of the study were collected by the researchers between the dates May 10th, 2020 and 

May 22nd, 2020. The questions of the study have been formed as a result of the literature review and 

field experiences of the researchers and then, they have been sent for opinions to experts having a 

doctorate degree in the field of special education, computer and teaching technologies and assessment 

and evaluation. After that, the form has been finalized as a result of the coming suggestions and 

feedbacks. There are a total of 12 questions in the form and there are probing questions for some 

questions. Semi-structured interview technique being from the qualitative data collection techniques 

has been used to collect the data of the study (Yıldırım and Şimşek, 2016). The interviews have been 

conducted online due to Covid-19 pandemic. A pilot online video interview has been conducted with a 

31-year-old male special education teacher meeting the requirements of the study before the interviews 

and it has been tried to determine at what level the questions of the study are comprehensible. As a 

result of the conducted pilot study, researchers have discussed upon the questions of the study and 

finalized the form. Teachers have been reached via cell phones for the study, they have been asked 

whether they are voluntary to participate or not and after that, an appointment has been requested from 

them for online video interview. The approvals of every participant for being a participant in the study, 

recording of their views in the study and the analysis of the data attained from the study for 
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publication, their rights regarding the study conducted on the participants have also been specified to 

them and they have been informed that their real names will not be used in any way. The interviews 

with the participant teachers have taken a period of time between 14 minutes and 23 minutes. 

Validity and Reliability 

The validity and reliability studies in qualitative studies could more clearly be specified with 

the concepts of “persuasiveness, transmissibility and approvability” (Yıldırım and Şimşek, 2008). To 

ensure persuasiveness, the findings attained as a result of the study have been shown to 25% (5 

teachers) of the voluntary teachers and their participant approvals have been taken. Besides; the 

statements of the participants regarding the questions of the study have been put in quotes to ensure 

the external validity of the study. To ensure transmissibility, the raw data attained from the study, 

research questions and the statements of the participants have been shown to the field experts, their 

approvals have been taken and how the participants have been selected has been explained. To ensure 

approvability in the conducted study, the aim of the study has been explained and research questions 

have been prepared as a result of the literature review. 

It is suggested in the literature that an interview guide be prepared to collect the interview data 

in a reliable way (Hatch, 2002). In the conducted study, interview guide has been prepared to be able 

to conduct the interviews in a certain standard by the writers of the study. Reliability calculation, 

namely deciphered reliability calculation has been conducted in writing the attained interview records. 

Interview records have been numbered line by line by the researchers and written. After that, another 

researcher from the study group has written the recordings in 25% of the interview records and the 

writings have been compared. 

In addition; reliability data have been collected among the coders by the researchers. Coding 

reliability is also suggested in the literature to determine at what level the correlation of similar data 

with similar codes by writers are reliable (Yıldırım and Şimşek, 2016). 25% of the research data have 

been sent to an independent researcher having a graduate degree in the field of special education and 

being a candidate of doctor in the same field and he has been requested to analyze the data. Then, it 

has been considered at what level the attained codes are convenient. 

Data Analysis 

The data of the study have been analyzed using the descriptive analysis technique being from 

the qualitative research methods (Yıldırım and Şimşek, 2016; Mertens, 2010). In this technique; data 

are arranged by forming themes or sub-themes when necessary regarding the asked questions and 

direct quotations are given place to reveal the views in a clearer way (Yıldırım and Şimşek, 2016). In 

this study, the questions have been accepted as main themes and direct quotations have been given 

place for each theme.  

Findings 

In this part; the findings attained from the interviews conducted for the purpose of determining 

the experiences and views of the teachers working with students with SEN on the distant education 

process and EBA have been included. Participants have been given code names such as T1 and T2 and 

their views have been cited. The tables have been formed by determining the questions used in the 

study as categories and taking the citation frequency “f” into consideration. 

The findings regarding the views of the teachers upon the education taken by the students with 

SEN during the distant education process are given in Table 1. 
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Table 1. The findings regarding the views of the teachers upon the education taken by the students with SEN 

during the distant education process 

Answers f 

I do not think it is an efficient education 10 

I do not think it is sufficient 6 

It is a nonfunctional education 5 

It is an education to ensure them not to forget the existent knowledge 4 

I think it is an efficient education 4 

It is an education that requires cooperation 4 

It is an efficient education when system problems are solved 2 

When Table 1 is examined; while the teachers working with students with SEN have 

expressed the education given to the students during the distant education as an efficient education, an 

education to ensure them not to forget the existent knowledge, a productive education, an education that requires 

cooperation and an efficient education when system problems are solved, they have also stated that they do not 

think it is an efficient and sufficient education and this education given at a distance is not functional. The 

statements of the participants regarding the education given to the students with SEN during the distant 

education process are given below in quotation. 

T1. ‘‘Because it also stems from the fact that my student has an ultimate attention deficit and 

specific learning disability in face to face education, I give suggestions to him about this process to be 

rather for not forgetting the existent knowledge”  

T5. ‘‘I do not think it contributes a lot and we could add something from ourselves” 

T9. ‘‘It is a novel experience yet. It cannot be said for now that it provides a lot of benefits. We 

cannot be efficient for our students in front of the phones and tablets. The conditions hardly provided 

in classroom environment become almost impossible when online. It could be more functional if 

conditions are enhanced and family support increases” 

T13. ‘‘I do not think that distant education is at a desired level in terms of special education, I 

think that face to face education is more important and is a need” 

The findings regarding the teachers to be able to give an efficient education via distant 

education to the students with SEN are given in Table 2. 

Table 2. Findings regarding the teachers to be able to give an efficient education via distant education to the 

students with SEN 

Answers f 

Distant education is impossible with students with SEN 11 

The content of EBA should be enriched  8 

Parents should be included in the process  6 

More studies should be conducted with parents 5 

Parents should be trained on the distant education process 5 

Parents should give education within the guidance of teacher 4 

Games should be focused 3 

When Table 2 is examined; on giving an efficient education with distant education to the 

students with SEN, teachers have specified the views that distant education is impossible with these 

types of students, the content of EBA should be enriched, parents should be included in the process, 

parents should be trained on the distant education process, parents should give education to the 

students within the guidance of teacher and games should be focused. The views of the teachers 

regarding the issue are given in quotations below. 

T6. ‘‘It is necessary to enrich the contents more” 

T15. ‘‘Contents could be enriched. Games could be focused. Activity numbers could be 

increased according to the levels” 
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T8. ‘‘If distant education continues, it will be more correct to focus on the repetition of the 

previously taught and studied subjects rather than teaching a new subject and behavior in terms of 

special education” 

T17. ‘‘It could be possible to talk about efficiency after the families are brought to a good 

level in the issue of education” 

The findings regarding the problems teachers experience with students during the distant 

education are given in Table 3. 

Table 3. Findings regarding the problems teachers experience with students during the distant education 

Answers f 

Not being able to reach the student 7 

Incomprehension of the given homework and activities 7 

Not being able to establish communication 6 

Indifference of students to homework and activities 5 

I have not generally had a serious problem 2 

At the point of individualizing the teaching f 

Inability to find sufficient resources 7 

I have had problems in the individualization of teaching 7 

Inability to reach the convenient resource 3 

I have not had any problem 2 

At the point of giving homework and receiving feedback f 

Not receiving feedback 15 

Incompletion of activities by students  6 

Incompletion of activities and homework by student on time 4 

Not being able to find activities for student level 4 

I have not had any problem 3 

Communication problem with parents and student  3 

At the point of Internet and technology literacy f 

Insufficiency of the student in using technology 11 

Reluctance of the parents in using technology 9 

I have not had any problem 3 

When Table 3 is examined; during the distant education process, teachers have mentioned not being 

able to reach the student, incomprehension of the given homework and activities, not being able to 

establish communication, indifference of students to homework and activities, inability to find 

sufficient resources and inability to reach the convenient resource; at the point of giving homework 

and receiving feedback, they have mentioned not receiving feedback, incompletion of activities by 

students, incompletion of activities and homework by student on time, not being able to find activities 

for student level, communication problem with parents and student and at the point of Internet and 

technology literacy; they have mentioned the insufficiency of the student in using technology and the 

reluctance of the parents in using technology. The statements of the participants regarding the issue are 

specified below in quotations. 

T2. ‘‘Unfortunately, the students had hardship in understanding” 

T9. ‘‘In the simplest term, not being face to face with students was a problem on itself; 

because, we had lots of repetitions in teaching a subject and we had a better efficiency from the 

studies in face to face education with the students. We cannot intervene and lead the students in the 

way we want in distant education” 

T15. ‘‘We got good results, but this is up to the follow of the parents a bit, because you give 

homework and the student is doing homework if the family is dealing with the student” 
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T1. ‘‘I am trying to give homework convenient for his level and that will not make him bored, 

but there could be problems in feedback due to the fact that my student is a hard boy in the issue of 

studying” 

The findings regarding the experiences gained by the teachers working with students with 

SEN during the distant education process are given in Table 4. 

Table 4. The findings regarding the experiences gained by the teachers working with students with SEN during 

the distant education process 

Answers f 

Conducting research on the distant education process 10 

Reading the related resources  10 

Being more in touch with technology  7 

Realization of the efficiency of face to face education  6 

The experience of guidance to parents  3 

Realization that this process could be beneficial and practical  2 

Realization of the requirement of the arrangement of contents  2 

Gaining a different viewpoint 1 

When Table 4 is examined; regarding experience during the distant education process, the 

teachers working with students with SEN have stated conducting research, reading the related 

resources, being more in touch with technology, realization of the efficiency of face to face education, 

the experience of guidance to parents, realization that this process could be beneficial and practical, 

realization of the requirement of the arrangement of contents and gaining a different viewpoint. The 

statements of the participants regarding the issue are specified below in quotations. 

T11. ‘‘Ensuring the integration of family guidance and school education at home by the family 

has gained a different viewpoint and guidance experience to our work” 

T17. ‘‘It made me understand how efficient face to face education actually was and even the 

fact that the impact of distant education is too weak in special education” 

T20. ‘‘Unfortunately, I saw that distant education is inefficient for special children” 

T4. ‘‘I am continuously examining the conducted studies to minimize the distance between the 

students and me. Of course, I am also sure that this will make a positive accumulation in me” 

The findings regarding the problems experienced by teachers while using Education 

Information Network (EBA) are given in Table 5. 

Table 5. The findings regarding the problems experienced by teachers while using Education Information 

Network (EBA) 

 

Answers f 

Students cannot get used to EBA 6 

I am not using EBA 2 

I have not had any problem 2 

Systemic Problems f 

Slow operation of EBA system 16 

Being unable to log in EBA out of the determined 

hours 
12 

Regarding the use of EBA by parents f 

Indifference of parents to the use of EBA 3 

Inability of using Internet and technology by parents 2 

Regarding the use of EBA by teachers f 

Inexperience regarding the use of EBA 9 
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When Table 5 is examined; teachers have specified that they experience problems like the 

adaptation of students to EBA, slow operation of EBA system, inability to log in out of the determined 

hours regarding the use of EBA; and like the indifference of parents and inability of parents for using 

Internet and technology regarding the EBA usage of parents; and like the inexperience of teachers 

regarding the EBA usage of teachers. The statements of the participants regarding the issue are quoted 

below. 

T7. ‘‘Unfortunately, we cannot log in, it mostly opens hard” 

T9. ‘‘EBA is insufficient in terms of content. It is also not convenient for the level of my 

student. I unfortunately do not use it” 

T15. ‘‘I have had logging in problems during the intensive hours. I decreased these problems 

by logging in via e-state” 

T18. ‘‘The indifference of our students and parents towards EBA or the gradual decrease of 

the interest on the first days and even also the viewing of our lessons by the student have not been 

sufficient; because the situations like ‘Is there anything s/he didn’t understand’ and ‘Is there anything 

I haven’t mentioned’ have been lengthened out” 

The findings covering the statements of the teachers on the content prepared for students with 

SEN by EBA are given in Table 6. 

Table 6. The findings covering the statements of the teachers on the content prepared for students with SEN by 

EBA 

Answers f 

I do not find it sufficient 20 

Individual differences have not been taken into 

consideration 
15 

There is no currently prepared content 11 

The number of learning outcomes is deficient  6 

The prepared contents are not eye-catching 6 

Contents are not student-centered 5 

I have used the primary school content  4 

It is convenient for the students with moderate-severe 

disability 
3 

When Table 6 is examined; teachers have stated that they do not find the EBA content 

prepared for students with SEN sufficient, individual differences have not been taken into 

consideration, there is no currently prepared content, the number of learning outcomes is deficient, the 

prepared contents are not eye-catching, contents are not student-centered, they have used the primary 

school content and the content is convenient for the students with moderate-severe disability. The 

statements of the participants regarding the issue have been quoted below. 

T9. ‘‘An effort has been made, but it is already hard to address all students” 

T1. ‘‘I do not think it is sufficient” 

T10. ‘‘I would like the enrichment of the content and the existence of richer contents 

according to the levels” 

T16. ‘‘The content for special education in EBA was a known subject, this deficiency was tried 

to be completed in time when distant education started; in my situation, I sent studies to my students 

within the direction of their IEP plans from the primary school curriculum according to the conditions 

of my students; but when we think of our special students with moderate-severe disability, the 

problems are seen more clearly in terms of them” 

The findings covering the statements of teachers regarding the broadcasts of EBA TV for 

students with SEN are given in Table 7. 
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Table 7. The findings covering the statements of teachers regarding the broadcasts of EBA TV for students with 

SEN 

Answers f 

I do not find it sufficient 16 

I find it sufficient 6 

Problems observed regarding the broadcasts of EBA TV f 

Inconsideration of individual differences 8 

Students to be unable to reach the broadcast whenever they want 6 

Frequent observation of technical problems 3 

I have not had any problem  1 

Suggestions of teachers regarding the broadcasts f 

Broadcasts could be arranged according to individual differences 12 

Students with SEN could easily reach the broadcasts 8 

Broadcasts could be prepared by taking the disability types into 

consideration 
8 

Students with SEN could watch whenever they want 7 

The presenter giving the lesson could consider the individual 

differences 
5 

Presenter could speak slower  5 

Rich contents could be prepared 4 

Activity-based game contents could be included 3 

Nutrition and daily life could be included 2 

Contents regarding visual arts and music could be prepared 1 

When Table 7 is examined; while most of the teachers have stated that they find the broadcasts 

of EBA TV for students with SEN sufficient, they have also stated that individual differences have not 

been taken into consideration, students cannot reach the broadcasts whenever they want and technical 

problems have been frequently observed regarding the broadcasts of EBA TV. Teachers have given 

suggestions on the broadcasts of EBA TV regarding the fact that broadcasts could be arranged 

according to individual differences, students with SEN could easily reach the broadcasts, students with 

SEN could watch whenever they want, the presenter giving the lesson could consider the individual 

differences, presenter could speak slower, rich contents could be prepared, activity-based game 

contents could be included, nutrition and daily life could be included in the broadcasts and contents 

regarding visual arts and music could be prepared. The statements of the participants regarding the 

issue are quoted below. 

T7. ‘‘We rather faced technical problems; I hope they are solved” 

T1. ‘‘As I have said, subjects and lectures have been added for our students in EBA TV after 

also the Ministry has realized later on; they were especially for the moderate and severe students, but 

they were not sufficient. Of course, unfortunately distant education is not convenient for us” 

T15. ‘‘Although there have been failures seen in hard periods, I think we should consider them 

positively. It is already a hard process to give education to the students directly or at a distance from 

TV for special education” 

T19. ‘‘Activity-based games could be increased” 

T20. ‘‘It is efficient for families in terms of guidance, but it is insufficient for students. Richer 

contents could be presented” 

The findings covering the statements of teachers regarding the benefits of EBA to their 

colleagues working with students with SEN, to students and to the families are given in Table 8. 
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Table 8. The findings covering the statements of teachers regarding the benefits of EBA to their colleagues 

working with students with SEN, to students and to the families 

Answers 
f 

To the teachers working with students with SEN 

Being more in touch with technology 5 

Leading towards examining more studies 4 

Leading towards the seek for overcoming the process with least 

damage 
3 

Opportunity of closely following the student out of school 2 

It has no benefit 2 

To students with SEN f 

Learning the use of technology 6 

Increasing the interest in the lesson and activity  5 

It has no benefit 5 

Doing homework in a digital environment  4 

Decreasing the fear of being in social environments 4 

Interaction with technology  3 

Smooth continuation of the educations 2 

To families f 

Spending more time with their children 6 

Gaining more information about the competences of their children 6 

Gaining technology awareness 4 

Gaining technology literacy 3 

Gaining experience regarding the activities they could do with their 

children 
1 

When Table 8 is examined; teachers have stated that EBA has benefits such as being more in 

touch with technology, leading towards the seek for overcoming the process with least damage and the 

opportunity of closely following the student out of school for teachers working with students with 

SEN; such as learning the use of technology, increasing the interest in the lesson and activity, doing 

homework in a digital environment, decreasing the fear of being in social environments, establishing 

communication via technology and smooth continuation of the educations for the children with SEN. 

For the families, they have stated that EBA has benefits such as spending more time with their 

children, gaining more information about the competences of their children, gaining technology 

awareness, gaining technology literacy and gaining experience regarding the activities. The statements 

of the participants regarding the issue are given below in quotations. 

T10. ‘‘I am not so sure whether it provides a benefit in concrete meaning, but I think that it 

may cause to a wish in the issue of the contribution of us as the special education teachers in the 

subject of producing content” 

T2. ‘‘We have seen different types of activities for the aimed skills. It gained us a nice variety” 

T9. ‘‘For the students abstaining from entering social environments or having the fear of 

making mistake, these types of information tools could decrease this fear” 

T16. ‘‘Students continue their education without getting worse” 

T19. ‘‘They have gained experience about the use of technology and giving education to their 

children” 

T4. ‘‘If I use EBA in classroom, if student uses EBA with his/her family at home, if family is 

included in the process; they can learn what their children learn, what kind of studies they do and 

what they will learn; parents could study with their children at home like a teacher in the classroom 

on EBA and the use of EBA should be explained to the parents in detail” 
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The findings covering the statements of teachers regarding how they establish communication 

with their students with SEN out of EBA during the distant education process are given in Table 9. 

Table 9. The findings covering the statements of teachers regarding how they establish communication with 

their students with SEN out of EBA during the distant education process 

Answers f 

Phone call 15 

On WhatsApp  14 

Video call  7 

Via mail 2 

Video conference 1 

YouTube  1 

Zoom  1 

When Table 9 is examined; teachers have stated that they establish communication with the 

students with SEN out of EBA during the distant education process by calling, writing on WhatsApp, 

making video call, via video conference, via YouTube and with Zoom application. The statements of 

the participants regarding the issue are given below in quotations. 

T1. ‘‘Phone call, video call, WhatsApp” 

T8. ‘‘Phone and video call 

T15. ‘‘Message program, video conference programs’’ 

T19. ‘‘Communications have been established a lot with the families and the students who 

could speak via voice and video call” 

T12. ‘‘I communicate with them via phone calls and messages” 

The findings regarding what teachers think of whether the communication ways out of EBA 

are efficient or not are given in Table 10. 

Table 10. The findings regarding what teachers think of whether the communication ways out of EBA are 

efficient or not 

Answers f 

I find them more efficient than EBA 17 

I find them partly efficient 10 

More flexible than EBA  8 

More comfortable than EBA 6 

When Table 10 is examined; teachers have stated that the communication ways they use 

except for EBA are more efficient, partly efficient, more flexible and more comfortable than EBA. 

The statements of the participants regarding the issue are given below in quotations. 

T2. ‘‘It is more flexible and could sometimes be more comfortable” 

T6. ‘‘More efficient than EBA” 

T10. ‘‘I think that WhatsApp is more efficient in this process for my student” 

T18. ‘‘I can say that video conference programs have been more efficient; it has been more 

efficient to see the student and parent though it is not like face to face education” 

T21. ‘‘The most efficient communication is face to face; then comes the video call being the 

closest. The ways ensuring this may be more efficient” 

The findings covering the statements of teachers regarding their suggestions to their 

colleagues, families and Ministry of National Education for EBA are given in Table 11. 
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Table 11. The findings covering the statements of teachers regarding their suggestions to their colleagues, 

families and Ministry of National Education for EBA 

Answers 
f 

To teachers working with students with SEN 

They could upload their own activities and videos 6 

Studies conducted on EBA could be followed 4 

They could prepare activities convenient for student level 3 

They could separate students into groups  3 

The could individualize the content 3 

They could use EBA content in group lessons 1 

They could guide the families about EBA content 1 

To families f 

They could support EBA use of their children 8 

They could guide their children 5 

They could sustain communication with the teacher  5 

They could get help about the use of EBA 3 

They could provide teacher-student communication 3 

They could examine studies on the content of EBA 3 

They could follow the sent activities and homework 1 

They could use EBA more actively  1 

To Ministry of National Education f 

Content could be enriched for students with SEN 20 

Teacher views could be had while preparing EBA content 17 

Teacher demands and wishes could be considered  16 

Student levels could be considered in content preparation 16 

Application-development training could be given to 

teachers 
13 

Broadcast hours could be increased  12 

Systemic problems could be solved  12 

When Table 11 is examined; teachers have given suggestions to their colleagues, families and 

Ministry of National Education on EBA. For teachers working with students with SEN; they have 

stated that they could upload their own activities and videos, studies conducted on EBA could be 

followed, they could prepare activities convenient for student level, they could separate students into 

groups, the could individualize the content, they could use EBA content in group lessons and they 

could guide the families about EBA content; for families, they have stated that they could support 

EBA use of their children, they could guide their children, they could sustain communication with the 

teacher, they could get help about the use of EBA, they could provide teacher-student communication, 

they could examine studies on the content of EBA, they could follow the sent activities and homework 

and they could use EBA more actively and for Ministry of Education; they have stated that content 

could be enriched, teacher views could be had while preparing EBA content, student levels could be 

considered in content preparation and broadcast hours could be increased. The statements of the 

participants regarding the issue are given below in quotations. 

T13. ‘‘Usage could be increased in accordance with the levels of our students” 

T8. ‘‘I suggest them to use EBA more actively” 

T11. ‘‘They could apply the contents related to student” 

T6. ‘‘More contents for special education” 

T18. ‘‘It is necessary to increase the contents in the issue of special education” 

T15. ‘‘Ministry of National Education should rather learn the demands and complaints of 

teachers working in the field from the first person” 
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The findings covering the statements of teachers regarding what could be done for a more 

efficient use of EBA in special education are given in Table 12. 

Table 12. The findings covering the statements of teachers regarding what could be done for a more efficient use 

of EBA in special education 

Answers f 

EBA content could be prepared by considering individual differences 19 

Content could be prepared by taking disability types into consideration 18 

Students could be trained in the issue of EBA usage 18 

Parents could be trained in the issue of EBA usage 17 

Computer could be given to each student 16 

EBA content could be enriched 16 

Internet opportunity could be provided to each student 15 

Seminar could be given to teachers about EBA usage 14 

Every teacher could upload their applications they do 13 

Partners could exchange opinions  12 

Whether same broadcast is efficient in different disability groups could be 

evaluated 

10 

When Table 12 is examined; for more efficient usage of EBA in special education, teachers 

have stated that EBA content could be prepared by considering individual differences, content could 

be prepared by taking disability types into consideration, students and parents could be trained in the 

issue of EBA usage, computer could be given to each student, EBA content could be enriched, Internet 

opportunity could be provided to each student, teachers could upload their applications to the system 

and whether same broadcast is efficient in different disability groups could be evaluated. The 

statements of the participants regarding the issue are given below in quotations. 

T20. ‘‘Computer should be given to every student and free Internet should be assigned” 

T12. ‘‘There could be a page where there are examples from the applications conducted by 

every teacher. In this way, we could have a wide network of sharing for each level and learning 

outcome” 

T4. ‘‘Contents should be enriched; because, the levels of students are very different although 

their diagnoses are same when we take their education and progress until today into consideration. 

So; there could be activities with abundant options convenient for their levels” 

T8. ‘‘I do not think it will be very efficient for autistic students due to the issue of making an 

eye contact. But, I think it could be beneficial in the issue of video-based teaching for students having 

a bit more education” 

T11. ‘‘How is a subject taught by taking the lessons and programs of special education 

classrooms and schools as the basis? For instance; the concept subject of red will be taught. How is 

this concept taught, how is the evaluation of teaching done? It is necessary to add detailed 

explanatory study videos” 

Consequently; the teachers working with students with SEN have stated that distant education 

has brought some problems and they have had difficulties in establishing communication with the 

students with SEN and their families and in the issues of giving homework and taking feedback. 

Teachers have expressed that contents convenient for the levels of students with SEN have not been 

uploaded to EBA system and the existent contents are not convenient for the levels of the students 

with SEN. In addition; the teachers working with students with SEN have specified that the students 

and parents cannot log in EBA system whenever they want, they have had problems in logging in the 

system and they behave reluctantly in using the system due to the fact that they do not sufficiently 

know the system of EBA. 

Discussion, Result and Suggestions 

As in many states, the face to face education and teaching activities conducted at schools have 

been suspended by MNE also in our state after the new type coronavirus (Sars-CoV-2) pandemic in 
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the world and in our state. A national distant planning and application have started in all stages of the 

education right after the given suspension and the students with SEN have also been included in this 

process, though late. This study has been conducted for the purpose of determining the experiences 

and views of teachers working with students with SEN in this process on the distant education process 

and EBA. The findings of the study, the findings of the studies in which general education teachers 

take place as participants due to not being able to find a study examining the views of the teachers 

working with students with SEN on distant education process in the literature and the findings of the 

studies related to giving web-based education to the students with SEN in the literature will be 

discussed. 

When the findings of the first and second questions of the study are examined, it is seen that 

teachers frequently state views regarding the fact that distant education is not fruitful and also possible 

for students with SEN. When literature is examined; the group most neglected at the dimension of 

conducting the education of students with SEN via distant education is specified as the children with 

intellectual disability and learning disability (Bohman and Anderson, 2005). Because; most of the 

children in this group experience limitations in certain areas and for this reason, they have difficulties 

in accessing distant education. The reasons for this situation are cited as insufficiencies in reading-

writing levels, memory problems, limited attention skills, insufficiencies in problem solving skills and 

some insufficiencies in persistence of vision (Andersen and Rowland, 2007). Some of the 

insufficiencies experienced for distant education by children with intellectual disability among the 

individuals with SEN indicate the problems regarding the life responsibility and the sub-steps taking 

place in it. The children with intellectual disability are known to have some insufficiencies in their life 

responsibility skills when compared to their peers showing typical development (Wehmeyer, 2007). 

For this reason; this experienced situation supports the negative attitudes of teachers towards this 

issue. 

When the findings of the third question of the study are considered; one of the problems 

experienced most by teachers towards students is the problem of not being able to reach the student 

and their insufficiency to understand the given activities and homework. Furthermore; the 

insufficiency problems of students at the point of technology and Internet literacy and the problems 

seen in having feedback regarding the given homework have been frequently mentioned by teachers. 

The underlying reasons for these problems are thought to be the insufficiency of students in the issue 

of taking life responsibility (Wehmeyer, 2007), the problems seen in reading and writing skills, 

memory problems (Andersen and Rowland, 2007) and in addition, the receiver and expressive, 

therefore, communication problems, visual perception problems, learning characteristics and the 

insufficiencies in basic computer and Internet use skills (Wehmeyer, Smith, Palmer and Davies, 2004). 

These are also seen in literature as the main obstacles to be seen during the web-based education 

process of the students with SEN. It is thought that these problems could be overcome in a healthy 

way with family support and the supports from siblings. 

Clearly; the obviation of these obstacles will be possible with a meticulous analysis and 

evaluation of the pre-condition skills regarding this and the skills necessary during the process and the 

preparation/implementation of the intervention program for the areas to be needed. The nonexistence 

of such a preparation in this process and sudden suspension of face to face education have left the 

students, teachers and parents without a solution in some issues. Still; it is believed that this situation 

will be a guide in different topics for teachers and researchers while arranging the content of the 

continuing education programs as well as the experienced negativities. A frequently stated problem for 

this question is the inability to find sufficient resources and inability for the individualization of 

teaching. This situation is in parallel to the other studies conducted in the literature. In the studies 

conducted by Kurtdede, Fidan, Erbasan and Kolsuz (2016) and Türker and Güven (2016), it is seen 

that teachers find the resources in EBA insufficient and they do not produce sufficient content for 

EBA. The problems in the issue of increasing the resource variety and the individualization of 

teaching are seen as situations that could be overcome with the self-devotion of teachers after a certain 

point and this issue is thought as an important subject necessary for the software the program 

developers to pay attention. 

When the findings regarding the fourth question of the study are considered, it is seen that 

teachers have stated their views regarding the fact that they have examined studies related to the 
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distant education process and tried to improve themselves by reading the related resources. Although 

the teachers have previously specified views regarding the fact that distant education is inefficient and 

it is not possible to use it in special education in this issue, this pandemic process could be said to have 

lead them towards improving themselves and examining studies on distant education. Maybe in this 

process, many special education teachers and the teachers working with students with SEN have used 

EBA to give education for the first time. This situation will be a subject they will deal with more in the 

future in terms of adding richness to the lessons, making evaluations, increase or generalization of the 

permanence. The study also conducted regarding this issue by Kurtdede, Fidan et.al. (2016) with 

teachers supports this situation and states that teachers use EBA rather for repetitions and giving 

homework. Similarly; the findings of the study conducted by Timur, Yılmaz and İşseven (2017) with 

middle school students also support this situation and expresses that students use it to strengthen and 

repeat what they have learnt at home from the different resources. Again; another study conducted by 

Kana and Aydın, (2017) states that teachers complain about the connection and systemic problems, in 

accordance with the findings of this study. 

Maybe the last thing to be wanted by a teacher desiring to establish communication with 

his/her student with SEN and sustain the sustain the distant education process is to have connection 

and systemic problems. It is thought that the solution of the problems seen until coming to this point 

will be attained in a way, but the program and software developers have a heavy burden in such a 

situation. When it is considered that there are approximately one million teachers within the body of 

MNE, it is believed that the infrastructure of this system should be conducted in a qualified way. 

When the findings regarding the fifth question of the study are considered, teachers have 

expressed regarding EBA that students have problems due to not being accustomed to EBA and most 

frequently, the system slows down and students cannot log in whenever they want. These findings 

show similarity with the studies conducted in the literature on EBA. For instance; teachers mention the 

infrastructure and system problems in the study conducted by Bozkuş and Karacabey (2019). 

When the views of teachers regarding the content of EBA prepared for students with SEN, 

being the sixth question of the study, are examined, it is specified that teachers do not find the content 

sufficient and individual differences have not been taken into consideration. These findings of the 

study are also in parallel to the studies conducted in the literature. For instance; in the studies 

conducted by Bozkuş and Karacabey (2019), Kurtdede Fidan et.al., (2016) and Kana and Aydın, 

(2017), it is specified by teachers that the contents are insufficient and needed to be enriched. 

However; although the responsibility of the development of EBA seems to be basically under the 

responsibility of MNE, it is cited as a system that will be enriched and developed with the 

contributions of teachers and students after a certain point (Karasu, 2018). The enrichment of the 

system in terms of special education is considered to be possible within the context of mostly the 

teachers and their students. Because; when it is considered that every disability group in the students 

with SEN is an unbelievably heterogeneous group within themselves, it is thought it will not be easy to 

prepare ready content previously. For this reason; it is considered that it will be beneficial in this 

situation to support the prepared software items in the issue of providing opportunities for 

individualization and also the simplification of them according to the disability groups. The children 

showing intellectual disability have various problems (Heward, Alber-Morgan and Konrad, 2017) and 

they experience various limitations in recalling the information they need and processing more 

information in their mind when compared to their peers with the same chronological age (Bergeron 

and Floyd, 2006). Thereof; it is necessary to present the education in a simpler way, with more 

repetitions and in stages with multiple example and in this way, it is necessary to ensure permanence 

and generalization. 

When the views of teachers related to the broadcasts of EBA TV for the students with SEN are 

examined, it is seen that they do not frequently find the broadcasts sufficient and the broadcasts are not 

individualized. When the suggestions regarding the broadcasts are taken into consideration, there are 

views on the requirement that broadcast content be prepared according to the disability groups. The 

ultimate difference in the performances of the students with SEN and the incredibly heterogeneous 

structure of the disability groups within themselves are thought to be on the basis of the problems 

experienced regarding EBA TV. As well as the broadcasts of EBA TV special education for students, 

it could be suggested that the content be arranged for families in a way that they will answer the 
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question “How and what can I study with my child?”. Every family knows the strong and weak sides 

of their own children in the best way and within this direction, they have the potential to be able to 

individualize the teaching more carefully. Besides; when the literature is examined, it is seen that 

family-mediated applications are the interventions with scientific basis in the issue of gaining new 

behaviors and skills to children (National Professional Development Center (NPDC), 2020). 

When the findings regarding how teachers have established communication during the distant 

education process with the students with SEN except for EBA are examined, it is seen that the 

channels of phone, WhatsApp and video call have been frequently used for communication and views 

have been given by teachers in the issue of their high efficiency. The reason for this could be thought 

to be the insufficient arrangement of EBA system for the use of individuals with cognitive disability. 

Besides; there are various obstacles related to the distant education of the children with intellectual and 

learning disability being the group having more cognitive problems although the desired results have 

been attained in the web-based distant educations conducted with students with visual, hearing or 

physical disabilities and the software items and programs for this are neglected (Keeler and Horney, 

2007). Therefore; being obliged to conduct distant education via the software items and programs not 

specially prepared for students with SEN is thought to have led the teachers to different and easy 

communication establishment ways. When the literature is examined, it is suggested that the programs 

to be prepared for the individuals with intellectual disability should have certain properties. Main 

suggestions are as follows; (a) images, photos, symbols or pictographs should be used together with 

the written texts, (b) clear and basic texts should be used, (c) a consistent navigation opportunity and 

design should be used in every page and (d) titles, headings and tips should be used in every page 

(Friedman and Bryen, 2007). 

When the thoughts of teachers on the contributions of EBA to their colleagues, students and 

families are examined, they have stated that its greatest contribution to the colleagues and students are 

to be more in touch with technology and to gain Internet and technology literacy. Wehmeyer et.al., 

(2004) state that the computer and technology usage rates of the students with SEN are too low when 

compared to their peers and the reasons for this situation may be so variable, but the reason for this is 

ignoring the children showing intellectual disability in the provision of accessibility to the use of 

technologic devices and computer. One of the obstacles necessary to be terminated in giving web-

based distant education to the students with disability is the obstacle of “accessibility” both for 

teachers and students (Keeler and Horney, 2007). In this process, it is thought that the fact that both 

students/families and teachers have to be in close touch with technology has led them towards seeking 

solutions for the problem of accessibility. Also; there are studies on the fact that the students with SEN 

do not know the basic information about technology in sufficient level and the teachers are also 

suggested to improve themselves not only in terms of technology knowledge, but also in the 

dimension of “technologic and pedagogic content knowledge” (Anderson and Putman, 2020). The 

improvement of technology literacy in terms of both teachers and students is important to be able to 

provide qualified distant education. When the views of teachers covering their suggestions for MNE 

are considered, they have frequently stated views within the direction that the content should be 

enriched. This finding is also in parallel to the findings of the studies conducted on EBA (Kurtdede 

Fidan, Erbasan and Kolsuz, 2016; Türker and Güven, 2016; Karacabey 2019). 

At the end of the study; the teachers working with students with SEN have frequently stated 

their views regarding the fact that it is not possible to give distant education to the students with SEN 

and regarding this, EBA content should be enriched. Teachers have specified regarding the problems 

they have experienced on the use of EBA that students cannot get accustomed to EBA, EBA system 

operates slowly, the system cannot be logged in whenever wanted and the parents are reluctant to use 

EBA and in addition, they are inexperienced in the issue of EBA use. The teachers participating in the 

study have expressed that they have established communication with the students with SEN rather via 

phone, WhatsApp application and video call except for EBA during the distant education process. 

Teachers have given suggestions to their colleagues on EBA at the points of uploading their 

own activities and videos, following the studies conducted on EBA and to the families at the point of 

supporting the EBA use of their children. Moreover; teachers have given suggestions for MNE in the 

issue that the contents prepared for students with SEN should be enriched and the views of teachers 

should be taken into consideration during the preparation process of EBA content. This study is 
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limited to the participants interviewed, to qualitative research being from the research methods and to 

the interview technique being from the data collection techniques and the following suggestions could 

be given: 

 Educative seminars could be given on the efficient and fruitful usage of EBA to the 

parents with children with SEN. 

 Educative seminars could be given on the efficient and fruitful usage of EBA to the 

teachers working with children with SEN. 

 When the findings of the conducted study have been examined, it has been detected that 

there is no content in EBA system for the students with SEN. For this reason; 

education content in accordance with the levels of the students with SEN could be 

prepared.  

 The teachers working with children with SEN could upload their activities and videos to 

EBA system for the use of their other colleagues. 

 This study has been conducted with 20 teachers working with students with SEN. Similar 

studies could be conducted with more participants and with the addition of the 

quantitative dimension. 
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Özel Gereksinimli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim 

Sürecine ve Eğitim Bilişim Ağına (EBA) Yönelik Deneyim ve Görüşleri 

 

Evgin ÇAY1, Burak BOZAK2  

 

Öz   Anahtar Kelimeler 

Mevcut araştırmada özel gereksinimli öğrenciler ile çalışan öğretmenlerin 

salgın sürecinde yürütülen uzaktan eğitim ve EBA’ya yönelik deneyim ve 

görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmaya özel gereksinimli 

öğrencilerle çalışan dokuz erkek, 11 kadın olmak üzere toplam 20 öğretmen 

katılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre 

kurgulanmış olup araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler 

toplanmıştır. Görüşmeler 14 ile 23 dakika arasında sürmüştür. Yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda; uzaktan eğitim sunmanın mümkün olmadığı, EBA’nın 

özel eğitim içeriğinin zenginleştirilmesi gerektiği, daha çok öğrenciye ulaşma 

ve verilen ödevlerin anlaşılamaması, öğretimin bireyselleştirilememesi, 

bağlantı ve sistem sorunlarının yaşandığı ve öğretmenlerin EBA TV yayınlarını 

yeterli bulmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenler teknoloji ile daha 

fazla iç içe olma deneyimi elde ettiklerini ve uzaktan eğitime ilişkin daha fazla 

araştırma yapma deneyimi kazandıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin meslektaşlarına daha fazla içerik üretmelerini, Millî Eğitim 

Bakanlığına içeriğin zenginleştirilmesini ve ailelere ise öğretmenler ile iletişimi 

sürdürmelerini önerdikleri saptanmıştır. Bulgular uzaktan eğitim ve EBA’ya 

yönelik çalışmalar bağlamında tartışılmış ve paydaşlara önerilerde 

bulunulmuştur.  
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Giriş 

Özel gereksinimli bireyler; fiziksel, zihinsel, sosyal ve gelişimsel özellikler olarak normal 

gelişim gösteren bireylere kıyasla normların altında ya da üstünde olan bu özellikleri bakımından 

akranlarından farklılaşan bireyler olarak ifade edilmektedir (Akçamete, 2010). Dolayısıyla bu tür 

bireylerin de farklı özelliklerinden dolayı özel eğitimine gereksinimleri bulunmaktadır. Buradan 

hareketle Eripek (2005) farklı özelliklere sahip bireylerin eğitim gereksinimlerinin bireysel planlama 

yapılmasını gerektiren çocuklar olarak ifade etmekte kısacası özel gereksinimli bireyleri de özel 

eğitime gereksinimi olan birey olarak belirtmektedir.  

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitim, özel 

eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirilmiş personel, 

bireyselleştirilmiş ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu tür bireylerin özelliklerine uygun ve bu tür 

bireyler için oluşturulmuş ortamlarda verilen eğitim olarak tanımlanmaktadır (ÖEHY, 2018). Özel 

gereksinimli bireyler kendilerine sunulan özel eğitimi farklı ortamlarda alabilmektedirler. Bu tür 

bireyler kendilerine sağlanan eğitimleri normal sınıflar (kaynaştırma eğitimi olarak), destek eğitim 

odası, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okullarında almakta destek özel eğitim hizmetlerini ise özel 

eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alabilmektedirler (Osmaniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, 

2018). Ancak son yaşanan Covid-19 salgınından sonra normal gelişim gösteren birey gibi özel eğitime 

ihtiyaç duyan özel gereksinimli bireyler de eğitim gereksinimlerini uzaktan eğitim sürecine dahîl 

olarak devam ettirmek zorunda kalmışlardır.  

Alanyazında uzaktan eğitime yönelik çeşitli tanımların yapıldığı görülmektedir. California 

Distance Learning Project (CDLP 2004) tarafından yapılan tanımda, öğrenciyle öğrencinin eğitiminde 

kullanılan kaynaklar arasında iletişim ve bağlantı kurularak oluşturulan bir eğitim sistemi olduğu 

belirtilmektedir. United States Distance Learning Association (USDLA, 2004) ise uzaktan eğitimi; ses, 

görüntü, uydu, video, bilgisayar gibi teknolojik araçlar aracılığı ve yardımı ile eğitimin uzaktaki 

öğrenciye ulaştırılması ve iletilmesi olarak tanımlamaktadır. Yapılan tanımlara bakıldığında uzaktan 

eğitim, çeşitli teknolojik araç gereçleri kullanarak verilmesi gereken eğitimi zaman, mekân sınırı 

olmadan öğretilmesi hedeflenen bireye ulaştırılması olarak belirtilebilir.  

Uzaktan eğitim tanımlarının içerisinde yer alan kavramlar dikkate alındığında uzaktan 

eğitimin bazı kavramsal dayanaklarının olduğu belirtilmektedir. Bu dayanaklar; (1) yeni olanaklar 

sağlama (2) eğitim öğretim ve iş meslek arasında bütünlüğü sağlama (3) demokratik bir eğitim süreci 

yaratma (4) eğitimin yaşam boyu olmasını sağlama (5) bireysel eğitim (6) var olan eğitim 

kurumlarından etkili bir şekilde faydalanma (7) eğitime teknolojiyi dahîl etme ve kullanma (8) 

teknoloji, toplum ve bireyin gereksinimlerini göz önünde tutma (9) daha geniş çevrelere/kitlelere 

ulaşma (10) bireysel ve kitlesel sunulan eğitimin bütünlüğünü sağlama (11) eğitim beklentileri ve mali 

olanakları dengelemek şeklinde sıralanabilir (Alkan, 1996; Toker Gökçe, 2008). Belirtilen bu 

kavramsal dayanakların yanında uzaktan eğitim sürecinin bireylere farklı eğitim seçenekleri sunma, 

fırsat eşitliği sağlama, kitlesel eğitimi kolaylaştırma, eğitim programlarında bir standart sağlama, 

bireylerin eğitim öğretiminde maliyeti en aza indirme, bireylere nitelikli bir eğitim sunma, öğrenciye 

serbestlik sağlama, öğrenciye zengin eğitim bir eğitim öğretim ortamı sunma, öğrencinin sınıf dışında 

farklı bir ortamda eğitim almasını sağlama, bireysel ve bağımsız bir öğrenme sağlama, bireye öğrenme 

sorumluluğu bilinci kazandırma, eğitimin hem kitleselleştirmesini hem de bireyselleştirilmesini 

sağlama, zaman ve mekân kısıtlılığını ortadan kaldırma gibi yararlarının olduğu söylenebilir (Kaya, 

1996; Kaya, 2002).  

Uzaktan eğitim sürecinin belirtilen bu yararlarının yanında bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır 

(Kaya, 1996). Bunlar: (1) yüz yüze yapılan eğitim ilişkilerinin gerçekleştirilememesi (2) eğitim alan 

öğrencilerin sosyalleşmesini sınırlandırması (3) yardım almadan ve kendi kendine öğrenemeyen 

öğrencilere yardım sağlanamaması (4) çalışan öğrencilerin kendilerine ayırdıkları zamanı alması (5) 

uygulamaya dönük derslerden öğrencilerin yararlanamaması (6) beceri gerektiren davranışların 

gerçekleştirilmesinde etkili olamama (7) teknolojiye bağımlı olma şeklinde sıralanabilir 

(Büyükkaragöz ve Çivi, 1994).  

Uzaktan eğitim süreci eş zamanlı yapılabileceği gibi asenkron yani zamandan ve mekandan 

bağımsız bir şekilde de yapılabilmektedir. Eş zamanlı eğitimde eğitimci ve öğrenciler aynı mekanda eş 
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zamanlı olarak iletişim ve etkileşim halinde olarak eğitimlerini sürdürmektedirler. Birbirlerine soru 

sormakta, sorularına yanıt arayabilmekte ve konuyla ilgili test çözebilmektedirler. Eş zamanlı olmayan 

eğitim ise web tabanlı bir eğitimdir. Öğrenci istediği zaman ve mekanda derslerini web üzerinden 

takip edebilmekte ve izleyebilmektedir (Işık, Karacı, Özkaraca ve Biroğul, 2010). Bu nedenle 

yurtiçinde ve yurtdışında web tabanlı çevrim içi eğitim teknolojileri platformları oluşturulmaktadır. 

Yurtdışında geliştirilen çevrim içi eğitim platformları incelendiğinde gelişmekte olan ülkelerin 

öğretmen ve öğrencilerin fayda sağlamaları göz önünde bulundurulmaktadır (Trucano, 2017). Bu 

platformların bazıları içerikleri ile uluslararası hedef kitlesi belirlerken bazıları ise ulusal olarak 

öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Ulusal platformlara örnek olarak Geekie ve 

Nafham verilebilir. Geekie, Brezilya’da öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için ücretsiz 

akıllı ders sistemi sunmaktadır (Sakowski ve Tovolli, 2016). Nafham ise Mısır’da çevrim içi ücretsiz 

bir sistem olarak geliştirilmiştir. Bu sistemde öğretmenler video ve uygulamalarını yükleyerek 

öğrencilerin kullanımına sunmaktadırlar (Alayyar, Aljeeran, ve Almodaires, 2018). Türkiye’de ise 

bunlara benzer olarak eğitim bilişim ağı (EBA) örnek verilebilir.  

EBA, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilerin 

ücretsiz bir şekilde kullanımına sunulmuş çevrim içi sosyal eğitim platformu (EBA, 2016) olarak 

tanımlanmaktadır. EBA, öğretmen ve öğrencilere zengin çeşitli ve eğitici içerikler sunmak, farklı 

öğrenme sitillerini dikkate alarak öğrencilerin öğrenmelerine katkı sunmak, teknolojiyi bir amaç 

olarak değil bir araç olarak kullanmak ve çeşitli içeriklerle öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına 

cevap vermek amacıyla hazırlanmış bir eğitim platformudur (MEB, 2016). EBA, farklı seviyelerdeki 

öğrencileri dikkate alarak zengin e-içerikler sunarken hem eğitim hem de teknolojideki gelişmeleri 

takip ederek gelişmeye devam etmektedir (EBA, 2016).  

Alanyazın incelendiğinde öğretmen ve öğrencilerin EBA kullanımına yönelik görüşlerini 

içeren araştırmalara (Ateş, Çerçi ve Derman, 2015; Aktay ve Keskin, 2016; Bozkuş ve Karacabey, 

2019; Coşkunserçe ve İşçitürk, 2019; Çalışkan ve Şahin İzmirli, 2020; Kuyubaşıoğlu ve Kılıç, 2019; 

Kana ve Aydın, 2017; Kapıdere ve Çetinkaya, 2017; Saklan ve Ünal, 2018; Şahin ve Erman, 2019; 

Türker ve Güven, 2016; Tüysüz ve Çümen, 2016; Timur, Yılmaz ve İşseven, 2017) rastlamak 

mümkündür. Yapılan çalışmalar incelendiğinde öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA ve EBA’yı 

kullanmalarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Görüşleri incelenen öğretmenlerin lise ve ortaokula 

devam eden normal gelişim gösteren öğrencilerle çalıştığı görülmektedir. Alanyazın incelemesi 

sonucunda özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine ve EBA’ya 

yönelik deneyim ve görüşlerini belirleyen herhangi bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Son dönemde 

görülen salgın sürecinde özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin bu süreçte öğrencilerine, 

ailelere, yürüttükleri uzaktan eğitim sürecine, öğrencilerin ve ailelerinin EBA kullanımına yönelik 

yaşadığı zorlukları belirlemenin ve konuya ilişkin önerilerde bulunulmasının gerek ileriki 

araştırmalara gerekse paydaşlara faydalı olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla salgın sürecinde özel 

gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin öğrencileriyle hangi iletişim kanallarıyla iletişim 

kurdukları, uzaktan eğitim sürecini hangi yollarla sürdürdükleri ve EBA’ya yönelik deneyim ve 

görüşlerini belirlemek yapılan araştırmanın gereksinimini oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Yapılan araştırmanın genel amacı; özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin 

uzaktan eğitim sürecine ve EBA’ya yönelik deneyim ve görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin; 

Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine yönelik deneyim ve görüşleri nelerdir? 

EBA’ya yönelik deneyim ve görüşleri nelerdir? 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın modeline, çalışma grubuna, verilerin toplanmasına ve verilerin 

analizine yer verilmektedir. 
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Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımında yürütülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinden sıkça 

kullanılan olgubilim (Fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016; 

Hatch, 2002; Creswell, 2014). Olgubilim yöntemi, araştırmacıların katılımcı kişilerin gerçek 

deneyimlerinden yola çıkarak bir olguya ilişkin verileri ortaya çıkarmaya olanak tanıması sebebiyle 

mevcut araştırmada tercih edilmiştir (Creswell, 2014).  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu oluşturmak için nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örneklem 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme yöntemi ile nitel 

araştırmacılar belirli bir konuya ilişkin daha zengin veri elde edebilecekleri çalışma grubunu 

belirlemek için bazı ölçütler belirlemekte ve çalışma grubunu da bu ölçütleri karşılayan katılımcılar 

arasından tercih etmektedirler (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Mertens, 2010). Bu araştırmada da 

araştırmanın amacına yönelik bazı ölçütler belirlenmiştir. Bunlar; (a) özel gereksinimli öğrenciler ile 

çalışmakta olan özel eğitim öğretmeni olmak, (b) özel gereksinimli kaynaştırma öğrencisi bulunan 

genel eğitim öğretmeni olmak, (c) Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okullarda kadrolu 

öğretmen olarak çalışmak ve (d) içinde bulunduğumuz Yeni Koronavirüs (Sars-CoV-2) salgını 

nedeniyle eğitim öğretime ara verilen dönemde uzaktan eğitim yürütmüş olmak olarak belirlenmiştir. 

Bu ölçütleri karşılayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 20 öğretmen ile görüşmeler 

yapılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin demografik bilgileri Tablo 1.’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcı öğretmenlerin demografik bilgileri. 

Kod 

Adı 
Cinsiyet Yaş 

Eğitim 

Düzeyi 
Mezun Olduğu Bölüm Çalıştığı Okul Türü 

Özel Gereksinimli 

Öğrencinin Yetersizlik 

Düzeyi 

Ö1 K 28 Lisans İşletme İlkokul 
Orta-ağır düzey zihin 

yetersizlik 

Ö2 K 24 Lisans Özel eğitim Ortaokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö3 K 28 Lisans Türk dili ve edebiyatı İlkokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö4 E 28 Lisans Özel eğitim İlkokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö5 K 22 Lisans PDR Ortaokul 
Orta-ağır düzey zihin 

yetersizlik 

Ö6 E 39 Lisans Özel eğitim Özel eğitim meslek okulu Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö7 E 28 Lisans Özel eğitim İlkokul 
Orta-ağır düzey zihin 

yetersizlik 

Ö8 E 32 Lisans Özel eğitim Ortaokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö9 E 39 Lisans Özel eğitim Özel eğitim meslek okulu Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö10 E 31 
Y. 

Lisans 
Özel eğitim Meslek lisesi Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö11 K 39 Lisans Özel eğitim Ortaokul 
Orta-ağır düzey zihin 

yetersizlik 

Ö12 K 37 Lisans Sınıf öğretmenliği İlkokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö13 K 26 Lisans İlahiyat Ortaokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö14 K 28 Lisans Özel eğitim İlkokul 
Orta-ağır düzey zihin 

yetersizlik 

Ö15 E 32 Lisans Özel eğitim Ortaokul Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö16 E 35 Lisans Sınıf öğretmenliği Özel eğitim meslek okulu Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö17 K 33 Lisans Özel eğitim Özel eğitim meslek okulu Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö18 E 40 Lisans Özel eğitim Özel eğitim meslek okulu Hafif düzey zihin yetersizlik 

Ö19 K 31 Lisans Özel eğitim Ortaokul 
Orta-ağır düzey zihin 

yetersizlik 

Ö20 K 27 Y. lisans Özel eğitim 
Rehberlik ve araştırma 

merkezi 
Hafif düzey zihin yetersizlik 

Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgileri incelendiğinde; 

katılımcıların dokuzu erkek, 11’i kadın olup yaş aralıkları 22-40 olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

14’ü hafif düzey zihin yetersizliğe sahip öğrenciler ile altısının da orta ve ağır düzey zihin yetersizliğe 
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sahip öğrenciler ile çalıştıkları belirlenmiştir. İkisi yüksek lisans, 18’i lisans mezunu olan 

katılımcıların 14’ü özel eğitim, ikisi sınıf öğretmenliği, biri ilahiyat, biri PDR, biri Türk dili ve 

edebiyatı ve biri de işletme mezunudur. Araştırmaya katılan katılımcılardan biri rehberlik ve araştırma 

merkezinde, yedisi ortaokul, beşi özel eğitim meslek okulunda, altısı ilkokul, biri de meslek lisesinde 

görev yapmaktadır.  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine ve 

EBA’ya yönelik deneyim ve görüşlerini belirlemek amacıyla aşağıda yer alan sorular özel 

gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere sorulmuştur. Öğretmenlere sorulan sorular aşağıda yer 

almaktadır. 

1. Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde aldıkları eğitime yönelik neler 

söylemek istersiniz? 

2. Özel gereksinimli öğrencilere uzaktan eğitim ile verimli bir eğitim sunulabilmesi 

konusunda neler söylersiniz? 

3. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye yönelik ne gibi sorunlar yaşadınız? 

4. Uzaktan eğitim süreci size ne gibi deneyimler kazandırdı? 

5. Eğitim bilişim ağı’nı (EBA) kullanmaya yönelik ne gibi sorunlar yaşadınız veya yaşıyor 

sunuz? 

6. EBA’nın özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan içeriğine yönelik neler söylemek 

istersiniz? 

7. EBA TV’nin özel gereksinimli öğrencilere yönelik yayınları ile ilgili neler söylersiniz? 

8. EBA’nın özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere, özel gereksinimli 

öğrencilere ve ailelere sağladığı faydalara yönelik neler söylemek istersiniz? 

9. EBA dışında özel gereksinimli öğrencilerinizle uzaktan eğitim sürecinde hangi yollarla 

iletişim kurdunuz veya kuruyorsunuz? 

10. EBA dışında kullandığınız iletişim yollarının etkili olup olmaması konusunda ne 

düşünüyorsunuz?  

11. EBA’ya yönelik özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere, ailelere ve Millî 

Eğitim Bakanlığına önerileriniz nelerdir? 

12. Sizce EBA’nın özel eğitimde daha etkili kullanılması için neler yapılabilir? 

Araştırmanın verileri 10 Mayıs 2020 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında araştırmacılar 

tarafından toplanmıştır. Araştırmanın soruları araştırmacıların yapmış oldukları alanyazın taraması ve 

saha deneyimleri sonucunda oluşturulmuş ardından özel eğitim alanında doktoralı, bilgisayar ve 

öğretim teknolojileri alanında ve ölçme ve değerlendirme alanında doktoralı uzmana görüş almak 

üzere gönderilmiştir. Daha sonra gelen öneri ve dönütler neticesinde görüşme formuna son hali 

verilmiştir. Formda toplam 12 soru yer almakta ve bazı sorular için sondaj sorular bulunmaktadır. 

Araştırmanın verilerini toplamak üzere nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Covid-19 salgını nedeniyle görüşmeler çevrim içi 

görüntülü olarak uzaktan yapılmıştır. Görüşmelerden önce araştırma ölçütlerini sağlayan 31 yaşında 

erkek bir özel eğitim öğretmeni ile çevrim içi görüntülü olarak pilot görüşme gerçekleştirilmiş ve 

araştırma sorularının ne düzeyde anlaşılır olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan pilot çalışma 

sonucunda yazarlar araştırma soruları üzerinde tartışarak forma son halini vermiştir. Araştırma için 

öğretmenlere telefon aracılığı ile ulaşılmış ve katılmaya istekli olup olmadıkları sorulmuş ardından 

kendilerinden çevrim içi görüşme için randevu talep edilmiştir. Her bir katılımcının araştırmaya 

katılımcı olma, araştırmada görüşmelerin kaydedilmesi ve araştırmadan elde edilen verilerin 

yayımlanmak üzere analiz edileceği konusunda onayları alınmış aynı zamanda katılımcılara yapılan 

araştırmaya yönelik hakları anlatılarak gerçek isimlerin herhangi bir şekilde kullanılmayacağı bilgisi 

verilmiştir. Katılımcı öğretmenler ile görüşmeler 14 ile 23 dakika arasında sürmüştür.  

Geçerlik ve Güvenirlik 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ‘‘inandırıcılık, aktarılabilirlik ve teyit 

edilebilirlik’’ kavramlarıyla daha açık bir biçimde belirtilebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

İnandırıcılığı sağlamak adına araştırma sonunda elde edilen bulgular araştırmaya gönüllü olarak 
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katılan öğretmenlerin %25’ine (5 öğretmen) gösterilerek katılımcı onayı alınmıştır. Ayrıca 

araştırmanın dış geçerliğini sağlamak adına katılımcıların araştırma sorularına ilişkin ifadeleri tırnak 

içerisinde verilmiştir. Aktarılabilirliği sağlamak için araştırmadan elde edilen ham veriler, araştırma 

sonuçları ve katılımcıların ifadeleri alan uzmanına gösterilerek onayı alınmakla birlikte katılımcıların 

nasıl seçildikleri açıklanmıştır. Gerçekleştirilen araştırmada teyit edilebilirliği sağlamak adına ise; 

araştırmanın amacı açıklanarak alanyazın taraması sonucunda araştırma soruları hazırlanmıştır.  

Görüşme verilerinin güvenilir bir şekilde toplanması için alanyazında görüşme rehberi 

hazırlanması önerilmektedir (Hatch, 2002). Yapılan araştırmada da araştırmanın yazarları tarafından 

görüşmelerin belirli bir standartta yürütülmesi için görüşme rehberi hazırlanmıştır. Elde edilen 

görüşme kayıtlarının yazıya dökülmesinde güvenirlik hesaplaması yani deşifre güvenirlik hesaplaması 

yapılmıştır. Görüşme kayıtları araştırmacılar tarafından satır satır numaralandırılarak yazıya 

dökülmüştür. Ardından görüşme kayıtlarının %25’inde araştırma grubundan diğer bir araştırmacı da 

kayıtları yazıya dökmüş ve dökümler karşılaştırılmıştır.  

Bunun yanında araştırmacılar tarafından kodlamacılar arası güvenirlik verisi toplanmıştır. 

Yazarların benzer verileri benzer kodlar ile ilişkilendirmelerinin ne düzeyde güvenilir olduğunu 

belirlemek için alanyazında kodlama güvenirliği de önerilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Araştırmanın verilerinin %25’i özel eğitim alanında yüksek lisans derecesine sahip ve aynı alanda 

doktor adayı bağımsız bir araştırmacıya gönderilmiş ve verileri analiz etmesi istenmiştir. Ardından 

elde edilen kodların ne düzeyde uygun olduğunu bakılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz 

edilmiştir. (Yıldırım ve Şimşek, 2016; Mertens, 2010). Bu teknikte veriler yöneltilen sorulara ilişkin 

tema veya gerektiğinde alt temalar oluşturularak düzenlenir ve görüşleri daha açık bir şekilde ortaya 

çıkarmak üzere doğrudan alıntılara yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada sorular ana 

temalar kabul edilmiş ve her tema için tırnak içerinde doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  

Bulgular 

Bu bölümde özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine ve 

EBA’ya yönelik deneyim ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan görüşmelerden elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. Katılımcılara Ö1, Ö2 gibi kod isimler verilerek görüşleri aktarılmıştır. 

Araştırmada kullanılan sorular kategori olarak belirlenip söylenme sıklığı (frekans) ‘‘f’’ dikkate 

alınarak tablolar oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular sorulara göre sıralanarak verilmiştir.  

Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde aldıkları eğitime 

yönelik bulgulara Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde aldıkları eğitime yönelik 

bulgular 

Cevaplar f 

Verimli bir eğitim olduğunu düşünmüyorum  10 

Yeterli olduğunu düşünmüyorum  6 

İşlevsel olmayan bir eğitim  5 

Var olan bilgiyi unutmamasına yönelik bir eğitim  4 

Etkili bir eğitim olduğunu düşünüyorum  4 

İşbirliği gerektiren bir eğitim  4 

Sistem sorunları giderildiğinde etkili bir eğitim  2 

Tablo 1 incelendiğinde özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler, özel gereksinimli 

öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde aldıkları eğitimi verimli bir eğitim, var olan bilgiyi 

unutmamasına yönelik bir eğitim, etkili bir eğitim, iş birliği gerektiren bir eğitim ve sistemsel 

sorunların ortadan kalktığında etkili bir eğitim olarak ifade ederken diğer bir yandan ise yeterli ve 

verimli bir eğitim olarak düşünmediklerini, uzaktan verilen bu eğitimin işlevsel olmadığını ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde aldıkları eğitime 

yönelik ifadeleri tırnak içerisinde aktarılmıştır.  
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Ö1. ‘‘Öğrencimin birebir eğitimde de müthiş dikkat dağınıklığı ve özgül öğrenme güçlüğü 

yaşamasından kaynaklı olduğu için bu süreç daha çok var olan bilgiyi unutmamasına yönelik telkin ve 

yaklaşımlarda bulunuyorum’’ 

Ö5. ‘‘Çok katkılı olduğunu bir şeyler katabildiğimizi düşünmüyorum’’ 

Ö9. ‘‘Henüz yeni bir deneyim. Şimdilik pek fayda sağladığı söylenemez. Telefon tablet başında 

öğrencilerimize verimli olamıyoruz. Sınıf ortamında zor sağlanan durumlar online neredeyse imkansız 

bir hal alıyor. Şartlar iyileşir ve aile desteği artarsa daha işlevsel olabilir’’ 

Ö13. ‘‘Uzaktan eğitim özel eğitim açısından istenilen düzey de olduğunu düşünmüyorum özel 

eğitim de yüz yüze eğitimin daha önemli ve gereksinim olduğunu düşünüyorum’’ 

Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere uzaktan eğitim ile verimli bir eğitim 

sunulabilmesine yönelik bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir.  

Tablo 2. Öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilere uzaktan eğitim ile verimli bir eğitim sunulabilmesine 

yönelik bulgular 

Cevaplar f 

Özel gereksinimli öğrencilerle uzaktan eğitim mümkün değil  11 

EBA’nın içeriği zenginleştirilmeli  8 

Veli sürece dahil edilmeli  6 

Veliler ile daha çok çalışmalar yapılmalı  5 

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilere eğitim verilmeli  5 

Öğretmen rehberliğinde veli eğitim vermeli  4 

Oyunlara ağırlık verilmeli  3 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmenler, özel gereksinimli öğrencilere uzaktan eğitim ile verimli 

bir eğitim sunulabilmesine yönelik bu tür öğrencilerle uzaktan eğitimin mümkün olmadığı, EBA 

içeriğinin zenginleştirilmesi gerektiği, velinin sürece dahil edilmesi gerektiği, velilere eğitimlerin 

verilmesi gerektiği, öğretmen rehberliğinde velinin çocuğuna eğitim vermesi gerektiği ve oyunlara 

ağırlık verilmesi gerektiğine ilişkin görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin konuya ilişkin görüşleri 

tırnak içerisinde aktarılmıştır.  

Ö6. ‘‘içeriklerin daha çok zenginleştirilmesi gerekir’’ 

Ö15. ‘‘İçerikler zenginleştirilebilir. Oyunlara daha ağırlık verilebilir. Seviyelere göre etkinlik 

sayısı arttırılabilir’’ 

Ö8. ‘‘Eğer uzaktan eğitim olacaksa özel eğitim açısından yeni bir konu davranış öğretmekten 

ziyade öğrenciye daha önceden öğretilmiş veya çalışılmış konuların tekrarı üzerinde durulması daha 

doğru olacaktır’’ 

Ö17. ‘‘Ailelerin eğitim verme konusunda iyi düzeye getirilmesi sonrasında bir verimden söz 

etmek mümkün olabilir’’ 

Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye yönelik yaşadıkları sorunlara ilişkin 

bulgulara Tablo 3’de yer verilmiştir.  

Tablo 3. Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye yönelik yaşadıkları sorunlara ilişkin bulgular 

Cevaplar f 

Öğrenciye ulaşamama  7 

Verilen ödev ve etkinliklerin anlaşılamaması  7 

İletişim kuramama  6 

Öğrencinin ödev ve etkinliklere ilgisiz kalması  5 

Genel olarak ciddi bir sorun yaşamadım  2 
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Tablo 3. Devamı 

Öğretimin bireyselleştirilmesi noktasında f 

Yeterli kaynağın bulunamaması  7 

Öğretimin bireyselleştirilmesinde sorunlar yaşadım  7 

Uygun kaynağa ulaşılamaması 3 

Her hangi bir sorun yaşamadım 2 

Ödevlendirmede ve geri dönüt konusunda f 

Geri dönüt alamama  15 

Öğrencinin etkinlikleri yapmaması  6 

Öğrencinin etkinlik ve ödevleri zamanında yapmaması  4 

Öğrenci düzeyine uygun etkinlik bulamama  4 

Her hangi bir sorun yaşamadım  3 

Veli ve öğrenciyle yaşanan iletişim problemi  3 

İnternet ve teknoloji okuryazarlığı noktasında f 

Öğrencinin teknoloji kullanımındaki yetersizliği  11 

Velinin teknoloji kullanımındaki isteksizliği  9 

Herhangi bir sorun yaşamadım  3 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde öğrenciye ulaşamama, verilen 

ödev ve etkinliklerin anlaşılamaması, iletişim kuramama, öğrencinin ödev ve etkinliklere ilgisiz 

kalması, yeterli kaynağın bulunamaması, uygun kaynağa ulaşılamaması, ödevlendirme ve geri dönüt 

alma konusunda; geri dönüt alamama, öğrencinin etkinlikleri yapmaması, öğrencinin etkinlik ve 

ödevleri zamanında yapmaması, öğrenci düzeyine uygun etkinlik bulamama, veli ve öğrenciyle 

yaşanan iletişim problemleri, internet ve teknoloji okuryazarlığı noktasında ise; öğrencinin teknoloji 

kullanımındaki yetersizliği, velinin teknoloji kullanımındaki isteksizliği konularında problem 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda 

belirtilmiştir.  

Ö2. ‘‘maalesef çocuklar anlamakta çok güçlük çekti’’ 

Ö9. ‘‘En basitinden öğrenci ile yüz yüze olmamak başlı başına bir sorundu çünkü bizde konu 

öğretimin de bol bol tekrar yapılmakta öğrenci ile yüz yüze eğitimde çalışmalardan daha iyi verim 

almaktaydık uzaktan eğitim de öğrenci ye istediğimiz gibi müdahale edemiyoruz ve 

yönlendiremiyoruz’’ 

Ö15. ‘‘güzel sonuçlar aldık ama bu birazda velilerimizin takibinde çünkü ödevlendiriyorsun 

ve aile ilgileniyorsa öğrenci yapıyor’’ 

Ö1. ‘‘Ödevlendirmeyi seviyesine uygun ve onu sıkmayacak şekilde yapmaya çalışıyorum fakat 

öğrencim ders çalışma konusunda zor bir çocuk olduğundan geri dönüt sıkıntılar olabiliyor’’ 

Uzaktan eğitim sürecinin özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere kazandırdığı 

deneyimlere ilişkin bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir.  

Tablo 4. Uzaktan eğitim sürecinin özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere kazandırdığı deneyimlere 

ilişkin bulgular 

Cevaplar f 

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili araştırma yapma  10 

İlgili kaynakları okuma  10 

Teknolojiyle daha fazla iç içe olma  7 

Yüz yüze eğitimin etkililiğinin farkına varma  6 

Veliye rehberlik etme tecrübesi  3 

Faydalı ve pratik olabileceğini fark etme  2 

İçeriklerin düzenlenmesi gerektiğini fark etme  2 

Farklı bir bakış açısı kazanma  1 
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Tablo 4 incelendiğinde öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinin özel gereksinimli öğrencilerle 

çalışan öğretmenlere araştırma yapma, ilgili kaynakları okuma, daha fazla teknolojiyle iç içe olma, yüz 

yüze yapılan eğitimin etkililiğinin farkına varma, veliye rehberlik etme tecrübesi, bu sürecin faydalı ve 

pratik olabileceğinin farkında olma, içeriklerin düzenlenmesi gerektiğinin farkında olma ve farklı bir 

bakış açısı kazanma gibi deneyimler kazandırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin 

ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda belirtilmiştir.  

Ö11. ‘‘Aile rehberliği ve okulda verdiğimiz eğitimin aile tarafından evde entegre edilmesini 

sağlamak yaptığımız işe farklı bir bakış açısı ve rehberlik tecrübesi kazandırdı’’ 

Ö17. ‘‘Yüz yüze eğitimin aslında ne kadar etkili olduğunu. Hatta özel eğitimde uzaktan 

eğitimin etkisinin çok zayıf olduğunu anlamamı sağladı’’ 

Ö20. ‘‘Özel çocuklar için uzaktan eğitimin malesef verimsiz olduğunu gördüm’’ 

Ö4. ‘‘Öğrencilerle aramdaki uzaklığı en aza indirmek için sürekli araştırma yapıyorum. 

Bunun da tabi ki ben de olumlu yönde birikim yapacağından eminim’’ 

Öğretmenlerin Eğitim bilişim ağı’nı (EBA) kullanmaya yönelik yaşadıkları sorunlara ilişkin 

bulgulara Tablo 5’te yer verilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin Eğitim bilişim ağı’nı (EBA) kullanmaya yönelik yaşadıkları sorunlara ilişkin bulgular 

Cevaplar f 

Öğrencilerin EBA’ya alışamaması  6 

EBA kullanmıyorum  2 

Herhangi bir sorun yaşamadım  2 

Sistemsel sorunlar f 

EBA sisteminin yavaş çalışması  16 

Belirlenen saatler dışında EBA’ya girememe  12 

Velinin EBA’yı kullanmasına yönelik f 

Velilerin EBA kullanımına yönelik ilgisiz olması  3 

Velilerin internet ve teknolojiyi kullanamaması  2 

Öğretmenlerin EBA’yı kullanmasına yönelik f 

EBA’nın kullanımına yönelik tecrübesizlik  9 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmenler EBA’yı kullanmaya yönelik öğrencilerin EBA’ya 

alışamaması, EBA sisteminin yavaş çalışması, belirlenen saatler dışında girilememesi, velilerin EBA 

kullanımına yönelik ilgisiz olmaları, velilerin internet ve teknolojiyi kullanamaması ve öğretmenlerin 

EBA’nın kullanımına yönelik herhangi bir tecrübelerinin olmamasına ilişkin sorunlar yaşadıklarını 

ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda aktarılmıştır.  

Ö7. ‘‘maalesef girilmiyor zor açılıyor çoğu zaman’’ 

Ö9. ‘‘EBA içerik bakımından yetersiz. Öğrenci seviyeme de uygun değil malesef 

kullanmıyorum’’ 

Ö15. ‘‘Yoğunluk olduğu saatlerde giriş sorunları yaşadım. E-devlet üzerinden giriş yaparak 

bu sorunları azalttım’’ 

Ö18. ‘‘Öğrencilerimizin ve velilerimizin eba ya karşı ilgilerinin az olması veya ilk günlerdeki 

ilginin zamanla azalması ayrıca eba üzerinden vermiş olduğumuz derslerin öğrenci tarafından 

izlenmesi bile yeterli olmadı çünkü acaba eksik bir şey kaldımı anlamadığı bir yer oldu mu gibi 

durumlar sürüncemede kaldı’’ 

Öğretmenlerin EBA’nın özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan içeriğine yönelik 

ifadelerini kapsayan bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir.  
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Tablo 6. Öğretmenlerin EBA’nın özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan içeriğine yönelik ifadelerini 

kapsayan bulgular 

Cevaplar f 

Yeterli bulmuyorum  20 

Bireysel farklılıklar dikkate alınmamış  15 

Hazırlanan hali hazırda bir içerik yok  11 

Kazanım sayısı az  6 

Hazırlanan içerikler dikkat çekici değil  6 

İçerikler öğrenci merkezli değil  5 

İlkokul içeriğini kullandım  4 

Orta ve ağır düzey yetersizliği olan öğrenciler için uygun  3 

Tablo 6 incelendiğinde öğretmenler, özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan EBA 

içeriğini yeterli bulmadıkları, bireysel farklılıkların dikkate alınmadığı, hazırlanan hali hazırda bir 

içeriğin olmadığı, kazanım sayısının az olduğu, hazırlanan içeriklerin dikkat çekici olmadığı, 

içeriklerin öğrenci merkezli olmadığı, ilkokul içeriğini kullandıklarını ve içeriğin orta ve ağır düzeyde 

yetersizliği olan öğrenciler için uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin 

ifadeleri tırnak içerisinde aktarılmıştır.  

Ö9. ‘‘emek verilmiş ama bütün öğrencilere hitap etmek zor zaten’’ 

Ö1. ‘‘Yeterli olmadığını düşünüyorum’’ 

Ö10. ‘‘İçeriğin zenginleştirilmesini ve seviyelere göre daha zengin içerikler olmasını isterim’’ 

Ö16. ‘‘Eba’da özel eğitime yönelik içerik eksikliği bilinen bir konuydu uzaktan eğitim 

başladığı zaman bu eksiklik zaman içerinde giderilmeye çalışıldı ben kendi açımdan öğrencilerimin 

durumuna yönelik ilkokul müfredatından onların bep planları doğrultusunda çalışmalar yolladım ama 

orta ağır düzey özel öğrencilerimizi düşündüğümüz de sorunlar onlar açısından daha bariz karşımıza 

çıkıyor’’ 

Öğretmenlerin EBA TV’nin özel gereksinimli öğrencilere yönelik yayınları ile ilgili ifadelerini 

kapsayan bulgulara Tablo 7’de yer verilmiştir.  

Tablo 7. Öğretmenlerin EBA TV’nin özel gereksinimli öğrencilere yönelik yayınları ile ilgili ifadelerini 

kapsayan bulgular 

Cevaplar f 

Yeterli bulmuyorum  16 

Yeterli buluyorum  6 

EBA TV’nin yayınlarıyla ilgili yaşanan sorunlar f 

Bireysel farklılıkların dikkate alınmaması  8 

Öğrencinin istediği saatte yayına ulaşamaması  6 

Teknik sorunların sıkça yaşanması  3 

Herhangi bir sorun yaşamadım  1 

Öğretmenlerin yayınlar ile ilgili önerileri f 

Yayınlar bireysel farklılıklara göre düzenlenebilir  12 

Özel gereksinimli öğrenciler yayınlara kolaylıkla ulaşabilir  8 

Yayınlar yetersizlik türleri dikkate alınarak hazırlanabilir  8 

Özel gereksinimli öğrenciler istedikleri saatte izleyebilirler  7 

Dersi sunan sunucunun bireysel farklılıkları dikkate alabilir  5 

Sunucu daha yavaş konuşabilir  5 

Zengin içerikler hazırlanabilir  4 

Etkinlik temelli oyun içerikli yayınlara yer verilebilir  3 

Beslenme ve günlük yaşama yer verilebilir  2 

Görsel sanatlar ve müzik dersine yönelik içerikler hazırlanabilir  1 
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Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin çoğu, EBA Tv’nin özel gereksinimli öğrencilere yönelik 

yayınları ile ilgili yeterli bulduklarını ifade ederken, EBA Tv’nin yayınlarıyla ilgili bireysel 

farklılıkların dikkate alınmadığı, öğrencilerin istediği saatte yayınlara ulaşamadığı, teknik sorunların 

sıkça yaşandığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler EBA Tv’nin yayınlarına yönelik yayınların bireysel 

farklılıklar dikkate alınarak düzenlenebileceği, öğrencilerin yayınlara kolaylıkla ulaşabileceği, 

öğrencilerin yayınları istedikleri saat diliminde izleyebileceği, dersi sunan sunucunun bireysel 

farklılıkları dikkate alabileceği, sunucunun daha yavaş konuşabileceği, zengin içeriklerin 

hazırlanabileceği, etkinlik temelli oyun içeriklerine yer verilebileceği, beslenme ve günlük yaşama 

yönelik yayınların yapılabileceği ve görsel sanatlar ve müzik dersine yönelik yayınların 

yapılabileceğine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır. Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak 

içerisinde aşağıda aktarılmıştır. 

Ö7. ‘‘Daha çok tekniksel sorunlarla karşılaştık umarım düzelir’’ 

Ö1. ‘‘Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bakanlığında farketmesiyle eba tv de öğrencilerimize 

yönelik konu ve ders anlatımları eklendi özellikle orta ve ağır düzey öğrencilere yönelik ama yeterli 

değildi tabi uzaktan eğitim bize uymuyor maalesef’’ 

Ö15. ‘‘Zor dönemlerde yaşanan aksaklıklar olsa da pozitif açıdan bakılması gerektiğini 

düşünüyorum. Özel eğitim için uzaktan ya da tvden doğrudan öğrenciye eğitim verilmesi zaten zor bir 

süreç’’ 

Ö19. ‘‘Etkinlik temelli oyunlar artırılabilir’’ 

Ö20. ‘‘Ailelere rehberlik açısından verimli ancak öğrenciler için yetersiz. Daha zengin 

içerikler sunulabilir’’ 

Öğretmenlerin, EBA’nın özel gereksinimli öğrencilerle çalışan meslektaşlarına, öğrencilere ve 

ailelere sağladığı faydalara ilişkin ifadelerini kapsayan bulgulara Tablo 8’de yer verilmiştir. 

Tablo 8. Öğretmenlerin, EBA’nın özel gereksinimli öğrencilerle çalışan meslektaşlarına, öğrencilere ve ailelere 

sağladığı faydalara ilişkin ifadelerini kapsayan bulgular 

Cevaplar 
f 

Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere 

Teknolojiyle daha çok iç içe olma  5 

Bizleri daha çok araştırma yapmaya sevk etti  4 

Süreci en az hasarla atlatma arayışına sevk etti  3 

Okul dışında öğrenciyi yakın takip etme imkanı  2 

Herhangi bir faydası yok  2 

Özel gereksinimli öğrencilere f 

Teknoloji kullanımını öğrenme  6 

Derse ve etkinliğe olan ilgiyi arttırma  5 

Faydası yok  5 

Dijital bir ortamda ödev yapma  4 

Sosyal ortamlara girme korkusunu azaltma  4 

Teknolojiyle iletişim kurma  3 

Eğitimlerinin aksamadan devam etmesi  2 

Ailelere f 

Çocuğuyla daha fazla vakit geçirme  6 

Çocuğunun yeterlikleri hakkında daha fazla bilgi edinme  6 

Teknoloji farkındalığı kazanma  4 

Teknoloji okuryazarlığı kazanma  3 

Çocuklarıyla yapabilecekleri etkinliklere yönelik tecrübe kazanma  1 

Tablo 8 incelendiğinde öğretmenler, EBA’nın özel gereksinimli öğrenciyle çalışan 

öğretmenlere Teknolojiyle daha çok iç içe olma, Süreci en az hasarla atlatma arayışına sevk etme, 
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Okul dışında öğrenciyi yakından takip etme; özel gereksinimli öğrencilere, teknoloji kullanımını 

öğrenme, derse ve etkinliğe olan ilgiyi arttırma, dijital bir ortamda ödev yapma imkanı sağlama, sosyal 

ortamlara girme korkusunu en aza indirme, teknoloji vasıtasıyla iletişim kurma ve eğitimin aksamadan 

devam etmesi gibi faydalarının olduğunu ifade etmişlerdir. Ailelere yönelik ise; çocuğuyla daha fazla 

vakit geçirme, çocuğunun yeterlikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olma, teknoloji farkındalığı 

kazanma, teknoloji okuryazarlığı kazanma ve etkinliklere yönelik tecrübe kazanma gibi faydalarının 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda aktarılmıştır.  

Ö10. ‘‘Somut anlamda bir fayda sağladığı konusunda çok emin değilim fakat içerik üretme 

konusunda özel eğitim öğretmenleri olarak bizlerin de katkı vermesi gerektiği konusunda bir istek 

yaratabileceğini düşünüyorum’’ 

Ö2. ‘‘Amaçlanan beceriler için farklı tarz etkinlikler gördük güzel bir çeşitlilik kattı bize’’ 

Ö9. ‘‘Sosyal ortamlara girmekte çekinen ya da yanlış hata yapma korkusu olan öğrenciler için 

bu tarz bilişim araçları bu korkuyu azaltabilir’’ 

Ö16. ‘‘öğrenciler çok gerilemeden devam ediyor eğitimlerine’’ 

Ö19. ‘‘teknolojiyi kullanma çocuklarına bilgi verme konusunda deneyim kazandılar’’ 

Ö4. ‘‘Ben sınıfta ebayı kullanırsam öğrenci evde ailesiyle ebayı kullanırsa aile işin içinde 

olursa çocuğunun neler öğrendiğini ne tür çalışmalar yaptığını neler öğreneceğini öğretmenin 

olmadığı durumda evde eba üzerinden sınıfta öğretmen gibi çocuğu ile evde çalışma yapabilir ayrıca 

ebanın kullanımının velilere detaylı bir şekilde anlatılması gerekir’’ 

Öğretmenlerin EBA dışında özel gereksinimli öğrencilerle uzaktan eğitim sürecinde hangi 

yollarla iletişim kurduklarına yönelik ifadelerini kapsayan bulgulara Tablo 9’da yer verilmiştir.  

Tablo 9. Öğretmenlerin EBA dışında özel gereksinimli öğrencilerle uzaktan eğitim sürecinde hangi yollarla 

iletişim kurduklarına yönelik ifadelerini kapsayan bulgular 

Cevaplar f 

Telefon görüşmesi  15 

Watsap üzerinden  14 

Görüntülü arama  7 

Mail yoluyla  2 

Video konferans  1 

You tube  1 

Zoom  1 

Tablo 9 incelendiğinde öğretmenler, EBA dışında özel gereksinimli öğrencilerle uzaktan 

eğitim sürecinde telefon görüşmesi yaparak, watsap üzerinden yazışarak, görüntülü arama yaparak, 

mail yoluyla, video konferans yoluyla, you tube aracılığı ile ve zoom uygulamasıyla iletişim 

kurduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda 

belirtilmiştir.  

Ö1. ‘‘Telefondan arama, görüntülü arama, whatsapp’’ 

Ö8. ‘‘Telefon ve görüntülü arama’’ 

Ö15. ‘‘Mesaj programı video konferans programları’’ 

Ö19. ‘‘Ailelerle ve konuşabilen öğrenciler ile sesli ve görüntülü arama ile bolca iletişim 

kuruldu’’ 

Ö12. ‘‘Telefon konuşmaları mesajlaşmalar ile iletişim kuruyorum’’ 

Öğretmenlerin EBA dışında kullandıkları iletişim yollarının etkili olup olmaması konusunda 

ne düşündüklerine ilişkin bulgulara Tablo 10’da yer verilmiştir.  
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Tablo 10. Öğretmenlerin EBA dışında kullandıkları iletişim yollarının etkili olup olmaması konusunda ne 

düşündüklerine ilişkin bulgular 

Cevaplar f 

EBA’dan daha etkili buluyorum  17 

Kısmen etkili buluyorum  10 

EBA’ya göre daha esnek  8 

EBA’ya göre daha rahat  6 

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenler, EBA dışında kullandıkları iletişim yollarının daha etkili 

olduğu, kısmen etkili olduğu, EBA’ya göre daha esnek olduğu ve EBA’ya göre daha rahat olduğunu 

ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda aktarılmıştır.  

Ö2. ‘‘daha esnek ve bazende daha rahat olabiliyor’’ 

Ö6. ‘‘Ebaya göre daha etkili’’ 

Ö10. ‘‘Şu süreçte whatsapp’in öğrencim için daha etkili olduğunu düşünüyorum’’ 

Ö18. ‘‘Video konferans programları daha etkili oldu diyebilirim yüz yüze eğitim gibi olmasa 

da öğrenciyi veliyi görmek daha etkili oldu’’ 

Ö21. ‘‘En etkili iletişim yüz yüze olan, daha sonra buna en yakın olan görüntülü konuşma 

geliyor. Bunu sağlayan yollar daha etkili olabilir’’ 

Öğretmenlerin EBA’ya yönelik meslektaşlarına, ailelere ve Millî Eğitim Bakanlığına 

önerilerine ilişkin ifadelerini kapsayan bulgulara Tablo 11’de yer verilmiştir.  

Tablo 11. Öğretmenlerin EBA’ya yönelik meslektaşlarına, ailelere ve Millî Eğitim Bakanlığı’na önerilerine 

ilişkin ifadelerini kapsayan bulgular 

Cevaplar 
f 

Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere 

Kendi hazırladıkları etkinlik ve videoları yükleyebilirler  6 

EBA’ya yönelik yapılan çalışmalar takip edilebilir  4 

Öğrenci seviyesine uygun etkinlik hazırlayabilirler  3 

Öğrencileri gruplara ayırabilirler  3 

İçeriği bireyselleştirebilirler  3 

Grup derslerinde EBA içeriği kullanabilirler  1 

Eba içeriği hakkında aileleri yönlendirebilirler  1 

Ailelere f 

Çocuklarının EBA kullanımını destekleyebilirler  8 

Çocuklarına rehberlik edebilirler  5 

Öğretmenle iletişimi sürdürebilirler  5 

EBA’nın kullanımı konusunda yardım alabilirler  3 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimi sağlayabilirler  3 

EBA’nın içeriğine yönelik araştırma yapabilirler  3 

Gönderilen etkinlik ve ödevleri takip edebilirler  1 

EBA’yı daha aktif kullanabilirler  1 

Millî Eğitim Bakanlığına f 

Özel gereksinimli öğrenciler için içerik zenginleştirilebilir  20 

EBA içeriği hazırlamada öğretmen görüşleri alınabilir  17 

Öğretmen istek ve talepleri göz önüne alınabilir  16 

İçerik hazırlamada öğrenci seviyeleri dikkate alınabilir  16 

Öğretmenlere uygulama geliştirme eğitimi verilebilir  13 

Yayın saatleri arttırılabilir  12 

Sistemsel sorunlar giderilebilir  12 
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Tablo 11 incelendiğinde öğretmenler, EBA’ya yönelik meslektaşlarına, ailelere ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’na önerilerde bulunmuşlardır. Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere, 

kendi hazırladıkları etkinlik ve videoları yükleyebileceklerini, EBA’ya yönelik yapılan çalışmaları 

takip edebileceklerini, öğrenci seviyesine uygun etkinlik hazırlayabileceklerini, öğrencileri gruplara 

ayırabileceklerini, içeriği bireyselleştirebileceklerini, grup derslerinde EBA içeriği 

kullanabileceklerini, EBA içeriği hakkında aileleri yönlendirebileceklerini; ailelere yönelik ise, 

çocuklarının EBA kullanımını destekleyebilecekleri, çocuklarına rehberlik edebilecekleri, öğretmenle 

iletişimi sürdürebilecekleri, EBA’nın kullanımı konusunda yardım alabilecekleri, öğretmen ve öğrenci 

arasındaki iletişimi sağlayabilecekleri, EBA’nın içeriğine yönelik araştırma yapabilecekleri, 

gönderilen etkinlik ve ödevleri takip edebilecekleri, EBA’yı daha aktif kullanabileceklerini; Milli 

Eğitim Bakanlığı’na yönelik ise; içeriğin zenginleştirilebileceği, içerik hazırlamada öğretmen 

görüşlerinin alınabileceği, içerik hazırlamada öğrenci seviyelerinin dikkate alınabileceği, yayın 

saatlerinin arttırılabileceğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuya ilişkin ifadelerine tırnak 

içerisinde aşağıda yer verilmiştir.  

Ö13. ‘‘Öğrencilerimizin seviyelerini uygun kullanım arttırılabilir’’ 

Ö8. ‘‘Ebayı daha aktif kullanmalarını öneririm’’ 

Ö11. ‘‘Öğrenciyle ilgili içerikleri uygulayabilirler’’ 

Ö6. ‘‘daha fazla içerik özel egitim için’’ 

Ö18. ‘‘Özel eğitim konusunda içeriklerin arttırılması gerekiyor’’ 

Ö15. ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı daha çok sahada görev yapan öğretmenlerin isteklerini, 

şikayetlerini ilk ağızdan öğrenmelidirler’’ 

Öğretmenlerin EBA’nın özel eğitimde daha etkili kullanılması için neler yapılabileceğine 

ilişkin ifadelerini kapsayan bulgulara Tablo 12’de yer verilmiştir.  

Tablo 12. Öğretmenlerin EBA’nın özel eğitimde daha etkili kullanılması için neler yapılabileceğine ilişkin 

ifadelerini kapsayan bulgular  

Cevaplar f 

EBA içeriği bireysel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanabilir  19 

Yetersizlik türleri göz önüne alınarak içerik hazırlanabilir  18 

EBA kullanımı konusunda öğrencilere eğitim verilebilir  18 

EBA kullanımı konusunda velilere eğitim verilebilir  17 

Her öğrenciye bilgisayar verilebilir  16 

EBA’nın içeriği zenginleştirilebilir  16 

Her öğrenciye internet olanağı sunulabilir  15 

EBA kullanımı konusunda öğretmenlere seminer verilebilir  14 

Her öğretmen yaptığı uygulamaları yükleyebilir  13 

Paydaşların fikir alışverişinde bulunması  12 

Aynı yayının farklı engel gruplarında etkili olup olmadığı değerlendirilebilir  10 

Tablo 12 incelendiğinde öğretmenler, EBA’nın özel eğitimde daha etkili kullanılması için 

içeriğin bireysel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanabileceği, yetersizlik türleri göz önüne alınarak 

EBA içeriğinin hazırlanabileceği, EBA kullanımı konusunda öğrencilere ve velilere eğitimlerin 

verilebileceği, her öğrenciye bilgisayar verilebileceği, içeriğin zenginleştirilebileceği, her öğrenciye 

internet olanağı sunulabileceği, öğretmenlerin uygulamaları sisteme yükleyebilecekleri ve aynı yayının 

farklı engel gruplarında etkili olup olmadığının değerlendirilebileceğini ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların konuya ilişkin ifadeleri tırnak içerisinde aşağıda aktarılmıştır.  

Ö20. ‘‘Her öğrenciye bilgisayar verilmelidir ve ücretsiz internet tanımlanmalıdır’’ 

Ö12. ‘‘Her öğretmen yaptığı uygulamalardan örneklerin yer aldığı bir sayfa olabilir. Böylece 

her seviye ve kazanıma yönelik geniş bir paylaşım ağına sahip olabiliriz’’ 
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Ö4. ‘‘İçerikler zenginleştirilmeli. Çünkü öğrencilerin tanıları aynı olsa da seviyeleri bugüne 

kadar aldıkları eğitim ve ilerlemelerini dikkate alırsak oldukça farklı. Bu yüzden seviyelerine uygun 

bol seçenekli etkinlikler olabilir’’ 

Ö8. ‘‘Otizmli öğrenciler açısından göz kontağı kurma meselesinden dolayı çok etkili olacağını 

düşünmüyorum. Ama biraz daha eğitim almış öğrenciler için video temelli öğretim konusunda faydalı 

olabilir diye düşünüyorum’’ 

Ö11. ‘‘Özel eğitim sınıf ve okullarının ders ve programları baz alınarak bir konu nasıl 

öğretilir örneğin kırmızı kavram konusu öğretilecek bu kavramı nasıl öğretilir öğretimin 

değerlendirilmesi nasıl yapılır detaylı açıklayıcı çalışma videoları eklemek gerekiyor’’. 

Sonuç olarak özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinin 

birtakım sorunlar getirdiğini, bu süreçte özel gereksinimli öğrencilerle ve aileleriyle iletişim kurmada, 

ödevlendirme ve geri dönüt konularında sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, özel 

gereksinimli öğrencilerin seviyelerine uygun EBA sistemine içeriklerin yüklenmediği, var olan 

içeriklerin de özel gereksinimli öğrencilerin seviyesine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Bununla 

birlikte özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler, öğrencilerin ve ailelerinin istedikleri saatte 

EBA sistemine giremedikleri, sisteme girmede sıkıntı yaşadıkları ve ailelerin EBA sistemini yeterince 

bilmedikleri için sistemi kullanmada isteksiz davrandıklarına yönelik görüş bildirmişlerdir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Yeni tip bir koronavirüs (Sars-CoV-2) salgının dünyada ve ülkemizde yayılmasının ardından 

birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de MEB tarafından okullarda yüz yüze yürütülen eğitim ve 

öğretim etkinliklerine ara verilmiştir. Verilen aranın hemen ardından eğitimin tüm kademelerinde 

ulusal bir uzaktan planlaması ve uygulamasına başlanmış bu sürece geç de olsa özel gereksinimli 

öğrenciler de dahil edilmiştir. Yürütülen mevcut araştırma da bu süreçte özel gereksinimli öğrencilerle 

çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine ve EBA’ya yönelik deneyim ve görüşlerini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları alanyazında özel gereksinimli öğrencilerle 

çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerini inceleyen bir çalışmaya 

ulaşılamaması nedeniyle genel eğitim öğretmenlerinin katılımcı olarak yer aldığı araştırmaların 

bulguları ve alanyazındaki özel gereksinimli öğrencilere web temelli eğitim sunulması ile ilişkili 

çalışmaların bulguları tartışılacaktır.  

Araştırmanın ilk ve ikinci sorularının bulguları incelendiğinde öğretmenlerin sıklıkla özel 

gereksinimli öğrenciler ile uzaktan eğitimin verimli olmadığı aynı zamanda mümkün olmadığına 

ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir. Alanyazın incelendiğinde özel gereksinimli öğrencilerin 

eğitimlerinde uzaktan eğitim şeklinde yürütülmesi boyutunda en çok ihmal edilen grup zihinsel 

yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar olarak ifade edilmektedir (Bohman ve Anderson, 2005). 

Çünkü bu grupta yer olan çocukların birçoğu belirli alanlarda sınırlılıklar yaşamakta ve bu nedenle 

uzaktan eğitime erişme noktasında zorlanmaktadırlar. Bunun sebebi olarak da okuma-yazma 

düzeylerinde yetersizlikler, bellek sorunları, kısıtlı dikkat becerileri, problem çözme becerisindeki 

yetersizlikler ve görme sürekliliğinde bazı yetersizlikler olarak ifade edilmektedir (Andersen ve 

Rowland, 2007). Özel gereksinimli bireyler içerisinde zihin yetersizliğine sahip çocukların uzaktan 

eğitime yönelik yaşadıkları yetersizliklerin bazıları yaşam sorumluluğu ve onun içerisinde yer alan alt 

basamaklara ilişkin problemlere işaret etmektedir. Zihin yetersizliği olan çocukların tipik gelişim 

gösteren akranlarına kıyasla yaşam sorumluluğu becerilerinde birtakım yetersizlikler yaşadıkları 

bilinmektedir (Wehmeyer, 2007). Bu nedenle yaşanan bu durum öğretmenlerin bu konuya ilişkin 

olumsuz tutumlarını destekler niteliktedir.  

Araştırmanın üçüncü sorusunun bulgularına bakıldığında öğretmenlerin öğrenciye yönelik en 

çok yaşadıkları sorunlardan bir tanesi öğrenciye ulaşamama ve verilen etkinliklerin ve ödevlerin 

anlaşılamaması sorunudur. Ayrıca öğrencilerin teknoloji ve internet okuryazarlığı noktasında 

yetersizlik yaşamaları ve verilen ödevlere ilişkin geri dönüt almada yaşanan sorunlardan öğretmenler 

tarafından sıkça bahsedilmiştir. Bu sorunların temelinde yine öğrencilerin yaşam sorumluluğu alma 

konusunda yetersizlik göstermeleri (Wehmeyer, 2007) okuma yazma becerilerinde yaşanan sorunlar, 

bellek sorunları (Andersen ve Rowland, 2007) ve buna ek olarak alıcı ve ifade edici dolayısıyla 
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iletişim sorunları, görsel algı sorunları, öğrenme özellikleri temel bilgisayar ve internet kullanma 

becerilerindeki yetersizlikler (Wehmeyer, Smith, Palmer ve Davies, 2004) olduğu düşünülmektedir. 

Bunlar alanyazında aynı zamanda özel gereksinimli öğrencilerin web temelli eğitim almaları süresince 

yaşanabilecek temel engeller olarak görülmektedir. Bu sorunların sağlıklı bir şekilde üstesinden 

gelebilmek için aile desteği veya kardeşlerden gelebilecek destekler ile aşılabileceği düşünülmektedir.  

Tabi bu engellerin aşılması buna yönelik ön koşul becerilerin ve süreçte gerekli becerilerin 

titiz bir şekilde analiz edilmesi, değerlendirilmesi, gereksinim duyulacak alanlara yönelik müdahale 

programının hazırlanması/uygulanması ile giderilebilecektir. Bu süreçte böyle bir hazırlık yapılmamış 

olması ve yüz yüze eğitime aniden ara verilmesi öğrenci, öğretmen ve velileri bazı konularda çaresiz 

bırakmıştır. Neyse ki bu durum yaşanan olumsuzlukların yanında devam eden süreçte eğitim 

programlarının içeriğini düzenlerken öğretmen ve araştırmacılara farklı konularda yol gösterici 

olacağına inanılmaktadır. Bu soruya sıkça bildirilen bir sorun da yeterli kaynağın bulunmaması ve 

öğretimin bireyselleştirilememesidir. Bu durum alanyazında yürütülen diğer çalışmalar ile paralellik 

göstermektedir. Kurtdede, Fidan, Erbasan ve Kolsuz (2016) ve Türker ve Güven (2016) tarafından 

yürütülen çalışmada öğretmenlerin EBA’da yer alan kaynakların yetersiz olduğunu ifade ettikleri ve 

öğretmenlerin EBA için yeterince içerik üretmedikleri görülmektedir. Kaynak çeşitliliğinin artması ve 

öğretimin bireyselleştirilmesi konusundaki sorunlar belli bir yerden sonra ancak öğretmenlerin 

özverisi ile aşılabilecek bir durum olarak görülmek ile birlikte bu konuda yazılım ve program 

geliştiricilerin üzerine eğilmesi gereken önemli bir konu olarak düşünülmektedir.  

Araştırmanın dördüncü sorusuna yönelik bulgulara bakıldığında öğretmenlerin uzaktan eğitim 

süreci ile ilgili araştırma yapma ve ilgili kaynakları okuyarak kendilerini geliştirme yoluna gittiklerine 

ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir. Bu konuda öğretmenler her ne kadar daha önce uzaktan 

eğitimin verimsiz olduğunu ve özel eğitimde kullanılmasının mümkün olamayacağına ilişkin görüş 

bildirmelerine rağmen bu salgın süreci yine de onları uzaktan eğitime yönelik araştırmaya ve 

kendilerini geliştirmeye sevk ettiği söylenebilir. Belki bu süreçte birçok özel eğitim öğretmeni ve özel 

gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler EBA’yı eğitim sunmak amacıyla ilk defa kullandılar. Bu 

durumda daha sonra derslerine zenginlik katma, değerlendirme yapılması, kalıcılığın arttırılması veya 

genellenmesi açısından ileride daha fazla yönelecekleri bir konu olacaktır. Bu konuya ilişkin Kurtdede 

Fidan ve diğ., (2016) tarafından öğretmenlerle yürütülen çalışma da bu durumu desteklemekte 

öğretmenler EBA’yı daha çok tekrar ve ödevlendirmede kullandıklarını ifade etmektedir. Benzer 

şekilde Timur, Yılmaz ve İşseven (2017) tarafından ortaokul öğrencileri ile yürüttükleri çalışmanın 

bulguları da bu durumu desteklemekte öğrenciler öğrendiklerini pekiştirmek ve evde farklı 

kaynaklardan tekrar yapmak için kullandıklarını ifade etmektedir. Benzer şekilde Kana ve Aydın, 

(2017) tarafından yürütülen çalışmada öğretmenler bu araştırmanın bulgularına benzer şekilde bağlantı 

ve sistemsel sorunlardan yakındıklarını ifade etmektedir.  

Özel gereksinimli öğrencisi ile iletişim kurmak ve uzaktan eğitim sürecini yürütmek isteyen 

bir öğretmenin belki de en son isteyeceği şey bağlantı ve sistem sorunu yaşamaktır. Bu duruma 

gelinceye değin yaşanan sıkıntıların çözümünün bir şekilde olacağı ancak böyle bir durumda program 

geliştirici ve yazılımcılara büyük iş düştüğü düşünülmektedir. MEB bünyesinde bir milyona yakın 

öğretmenin olduğu düşünüldüğünde bu sistemin alt yapısının kaliteli bir şekilde yürütülmesi 

gerektiğine inanılmaktadır.  

Araştırmanın beşinci sorusuna yönelik bulgulara bakıldığında öğretmenler EBA’ya ilişkin 

öğrencilerin EBA’ya alışamaması nedeniyle sorun yaşadıklarını ayrıca en sık olarak da sistemin 

yavaşlaması ve istenilen saatte girilememesi olarak ifade etmişlerdir. Bu bulgu EBA’ya yönelik alan 

yazında yürütülen çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Örneğin Bozkuş ve Karacabey (2019) 

tarafından yürütülen çalışmada öğretmenler alt yapı ve sistem sorunlarından bahsetmektedir.  

Araştırmanın altıncı sorusu olan öğretmenlerin EBA’nın özel gereksinimli öğrenciler için 

hazırlanan içeriğine yönelik düşünceleri incelendiğinde öğretmenler içeriği yeterli bulmadıkları ve 

bireysel farklılıkların dikkate alınmadığı ifade etmektedirler. Araştırmanın bu bulguları da alanyazında 

yürütülen çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Örneğin Bozkuş ve Karacabey (2019), Kurtdede 

Fidan ve diğ., (2016) ve Kana ve Aydın, (2017) tarafından yürütülen çalışmada da öğretmenler 

tarafından içeriklerin yetersiz bulunduğu ve zenginleştirilmesi gerektiği görüşü öğretmenler tarafından 
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ifade edilmektedir. Yalnız EBA’yı geliştirme sorumluluğu temelde MEB’e ait olarak görülse de bir 

yerden sonra öğretmen ve öğrenci katkıları ile zenginleşecek ve gelişecek bir sistem olarak ifade 

edilmektedir (Karasu, 2018). Özel eğitim bağlamında sistemin zenginleşmesi ise çoğu zaman 

öğretmenler ve öğrencileri bağlamında mümkün olabileceği düşünülmektedir. Çünkü özel 

gereksinimli öğrenciler içerisinde her bir yetersizlik grubunun bile kendi içerisinde inanılmaz 

heterojen bir grup olduğu düşünüldüğünde önceden hazır içerik hazırlamanın hiç de kolay olmayacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenle hazırlanan yazılımların bireyselleştirilmeye fırsat tanıma konusunda 

desteklenmesinin aynı zamanda yetersizlik gruplarına göre yalın hale getirilmesinin bu durumda 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Zihin yetersizliği gösteren çocukların çeşitli bilişsel yetersizlikleri 

bulunmakta (Heward, Alber-Morgan ve Konrad, 2017) aynı takvim yaşına sahip akranları ile 

karşılaştırıldıklarında gereksinim duydukları bilgileri geri çağırmada ve aynı daha fazla bilgiyi 

zihinlerinde işlemlemede çeşitli sınırlılıklar yaşamaktadırlar (Bergeron ve Floyd, 2006). Bu nedenle 

sunulacak eğitimlerin daha yalın, daha fazla tekrarlı ve çoklu örnekli aşamalar ile sunularak kalıcılığın 

ve genellemenin sağlanması açısından desteklenmesi gerekmektedir.  

Öğretmenlerin EBA TV’nin özel gereksinimli öğrencilere yönelik yayınları ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde öğretmenlerin yayınları sıklıkla yeterli bulmadığı ve yayınların bireyselleştirilmediği 

yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Yayınlara ilişkin önerilerine bakıldığında ise yetersizlik 

gruplarına göre yayın içeriği hazırlanması gerektiğine ilişkin görüşler mevcuttur. EBA TV ile ilgili 

yaşanan sorunların temelinde de özel gereksinimli öğrencilerin performanslarının son derece farklı 

olması ve yetersizlik gruplarının kendi içerisinde inanılmaz heterojen bir yapıya sahip olduğu 

düşünülmektedir. EBA TV özel eğitim yayınlarının öğrenciye yönelik yayınlarının yanında ailelere 

yönelik “çocuğumla nasıl ve ne çalışabilirim?” sorusuna yanıt verecek şekilde içeriklerin 

düzenlenmesi önerilebilir. Her aile kendi çocuğunun güçlü zayıf yönlerini en iyi şekilde tanımakta ve 

bu doğrultuda öğretimi daha dikkatli bireyselleştirebilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca alanyazın 

incelendiğinde aile aracılı uygulamaların çocuklarda yeni davranış ve beceri kazandırma konusunda 

bilimsel dayanaklı bir müdahale olduğu görülmektedir (National Professional Development Center 

(NPDC), 2020)  

Öğretmenlerin EBA dışında özel gereksinimli öğrencilerle uzaktan eğitim sürecinde hangi 

yollarla iletişim kurduklarına yönelik bulgular incelendiğinde telefon, whatsapp ve görüntülü arama 

kanallarından sıkça iletişim kurulduğu ve öğretmenler tarafından da oldukça etkili olduğu konusunda 

görüş beyan edildiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak EBA sisteminin bilişsel olarak yetersizliği 

olan bireylerin kullanmalarına yönelik yeterince düzenlenmemesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 

görme, işitme veya fiziksel yetersizliği bulunan öğrenciler ile web temelli uzaktan yapılan eğitimlerde 

istendik sonuçlar elde edilmesine rağmen bilişsel olarak daha çok sorun yaşayan grup olan zihin 

yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan çocukların uzaktan eğitimine ilişkin çeşitli engeller bulunmakta 

ve buna yönelik yazılımlar ve programlar ihmal edilmektedir (Keeler ve Horney, 2007). Bu nedenle 

özel gereksinimli öğrencilere özel hazırlanmayan yazılım ve programlar aracılığı ile uzaktan eğitim 

yapılmak zorunda kalınması öğretmenleri farklı ve kolay iletişim kurma yollarına yönlendirdiği 

düşünülmektedir. Alanyazın incelendiğinde zihinsel yetersizliğe olan bireylere yönelik yapılacak 

programların belli başlı özeliklere sahip olması önerilmektedir. Başlıca öneriler şunlardır; (a) yazılı 

metinler ile birlikte resim, fotoğraf, sembol veya piktograflar kullanılmalı, (b) açık ve basit metin 

kullanılmalı, (c) her sayfada tutarlı bir gezinti olanağı ve tasarımı kullanılmalı, (d) her sayfada konu 

başlıkları, başlıklar ve ipuçları kullanılmalıdır (Friedman ve Bryen, 2007). 

Öğretmenlerin EBA’nın meslektaşlarına, öğrencilere ve ailelere olan katkılarına yönelik 

düşünceleri incelendiğinde meslektaşlara ve öğrencilere en büyük katkısının teknoloji ile daha fazla iç 

içe olma ve internet ve teknoloji okuryazarlığı konusunda katkı sağladığına ilişkin görüş 

bildirmişlerdir. Wehmeyer ve diğ., (2004) özel gereksinimli öğrencilerin yaşıtlarına oranla bilgisayar 

ve teknoloji kullanım oranlarının çok düşük olduğunu ve bu durumun sebeplerinin çok değişken 

olabileceğini ancak bu durumun sebebinin teknolojik cihazlara ve bilgisayar kullanımına 

erişilebilirliğin sağlanmasında zihinsel yetersizlik gösteren çocukların göz ardı edilmesi olarak ifade 

etmektedir. Yetersizliği bulunan öğrencilere web temelli uzaktan eğitim sunmada ortadan kaldırılması 

gereken engellerden bir tanesi de hem öğretmenler hem de öğrenciler için “erişilebilirlik” engelidir 

(Keeler ve Horney, 2007). Bu süreçte hem öğrencilerin/ailelerin hem de öğretmenlerin teknoloji ile iç 
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içe olmak zorunda olmaları onların erişilebilirlik sorununa çözüm aramaya yönelttiği 

düşünülmektedir. Ayrıca özel gereksinimli öğrencilerin teknolojiye yönelik temel bilgileri yeterli 

düzeyde bilmediklerine yönelik araştırmalar bulunmakta ve öğretmenlerin de sadece teknoloji 

bilgilerinin değil “teknolojik pedagojik içerik bilgi” boyutunda kendilerini geliştirmeleri gerektiği 

önerilmektedir (Anderson ve Putman, 2020). Hem öğretmenler hem de öğrenciler açısından teknolojik 

okuryazarlığın geliştirilmesi uzaktan eğitimin nitelikli olarak sağlanabilmesi için önemlidir. 

Öğretmenlerin MEB’e ilişkin önerilerini içeren görüşlerine bakıldığında ise sıklıkla içeriğin 

zenginleştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu bulgu da alanyazında EBA’ya yönelik 

yürütülen çalışmaların bulguları ile paralellik göstermektedir (Kurtdede Fidan, Erbasan ve Kolsuz, 

2016; Türker ve Güven, 2016; Karacabey 2019). 

Araştırma sonunda; özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler, özel gereksinimli 

öğrencilere uzaktan eğitim ile verimli bir eğitim sunulması ile ilgili sıklıkla özel gereksinimli 

öğrencilere uzaktan eğitim sunmanın mümkün olmadığı ve bununla ilgili olarak EBA içeriğinin 

zenginleştirilmesi gerektiğine yönelik görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, EBA’yı kullanmaya yönelik 

yaşadıkları sorunlara ilişkin öğrencilerin EBA’ya alışamaması, EBA sisteminin yavaş çalışması ve 

istenen saatlerde girilememesi ayrıca velilerin EBA kullanmaya karşı isteksiz olması ile ilgili sorun 

yaşadıklarını bununla birlikte EBA kullanımı konusunda tecrübesiz olduklarını bildirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler, EBA dışında özel gereksinimli öğrencilerle uzaktan eğitim sürecinde 

daha çok telefon, whatsapp uygulaması ve görüntülü arama aracılığı ile uzaktan eğitim sürecinde 

iletişim kurduklarına yönelik görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenler, EBA’ya yönelik meslektaşlarına kendi hazırladıkları etkinlik ve videoları 

yüklemeleri ve EBA’ya yönelik yapılan çalışmaları takip etmeleri, ailelere ise çocuklarının EBA 

kullanımını desteklemeleri noktasında öneride bulunmuşlardır. Ayrıca öğretmenler MEB’e yönelik 

olarak özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan içeriklerin zenginleştirilmesi, EBA içeriğinin 

hazırlanması sürecinde öğretmenlerden görüş alınması konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Bu 

araştırma görüşme yapılan katılımcılarla, araştırma yöntemlerinden nitel araştırma ve veri toplama 

tekniklerinden görüşme tekniği ile sınırlı olmakla birlikte aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

 Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlere EBA’yı etkili ve verimli kullanmaya yönelik 

eğitici seminerler verilebilir. 

 Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenlere EBA’yı etkili ve verimli kullanmaya 

yönelik eğitici seminerler verilebilir. 

 Yapılan araştırma bulguları incelendiğinde EBA sisteminde özel gereksinimli öğrencilere 

yönelik bir içeriğin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla özel gereksinimli 

öğrencilerin seviyelerine uygun eğitim içeriği hazırlanabilir.  

 Özel gereksinimli öğrencilerle çalışan öğretmenler yaptıkları etkinlik ve videoları diğer 

meslektaşlarının kullanabilmesi için EBA sistemine yükleyebilirler. 

 Mevcut araştırmada özel gereksinimli öğrenciyle çalışan 20 öğretmenle yürütülmüştür. 

Daha çok katılımcıyla ve nicel boyut da eklenerek benzer çalışmalar yürütülebilir. 
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