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ÖN SÖZÖN SÖZ

Günümüzde eğitimin her alanında, başta özel eğitime ihtiyaç duyan öğ-
rencilerimiz olmak üzere, tüm öğrencilerimizin bilgiye erişimlerini kolaylaştır-
mak amacıyla uygun ortam ve öğretim materyalleri sağlamak giderek önem 
kazanmaktadır. Teknolojinin eğitim ortamlarında kullanılmaya başlaması ile 
çeşitli dijital yazılımlar oluşturularak öğretim aşamaları, teknoloji destekli ola-
rak yürütülmeye başlamıştır. Öğrencilerin bireysel özellikleri doğrultusunda 
düzenlenen eğitim ortamları, öğrencilerin öğretim süreçlerine olan yakla-
şımlarını olumlu etkilemektedir. Eğitimde teknolojinin kullanımı, öğrencilerin 
öğretim süreçlerine ilgisini artırarak bu süreçlere aktif şekilde katıldıkları bir 
öğrenme deneyimi sağlamaktadır. 

Bakanlığımızca yeni ve nitelikli hizmetler sunabilmek için yapılan birçok 
çalışmanın yanında,  öğretimde yardımcı teknolojilerin kullanılması konu-
sunda da çalışmalar yapılmaktadır. Birçok alanda, özel eğitime ihtiyacı olan 
öğrencilerimize yönelik; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan, 
teknoloji destekli ve zengin materyal içeriğine sahip öğrenme ortamları oluş-
turulabileceği düşüncesinden yola çıkılarak öğrencilerimizin hedeflenen bece-
ri ve kazanımları daha kolay, hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak, 
akranları ile bir arada bulundukları eğitim ortamlarında var olan performans 
düzeylerini artırmak ve eğitim sürecine aktif şekilde katılımlarını sağlamak 
amacıyla GEDEX adını verdiğimiz Etkileşimli Dijital Özel Eğitim Uygulaması 
geliştirilmiştir. GEDEX, Genel Müdürlüğümüz ve Karayel Özel Eğitim ve Bili-
şim teknolojileri LTD. ŞTİ. arasında imzalanan protokol kapsamında tüm özel 
eğitim okullarımızın ve sınıflarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulacaktır. 

GEDEX, Akıllı-İnteraktif-Tam Yapılandırılmış bir özel eğitim yazılımıdır. Uy-
gulamada çeşitli alanlara ait modüller bulunmaktadır. Bu anlamda geniş bir 
kapsama sahip olan GEDEX, aynı zamanda dijital ve güncellenebilir olduğu 
için etkili bir kullanım deneyimi sağlayacaktır. Ugulama bir yandan öğrenci-
lerin öğrenme yaşantılarını desteklerken bir yandan da eğitimcilerimize ma-
teryal çeşitliliği sunarak öğretimin kalıcılık ve genelleme aşamalarına da katkı 
sağlayacaktır. GEDEX, sınıflara ulaştığı andan itibaren her eğitim döneminde 
kullanılabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hazırlanan GEDEX uygulama-
sının öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim yaşantısı sunması noktasında 
katkı sağlamasını diliyor ve tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize faydalı ol-
masını temenni ediyorum.
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KULLANIM AMACIKULLANIM AMACI
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İçeriğinde “Bilişsel Beceriler, Okuma-Yazma, Matematik ve Türk-
çe” alanlarında eğitim modülleri bulunan uygulamada; Bilişsel Bece-
riler Modülünde 94, Matematik Modülünde 67, Okuma-Yazma Modü-
lünde 57, Türkçe Modülünde 8 kazanıma yer verilmiştir. Kazanımlarla 
ilgili yaklaşık 100.000 etkileşimli ekran, 2000 civarında ödev sayfası 
ve oyunlar bulunmaktadır.

GEDEX içeriği itibariyle eğitimci, öğrenci ve veliler için birçok ay-
rıcalık sunmaktadır.

Uygulama ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğrenme sü-
reçlerini; Bilişsel Be ceriler, Okuma-Yazma, Matematik ve Türkçe alanların-
da materyal çeşitliliği sağlayarak desteklemek ve eğitim kalitesini artır-
mak amaçlanmaktadır.



• Uygulama, materyal çeşitliliğini artırması amacı ile 100.000 sahne 
eğitsel içerik ve 2000 eğitsel oyunu eğitimcinin kullanımına sun-
maktadır. 

• Eğitimlerde sunum ve değerlendirmeler sesli bir şekilde yapılmak-
tadır. 

• Çalışılan kazanım ve alt basamaklar için özel olarak binlerce hazır 
ödev sayfası oluşturulmuştur. Ödev sayfaları tek butonla ekrana 
getirilip, yazdırılarak öğrenciye kolaylıkla ulaştırılabilmektedir. 

• Eğitimci için ders esnasında kullanacağı çeşitli ipuçlarını içeren 
yardım çubuğu bulunmaktadır. 

• Eğitim kişiselleştirilebilmektedir. Seslendirmeler, ses ve animas-
yon, eğitimci yardım notları, eğitim esnasında verilen ses efektleri 
isteğe göre kapatılıp-açılabilir. Böylelikle öğrencinin özelliklerine 
uygun olarak uygulama ekranı düzenlenebilmektedir.  

• Ekran tek butonla yazı tahtasına dönüştürülebilmektedir. 

• GEDEX’in en önemli özelliği dinamik yazılım altyapısıyla hazırlan-
mış olmasıdır. Eğitim sürekli değişen gelişen bir alan olduğu için 
alandaki her türlü gelişime en hızlı reaksiyonu vererek gelişmele-
re uyum sağlamak üzerine tasarlanmıştır. Bu özellik, uygulamanın 
kullanıcıların dönütlerine bağlı olarak geliştirilmesi ve güncellen-
mesine imkân sağlayacaktır.

1. Eğitimci için GEDEX1. Eğitimci için GEDEX



• Uygulama birçok duyuya hitap ettiğinden öğrenciler üzerinde öğ-
renmenin kalıcılığı artacaktır. 

• Uygulamanın dijital ve etkileşimli olması, çalışmanın öğrencinin 
dikkatini daha kolay çekmesini ve eğitimin daha eğlenceli hâle 
gelmesini sağlayacaktır.

• Belirlenen hedeflere ulaşıldığında sistem tarafından sesli ve gö-
rüntülü pekiştireçler verileceğinden öğrencilerin motivasyonu ar-
tacaktır.  

• Öğrenci birçok kazanımı oyun oynayarak öğrenecektir. 

• GEDEX’te her bir kazanım için kullanılan araç seti sayısı oldukça 
fazla olduğundan uzun süren öğretim süreçlerinde, öğrenci için 
farklı materyal seçenekleri sunulabilecektir.

• GEDEX ödev sayfalarında velinin öğrenciye ödev yaptırırken kul-
lanacağı tüm sunumlar ve yönergeler verilmiştir. Böylelikle veliler 
öğrencilere daha kolay yardımcı olabilecektir. 

2. Öğrenci için GEDEX2. Öğrenci için GEDEX

3. Veli için GEDEX 3. Veli için GEDEX 



 GEDEX-İNTERAKTİF EĞİTİM  GEDEX-İNTERAKTİF EĞİTİM 
PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?

Masaüstünde bulunan GEDEX ikonuna tıklayarak kazanımların bulunduğu 
tüm uygulamaları çalıştırınız. 

Çalışmak istediğiniz modülü seçiniz.



Modülde bulunan kazanımlar arasından çalışmak istediğinizi seçiniz.

Seçtiğiniz kazanıma ait alt basamaklardan birincisine tıklayarak eğitime 
başlayabilirsiniz.



Çalışacağınız alt basamağın üzerine tıkladığınızda eğitim menüsüne ge-
çiş yapabilirsiniz. Resimde görüldüğü gibi bir player menüsü ekrana gelir. 
Gedex; sözlü sunumlar, animasyonlar, hareket ve ses efektleri ile öğretim 
yapar.

Aşağıda player menüsündeki butonların işlevlerini görebilirsiniz.



Tüm soru, görüş ve önerileriniz için;
İletişim: oer_materyal@meb.gov.tr

Ekranın sol altında bulunan logoya bastığınızda bir kişiselleştirme bu-
tonu çıkacaktır. Öğrencilerin performanslarına göre öğretim sırasında 
kullanabileceğiniz çeşitli kişiselleştirme seçenekleri verilmiştir.

Araçlar menüsü ve özellikleri aşağıdaki görselde belirtilmiştir.





orgm.meb.gov.tr

Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan diğer dijital 
materyalleri de incelediniz mi? 


