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ÖZET 

Bu çalışmada, eğitimde yapay zeka (AI) tarafından üretilen görsellerin kullanılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda, OpenAI tarafından geliştirilen DALL·E AI aracı kullanılmıştır. Bu araştırma, eğitimde 

yapay zeka tarafından üretilen görsellerin kullanılabilirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır ve nitel araştırma deseni 

kullanılmıştır. Yapay zeka tarafından üretilen görsellerin incelenmesine en uygun teknik olarak, doküman analizi 

tekniği seçilmiştir. Bu bağlamda, yapay zeka tarafından alanyazına dayalı olarak belirlenen kategorilerde üretilen 

görseller, araştırmacı tarafından belirlenen kriterlere göre incelenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde, yapay 

zeka tarafından üretilen görsellerin genel olarak oldukça etkili ve başarılı olduğu görülmektedir. Yapay zeka ile 

hayvan, manzara ve nesne gibi somut kavramların yanı sıra, spor ve eğlence gibi soyut kavramlar da 

görselleştirilebilmektedir. Yapay zeka tarafından üretilen görsellerin neredeyse tamamının yazıya uygun bir 

şekilde sonuç vermesi de olumlu bir çıktıdır. Sonuç olarak, yapay zeka tarafından üretilen görsellerin eğitim amaçlı 

olarak kullanılabilme potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yapay zeka, AI, Eğitim 

 

GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerin hızla gelişmesiyle son yıllarda özellikle yazılım anlamında önemli gelişmeler 

yaşanmaktadır. Bu gelişmelerden birisi hiç kuşkusuz yapay zeka alanında olmaktadır. Günümüzde yapay zeka 

tabanlı olarak oluşturulmuş olan araçlar artık internet üzerinden tarayıcılar yoluyla bile kullanılabilir hale gelmiş 

olup birçok kullanışlı araç yer almaktadır. Dolayısıyla bu yapay zeka araçları masaüstü bilgisayarların yanı sıra 

akıllı telefon ve tabletler yoluyla da kullanılabilmektedir. Bu araçlar eğlence, kullanışlılık vb. gibi kişisel amaçlarla 

kullanılabilse de birçok yapay zeka aracı eğitim amaçlı kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 

Alanyazın incelendiği zaman yapay zeka ile ilgili kesin bir tanım yapmanın oldukça zor olduğu görülmektedir. 

(Wang, 1995)  yapay zekanın sürekli gelişmesi ve değişmesi ile birlikte tanımı ile ilgili sürekli bir güncelleme 

gereksinimi olduğunu belirtmektedir. Yapay zeka Mccarthy (2007) tarafından özellikle zeki bilgisayar programları 

olmak üzere zeki makineler üretme konusundaki bilim ve mühendislik olarak tanımlanmıştır. Yapay zeka, 

Encyclopædia Britannica (Encyclopedia Britannica, 2022) tarafından dijital bir bilgisayar ya da bilgisayar 

kontrollü robotun genel olarak zeki varlıklar tarafından yapılabilecek görevleri gerçekleştirebilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bunların yanı sıra yapay zeka gibi belirli bir tanım yerine yapay zekanın becerileri ve 

yetkinlikleri gibi boyutların ön plana çıkarılması gibi öneriler de yer almaktadır (Schuett, 2019). Tüm bu nedenlerle 

uzmanların bile tanımlamakta zorlandığı yapay zeka antropoloji, biyoloji, bilgisayar bilimi, dil bilimi, felsefe ve 

sinirbilimi gibi alanları da içinde barındıran disiplinler arası bir olgudur (Luckin vd., 2016). 

Allen, (1998) yapay zekanın bir dönüm noktasında olduğunu ve gelecekte birçok şeyi değiştireceğini ifade 

ettiğinden beri özellikle son yıllarda bir ivme kazanmıştır. Yapay zeka insanların yaşamlarında daha fazla yer 

edindikçe eğitim, sağlık ve yiyecek içecek gibi farklı boyutlarda kullanma potansiyelleri artmaktadır (Yang et al., 

2021). Yapay zeka eğitimcilere eğitim sürecinde eğitmenlerin rutin işlevlerine yardımcı olma ve eğitim alanı 

konusunda hangi tür eğitimin gerekli olduğunun belirlenmesi gibi konularda yardımcı olabilmektedir (Alam, 

2021). Eğitimde yapay zekanın kullanımı konusunda alanyazın incelendiğinde (Zhai et al., 2021) öğrencilerin 

akademik başarısı gibi amaçlarla yapay zekanın nasıl kullanılabileceğinin ortaya konulabilmesi anlamında önemli 

bir gereksinim olduğu görülmektedir.  

Özellikle son yıllarda yapay zeka konusunda kullanıcıların yaşamlarını değiştiren ve kolaylık sağlayan birçok araç 

çıkmıştır. Örneğin 100’den fazla dilde çeviri olanağı sunan Google Translate (Recent Advances in Google 

Translate – Google AI Blog, n.d.) tarayıcı üzerinden çalışabilmekte, otomatik olarak ve oldukça başarılı çeviriler 

gerçekleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra insanların sorular sorup yanıtlar alabileceği Siri (Siri - Apple (IN), n.d.) 

ya da Google Asistan (Google Assistant, Your Own Personal Google, n.d.) gibi araçlar akıllı telefonların ayrılmaz 

bir parçası haline gelmiştir. Son zamanlarda ortaya çıkan ChatGPT (ChatGPT: Optimizing Language Models for 
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Dialogue, n.d.) biçimindeki araçlar sorulan her soruyu yanıtlama, açıklama, örnekler verme, şiir ya da hikaye 

yazma, metni özetleme gibi becerileri çok hızlı bir biçimde yapabilmektedir. Dolayısıyla şu ana kadar ortaya 

çıkmış olan yapay zeka temelli araçlar incelendiğinde eğitimin ve eğitim sisteminin köklü bir biçimde değişeceği 

ve güncelleneceği öngörülebilir. 

Tüm bunların yanı sıra görsel işleme ve üretme konusunda da son yıllarda önemli gelişmeler yer almaktadır. 

Gerçekte olmayan insanların görsellerini üretebilen This Person does not Exist (This Person Does Not Exist, n.d.) 

ya da insanların ekranda çizdikleri resimlerin ne olduğunu 20 saniye içinde bulmaya çalışan Quick, Draw (Quick, 

Draw!, n.d.) aracı bunlara örnek verilebilir. Ayrıca günümüzde doğal dil kullanılarak ifade edilen metinlerden yola 

çıkılarak üretilmiş olan görsel hizmetleri de oldukça gelişmiş durumdadır. Metin girişiyle gerçek görünümlü 

görseller üretmeyi sağlayan Stable Diffusion (Stable Diffusion Online, n.d.) ya da (Imagen: Text-to-Image 

Diffusion Models, n.d.) araçları bunlara örnek olarak verilebilir. 

Bu çalışmada yapay zeka ile üretilmiş olan görsellerin eğitimde kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda kullanıla OpenAI tarafından geliştirilmiş olan DALL·E yapay zeka aracı kullanılmıştır. 

DALL·E (DALL·E 2, n.d.) doğal dil ile tanımlanmış olan ifadelerden yola çıkarak gerçekçi resimler ve sanat 

eserleri üretebilen yeni bir yapay zeka sistemidir. 

YÖNTEM 

Yapay zeka ile üretilmiş olan görsellerin eğitimde kullanılabilirliğinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada nitel 

araştırma deseni benimsenmiştir. Yapay zeka tarafından ortaya çıkan görsellerin incelenmesine en uygun teknik 

olarak doküman analizi tekniği uygun bulunduğu için bu teknik tercih edilmiştir. Bu bağlamda yapay zekâ ile 

alanyazına dayalı olarak belirlenmiş olan kategorilerde üretilmiş olan görseller araştırmacı tarafından belirlenmiş 

kriterlere göre incelenmiştir. Araştırmacı tarafından belirlenmiş olan görsel kategorileri insanlar, hayvanlar, 

manzaralar, nesneler, soyut kavramlar, doğa, yiyecek ve içecekler, spor, eğlence, tarihi ve kültürel ortamlar ile 

absürt görsellerdir. 

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş olan bu görseller canlılık, metne uygunluk ve düzgünlük kriterlerine göre 

incelenmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan görselin canlı ve etkileyici olması, oluşturulmuş olan metne ne kadar 

uygun olduğu ve bozulma olmadan düzgün oluşup oluşmamasına dikkat edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmanın amaçlarına uygun olarak yapay zeka ile üretilmiş olan görseller kategoriler bağlamında 

incelenmiştir.  

İnsanlar kategorisinde üretilmiş görseller 

İnsanlar kategorisinde yapay zeka ile tek insan, insan grupları ve etkileşim halindeki iki insan resmi 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu görseller aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Kitap okuyan bir çocuk 

 

Şekil 2. Ayakta dikilen bir grup insan 
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Şekil 3. El sıkışan bir erkek ve bir kadın 

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş olan insan görselleri incelendiğinde, “kitap okuyan bir çocuk” görsellerinde 

gözleri etrafında küçük bozulmalar olduğu görülmektedir. “ayakta dikilen bir grup insan”  görsellerinde ise bu 

durum biraz daha fazla olup oldukça rahatsız edicidir. Ancak “El sıkışan bir erkek ve bir kadın” görselleri 

nispeten daha düzgün oluşmuştur. İnsanlar kategorisinde oluşturulmuş olan tüm görseller oldukça canlı ve 

anlaşılır görseller olup metne uygun bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Hayvanlar kategorisinde üretilmiş görseller 

Hayvanlar kategorisinde yapay zeka ile bir adet evcil hayvan, vahşi yaşam ve çiftlik hayvanı görselleri 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu görseller aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Bir evcil kedi 

 

Şekil 5. Ovada bir zebra 

 

Şekil 6. Bir çiftlikteki inekler 
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Yapay zeka tarafından hayvanlar kategorisinde oluşturulmuş olan görseller incelendiğinde, “bir evcil kedi”, 

“ovada bir zebra” ve “bir çiftlikteki inekler” görsellerinin tamamı düzgün bir biçimde ve dikkat çekici bir 

bozulma olmadan oluşmuştur. Aynı zamanda bu görseller canlı ve estetik olup metne uygun bir biçimde 

oluşmuştur. Ancak bazı zebra görsellerinde zebraların kadraj dışına taştıkları görülmektedir. Bu biçimde olan 

görseller yerine tümü görülen görsellerin seçilmesi durumunda bu sorun ortadan kalkabilecektir. 

Manzaralar kategorisinde üretilmiş görseller 

Manzaralar kategorisinde dağlar, ormanlar, plajlar ve çöller görselleri oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan bu 

görseller aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 7. Karla kaplı dağlar 

 

Şekil 8. Güzel bir deniz ve kumları olan plaj 

 

Şekil 9. Ağaçların çevrelediği bir şelale 

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş olan “Karla kaplı dağlar”, “Güzel bir deniz ve kumları olan plaj” ve 

“Ağaçların çevrelediği bir şelale” görselleri incelendiğinde özellikle dağ ve şelale görsellerinin oldukça canlı ve 

estetik olduğu görülmektedir. Bu kategorideki tüm görseller hiçbir bozulma olmadan ve yine metne uygun olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Nesneler kategorisinde üretilmiş görseller 

Nesneler kategorisinde binalar, araçlar ve ev eşyaları görselleri oluşturulmuştur. Oluşturulmuş olan bu görseller 

aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 10. Mavi gökyüzünün görülebildiği bir apartman 

 

Şekil 11. Kırmızı bir tren 

 

Şekil 12. Bir dizüstü bilgisayar 

Eşyalar kategorisinde yapay zeka tarafından oluşturulmuş olan görseller incelendiğinde, “Mavi gökyüzünün 

görülebildiği bir apartman”, “Kırmızı bir tren” ve “Bir dizüstü bilgisayar” görsellerinin sorunsuz bir biçimde 

oluştuğu görülmektedir. Görsellerin canlılığı ve estetik duruşu sorunsuzdur. Ancak apartmanla ilgili görselde 

apartmanın nispeten bazı resimlerde geri planda kaldığı görürken dizüstü bilgisayar da hemen hemen tüm 

resimlerde ekran dışına taşmıştır. Ancak bu kategorideki tüm görseller bozulma olmadan ve metne uygun bir 

biçimde çıkmıştır. 

Şekiller kategorisinde üretilmiş görseller 

Soyut kategorisinde, diğer herhangi bir kategoriye uymayan desenler ve şekiller oluşturulmuştur. Bu kategoride 

oluşturulmuş olan görseller aşağıda bulunmaktadır. 
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Şekil 13. Ağaç deseni 

 

Şekil 14. Birbirinin içine geçmiş geometrik şekiller 

Yapay zeka tarafından “Ağaç deseni” ve “Birbirinin içine geçmiş geometrik şekiller” görselleri incelendiğinde 

ağaç desenlerinin canlılık ve anlaşılırlıklarının biraz düşük olduğunu söylemek olanaklı olsa da bu durumun 

istenilen desen türünden de kaynaklandığı ifade edilebilir. Ancak geometrik şekillerle ilgili görsellerin oldukça 

canlı ve estetik durduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra tüm görsellerde metne uygun sonuçlar üretilmiş olup 

herhangi bir bozulma olmamıştır. 

Doğa kategorisinde üretilmiş görseller 

Doğa kategorisinde bitki, çiçek ve ağaç görselleri oluşturulmuştur. Doğa kategorisinde yapay zeka tarafından 

oluşturulmuş olan görseller aşağıdadır. 

 

Şekil 15. Bir çam ağacı 

 

Şekil 16. Kırmızı güller 

 

Şekil 17. Bir mantar 
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Doğa kategorisinde oluşturulan “Bir çam ağacı”, “Kırmızı güller” ve “Bir mantar” görselleri incelendiğinde 

oluşturulmuş olan tüm görsellerin oldukça canlı ve renkli olduğu görülmektedir. Ancak çam ağacı görsellerinin 

bazılarında bozulmalar ya da bulanıklık bulunduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra çam ağacı ve mantar 

görsellerinin farklı açı ve kompozisyonlarla oluşmuş olması da görselden yararlanacak kişi için farklı seçenekler 

sunabilmektedir. Doğa kategorisinde oluşturulmuş olan tüm görseller metne uygundur. 

Yiyecek ve içecek kategorisinde üretilmiş görseller 

 Yiyecek ve içecek kategorisinde değişik yiyecek ve içecek görselleri oluşturulmuş olup bu görseller aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Şekil 18. Bir adet hamburger 

 

Şekil 19. Bir sürahi meyve suyu 

 

Şekil 20. Bir masanın üzerindeki yiyecekler 

Yapay zeka tarafından yiyecek ve içecek kategorisinde oluşturulmuş olan “Bir adet hamburger”, “Bir sürahi 

meyve suyu” ve “Bir masanın üzerindeki yiyecekler” görselleri incelendiğinde tüm görsellerin birinin çizim 

biçiminde olması dışında gerçek resimler olduğu görülmektedir. Tüm resimler renk bakımından oldukça canlıdır. 

Ayrıca görsellerin oldukça estetik olarak ve metne uygun bir biçimde oluşturulduğu dikkat çekicidir. 

Spor kategorisinde üretilmiş görseller 

Spor kategorisinde çeşitli spor dalları ve spor aktiviteleri görselleri oluşturulmuştur. Yapay zeka tarafından 

oluşturulmuş olan bu görseller aşağıda yer almaktadır. 
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Şekil 21. Tenis oyunu 

 

Şekil 22. Futbol oyunu 

 

Şekil 23. Bisiklet sürme 

Yapay zeka tarafından oluşturulan “Tenis oyunu”, “Futbol oyunu” ve “Bisiklet sürme” görselleri incelendiğinde 

tümünün renk açısından canlı görseller olduğu söylenebilir. Ancak futbolla ilgili bir görselde ise farklı bir dilde 

oluşmuş olan poster tarzında içeriğin yer aldığı ve insan figürlerinde bozulmaların olduğu görülmektedir. Ancak 

gerek futbol, gerekse bisiklet görsellerinde ekran dışına taşmalar görülmektedir. Dolayısıyla kullanılacak olan 

görsellerde yapay zeka aracına bu konuda açıklayıcı girdiler verilerek bu tür bir sorun oluşması önlenebilir. 

Eğlence kategorisinde üretilmiş görseller 

Eğlence kategorisinde müzik, film ve dans gibi etkinlikler oluşturulmuştur. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu 

görseller aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 24. Müzik dinleme 
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Şekil 25. Sinemada film izleme 

 

Şekil 26. Dans etme 

Eğlence kategorisinde oluşturulmuş olan “Müzik dinleme”, “Sinemada film izleme” ve “Dans etme” görselleri 

incelendiğinde tüm görsellerin oldukça gerçekçi ve canlı olduğu görülmektedir. Yalnızca dans ile ilgili bir 

görselde siluetler kullanılmıştır. Müzikle ilgili görsellerdeki insan yüzlerinde küçük bozulmalar olsa da nispeten 

daha iyidir. Ancak sinema ile ilgili görsellerde insan figürlerinde bozulmalar daha rahatsız edici görülmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra oluşturulmuş olan görseller metne uygun olup istenmeyen bir sonuç üretilmemiştir. 

Tarihi ve kültürel ortamlar kategorisinde üretilmiş görseller 

Tarihi ve kültürel ortamlar kategorisi bağlamında anıtlar ve kalelerin yanı sıra gerçek dünya da var olan bir 

kültür öğesi Eyfel kulesinin görselleri oluşturulmuştur. Bu kategoride oluşturulmuş olan yapay zeka görselleri 

aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 27. Bir anıt mezar 

 

Şekil 28. Tarihi bir kale 
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Şekil 29. Eyfel kulesi 

Tarihi ve kültürel ortamlar kategorisinde oluşturulmuş olan “Bir anıt mezar”, “Tarihi bir kale” ve “Eyfel kulesi” 

görselleri incelendiğinde tüm görsellerin şaşırtıcı bir biçimde gerçek, canlı ve tarihsel dokuya uygun olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, gerçekte var olan Eyfel kulesi görselleri de gerçeğe uygun olmasıyla dikkat çekicidir. 

Yine bazı görsellerde ekran dışına taşmalar olsa da oluşturulmuş olan tüm görseller metne uygun çıkmıştır. 

Absürt görseller kategorisinde üretilmiş görseller 

Absürt görseller kategorisinde normalde olamayacak ve saçma durumları betimleyen görseller oluşturulması 

amaçlanmıştır. Bu kategoride oluşturulmuş olan görseller aşağıda yer almaktadır. 

 

Şekil 30. Günbatımını beraberce izleyen bir kurt ve tavşan 

 

Şekil 31. Şapkası ve bıyığı olan ve gülümseyen bir robot 

 

Şekil 32. Mario oyunu tarzında pikselli olarak sınıf tahtası ve öğretmen 

Absürt görseller kategorisinde oluşturulmuş olan “Günbatımını beraberce izleyen bir kurt ve tavşan”, “Şapkası 

ve bıyığı olan ve gülümseyen bir robot” ve “Mario oyunu tarzında pikselli olarak sınıf tahtası ve öğretmen” 

görselleri incelendiğinde tüm görsellerin metne uygun ve doğru bir çıktı olduğu görülmektedir. Ancak kurt ve 
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tavşan görsellerinin gerçekten ziyade animasyon görsel tarzında olduğu ve robot görselinin de çizim biçiminde 

olduğu görülmektedir. Mario stilinde pikselleştirilmiş olan öğretmen görseli ise oldukça başarılı ve aynen 

istendiği gibidir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bulguları incelendiğinde yapay zeka tarafından oluşturulmuş olan görsellerin genel olarak oldukça 

etkili ve başarılı olduğu görülebilmektedir. İnsan olan görsellerde göz çevresi gibi yerlerde bozulmalar olduğu için 

insan kategorisindeki resimler eğitim amaçlı kullanılırken sorun oluşabilir. Ancak insan yüzünün yer almadığı ya 

da arkası dönük biçimde olan görsellerde bu sorun ortadan kalkacaktır.  

Hayvanlar, manzaralar, nesneler, soyut kavramlar, doğa, yiyecek ve içecekler, spor, eğlence, tarihi ve kültürel 

ortamlar ile absürt kategorisindeki görseller ise gerek canlılık gerekse estetik ve renk bakımından oldukça iyi olup 

eğitim amaçlı kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla yapay zeka ile hayvan, manzara ve nesne gibi 

somut kavramlar görselleştirilebildiği gibi spor ve eğlence gibi soyut kavramlar da görselleştirilebilmektedir. 

Yapay zeka tarafından üretilen görsellerin neredeyse tamamının yazıya uygun bir biçimde sonuç vermesi de 

oldukça olumlu bir çıktıdır. Sonuç olarak, yapay zeka ile üretilmiş görseller eğitim amaçlı olarak kullanılabilme 

potansiyeli oldukça yüksek görülmektedir. 

Araştırma bulgularından yola çıkarak Yapay zeka ile üretilmiş görsellerin eğitim alanındaki olası katkıları şu 

biçimde ifade edilebilir: 

• Öğretim etkinliklerini zenginleştirmek. Yapay zeka tarafından üretilen görseller, konuları ve fikirleri daha 

etkileşimli ve canlı bir şekilde anlatmaya yardımcı olabilir. Örneğin, biyoloji gibi konularda canlı 

örnekleri görselleştirilerek derslerin daha iyi anlaşılması sağlanabilir. 

• Telif hakları ile ilgili sorunlardan kurtulmak. Yapay zeka ile üretilen görseller orijinal ve tek olduğu için 

internet gibi ortamlardan alınan görsellerde yaşanan telif hakkı sorununu ortadan kaldıracağı için daha 

güvenilir olduğu söylenebilir. 

• Olayları canlandırmak. Tarihsel ya da sosyal olayları canlandırmak ve görselleştirmek amacıyla yapay 

zeka görselleri oluşturulabilir. 

• Öğretim içeriklerini somutlaştırma. Soyut ders içeriklerinin görselleştirilmesi sağlanarak öğrencilerin 

daha kolay ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmeleri sağlanabilir. 

• İnternet tabanlı eğitimi zenginleştirme. Öğretmenlerin internet üzerinden ders işlerken gereksinim 

duydukları tüm görselleri oluşturabilmesinin yanı sıra etkileşimli görseller oluşturmak amacıyla da 

kullanılabilir. 

• Kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak. Öğrenciler yazdıkları yazılardan doğru görseller oluşturarak 

zihinlerindeki imgelerin doğru olup olmadığını test edebilirler. 

• Yetersiz içerik sorunun ortadan kalkması. Bazen internette aranan kelime ya da metin ile ilgili görsel yer 

almayabilmektedir. Bu nedenle yapay zeka tarafından üretilen görseller eğitim amaçlı her türlü görseli 

oluşturabileceği için bu önemli sorun ortadan kalkmış olmaktadır. 

Yine araştırma bulgularına dayalı olarak, tüm bu yararlarının yanı sıra yapay zeka ile üretilmiş içerikleri 

kullanmanın getirdiği dezavantajları da şu biçimde ifade etmek olanaklıdır: 

• Kalitenin düşük olabilmesi: Bazı görsellerdeki bozulmalar ve görsellerin belirli bir pikselde olması görsel 

olarak sorun oluşturabilir. 

• Telif hakkı. Her ne kadar görseller benzersiz olsa da görsellerin üretilmesini sağlayan yapay zeka hizmeti 

bu görsellere telif hakkı koyabilir. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Doğru çıktı verememesi. Bazı metinlere ait görsel çıktıları metne uygun olmayabilir. Bu nedenle farklı 

metinler oluşturma yoluna gidilebilir. 

Araştırma sonuçları bağlamında araştırmacılar için şu önerilerde bulunulabilir: 

• Bu araştırmada görsellerin oluşturulmasında DALL·E kullanılmıştır. Farklı görsel oluşturma hizmetleri 

kullanılarak farklı sonuçlar alınabilir. 

• Yapay zeka tarafından üretilen görsellerin doğrudan eğitim ve öğretim ortamlarında kullanıldığı 

çalışmalar gerçekleştirilerek daha detaylı çalışmalar yapılabilir. 
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