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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Eğitim ve öğretim bir toplumun tüm fertlerini kapsayıcı ve herkes tarafından 

ulaşılabilir olduğunda anlam kazanır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimleri; 

program ve araç-gereç yönünden genel eğitimden farklılıklar göstermektedir. Sağlıklı 

akranlarına göre dezavantajlı olan engelli bireylerin eğitimi, topluma kazandırılması 

eğitimin kapsayıcılığı açısından önemlidir.  

  Çalışmamızın Amacı; orta ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, 

tasarladığımız 5 materyal ve 1 mobil uygulama ile ilk okuma yazma ve temel Türkçe 

eğitimine katkı sağlamak ve daha kolay öğrenmelerini sağlayacak eğitim materyalleri 

geliştirmektir. Diğer amacımız ise, zihinsel engelli bireylerin günlük yaşamlarını 

kolaylaştırmaktır. Çünkü okuma yazma becerisi hayatımızın her alanında kullandığımız ve 

ihtiyaç duyduğumuz bir alandır. 

Çalışmamız tasarım tabanlı bir çalışma olup materyallerimiz hem ahşap tasarım hem 

de mobil uygulama olarak 2 farklı formatta hazırlanmıştır.  

OKUMAYA ENGEL YOK”  adını verdiğimiz Mobil uygulamamız; App inventor, 

canva, crello programları kullanılarak tasarlanmıştır (Resim1.). 

 

 

 

 

 

Resim1. Mobil Uygulama tasarımı ve ana ekran 

 Mobil uygulamamız; orta ve hafif düzey zihinsel engellilerin kullanımına yönelik 

hazırlandığı için sade, ilgi çekici ve anlaşılır bir tasarım yapılmıştır. Mobil uygulamamız 6 

bölümden oluşmaktadır. (Resim2.). 

 

 

 

 

 

Resim2. Mobil Uygulama bölümleri 

Ahşap Materyaller; daire şeklinde olup, üstünde eşit aralıklarla yer alan çentikler 

vardır. İstenilen kazanıma göre renkli lastikleri çentiklere yerleştirme şeklinde kullanılan 

materyallerdir. Hedeflenen kazanımlar doğrultusunda 5 farklı ahşap materyal tasarlanmıştır.  

Tasarlanan materyaller sırasıyla; ses ve hece öğretimi çarkı, hecelerden anlamlı 

sözcükler oluşturma çarkı, eş anlamlı sözcükler çarkı, zıt anlamlı sözcükler çarkı ve birleşik 

kelimeler oluşturma çarkıdır (Resim3.). 
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                Harflerden Hece                         Hecelerden Kelime                       Eş Anlamlı  

               Oluşturma Çarkı                           Oluşturma Çarkı                     Kelimeler Çarkı 

 

 

 

 

 

 

                   Zıt Anlamlı                          Birleşik Kelimeler 

               Kelimeler Çarkı                                  Çarkı 

 

Resim3. Ahşap Materyal tasarımları 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci velilerinden yasal izinler alınarak hafif ve orta 

zihinsel engelli öğrencilere materyal ve mobil uygulama desteği ile ilk okuma yazma ve 

temel Türkçe konuları öğretimi yapılmış ve materyallerin başarı etkisi ölçülmüştür. Yapılan 

çalışma sonucunda; öğrencilerin materyal ve mobil uygulamayı severek kullandığı 

görülmüştür. Materyal ve mobil uygulamanın öğrencilerin konuları kavramalarına ve 

bilginin kalıcılığı üzerine önemli katkılar sağladığı tespit edilmiş, sonuçlar sayısal verilerle 

ortaya konmuştur.  

2. Problem/Sorun: 

1. Zihinsel engellilere ilk okuma yazma öğretiminde kullanılmak üzere yeterince materyal 

ve dijital uygulamalar bulunmamaktadır. 

2. Orta ve hafif zihinsel engelli bireyler, günlük hayatlarında okuma yazma gerektiren 

durumlarda ve iletişim kurarken doğru kelimeleri yerinde kullanma hususlarında yetersiz 

kalmakta ve başkalarına ihtiyaç duymaktadırlar. 

3. Toplumun genelinde, zihinsel engelli bireylerin okuma yazma, dili doğru ve etkili 

kullanma gibi becerilerde yetersiz olacakları algısının olması 
 

4. Ülkemizde zihinsel yetersizliği olan çocuklar için özel bir okuma-yazma öğretim 

yöntemi bulunmaması nedeniyle normal gelişim gösteren çocuklar için kullanılan 

yöntemler çoğu zaman aynen, bazen de uyarlamalar yapılarak kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler, zihinsel yetersizliği hafif derecede olan çocuklarda uyarlamalarla bir şekilde 

uygulanabilirken, orta derecede olan çocuklarda görülen bilişsel ve öğrenme 

özelliklerinden dolayı başarı sağlanamamaktadır. (Akçin, 2019). 

 

5. Özel eğitim öğretmenleri için en büyük problem “ne öğreteceğim” değil “nasıl 

öğreteceğim” kısmıdır (Jimenez, Saunders. Aktaran: Yozgat, Özbek, Afacan, 2018 ). 
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3.  Çözüm:  

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin temel kavramları öğrenebilmesi için bu bireylere 

uygun özel eğitim materyallerinin tasarlanması ve konuların somutlaştırılması 

gerekmektedir. Normal gelişim gösteren bireyler gibi özel gereksinimi olan bireylerin de 

eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanma hakkı vardır.  

Zihinsel engelli öğrencilerin eğitimine yönelik materyallerin azlığı, özel eğitim 

öğretmenlerinin öğretim materyali bulma konusunda sıkıntı yaşamaları bu konuyu ele 

almamızda etkili olmuş ve nasıl bir çözüm üretebiliriz? Sorusuyla projemize başlamamızı 

sağlamıştır.  

1. Tasarladığımız eğitim materyali ve mobil uygulama; seslerden anlamlı heceler oluşturma, 

hecelerden anlamlı kelimeler oluşturma, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, 

kelimelerin günlük hayattaki kullanımları, cümle kurma gibi temel Türkçe becerilerinin 

kavratılmasında etkili bir öğretme ve öğrenme olanağı sunacaktır. 

2. Öğrenmenin öz güven üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle zihinsel engelli bireylerin öz 

güven gelişimine katkı sağlayacaktır.  

3. Zihinsel engelli bireylerin günlük işlerinde okuma-yazma, iletişim kurma ve dili etkili 

kullanma konularında başkalarına gerek duymadan ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı 

sağlanacaktır. 

 

a. Sorun b. Çözüm c. Eğitimdeki Katkısı 

Zihinsel engellilere okuma 

yazma ve Türkçe 

öğretiminde kullanılmak 

üzere yeterince materyal 

ve dijital uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

Tasarladığımız mobil 

uygulama ve  materyal; 

temel Türkçe becerilerinin 

kavratılmasında etkili bir 

öğretme ve öğrenme 

olanağı sunacaktır. 

Hedef kitlenin ilgisini 

çeken, etkili ve kalıcı 

öğrenmeyi sağlayacak 

teknolojik tabanlı 

materyaller öğrenmeyi 

kolaylaştıracaktır.  

Özel eğitim öğretmenleri 

için en büyük problem “ne 

öğreteceğim” değil “nasıl 

öğreteceğim” kısmıdır. 

Zihinsel Engelliler Özel 

eğitim öğretmenleri,sınıf 

ortamında ahşap 

materyaller , okul dışı 

ortamlarda ise mobil 

uygulama ile eğitim 

faaliyetlerini daha etkili 

yürütebileceklerdir. 

Zihinsel engelli 

öğrencilerin 

kullanabilecekleri dijital 

taabanlı eğitim 

materyallleri okul dışı 

ortamlarda da eğitimlerini 

devam ettirmelerini 

sağlayacaktır. 

 

Bilginin kalıcı hale 

gelmesi ve unutulmaması 

için belirli aralıklarla 

tekrarların yapılması 

zihinsel engelli bireyler 

için daha da önem arz 

etmektedir. 

Geliştirdiğimiz materyaller 

ister okul ortamında ister 

okul dışı ortamlarda her an 

tekrar yapma imkânı 

sunmaktadır. 

Eğitimin devamlılığı ve 

yaygın etkisine katkı 

sağlanacaktır. 
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 4. Yöntem 

      Konu ile ilgili kaynak taraması yapılmış, MEB Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim 

Programı ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programları incelenmiştir. Programda yer 

alan Türkçe kazanımları doğrultusunda bir materyal ve mobil uygulama tasarlanmıştır.  

 

Mobil Uygulama Tasarımı: 

       App inventor, canva, crello programları kullanılarak “ OKUMAYA ENGEL YOK”  

ismini verdiğimiz bir mobil uygulama tasarlanmıştır (Resim 4.). Uygulama; orta ve hafif 

düzey zihinsel engellilerin kullanımına yönelik hazırlandığı için sade, ilgi çekici ve anlaşılır 

bir tasarım yapılmıştır. Uygulamaya ana ekran üzerindeki simge kullanılarak kolaylıkla 

ulaşılabilmektedir. Uygulamanın rahat kullanımı amacıyla parmak ucu büyüklüğü buton 

özelliği eklenmiştir (Resim5.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4. Mobil uygulama tasarımı               Resim5. Ana ekran ve parmak buton özelliği 

 

App inventor program dili kullanılarak blok kodlamalar yazılmış ve veri tabanı 

oluşturulmuştur ( Resim6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim6. Blok kodlama ile veri tabanının oluşturulması 

 

Mobil uygulamanın menü bölümü oluşturulurken ilgi çekici olması amacıyla menü ana 

başlıkları sevimli hayvan karakterleri şeklinde tasarlanmıştır (Resim7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim7. Bölüm giriş ekranları tasarımları ve kodlamaları 
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       Mobil uygulamamız 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 2 bölüm; okuma yazma öğretimi, 3 

bölüm temel Türkçe öğretimi konularını içermekte, son bölüm ise cümle oluşturma şeklinde 

yapılandırılıp daha önceki 5 bölümde ele alınan konuların pekiştirildiği bölümdür. 

 

Bölüm1: Ses ve Hece Öğretimi: “Harflerden Hece ve Kelime Üretme 

    “Lastik al” butonuna tıklanarak parmağımız yardımıyla harfler birleştirilmekte ve iki 

sesten oluşan hece ve anlamlı sözcükler oluşturulabilmektedir. Uygulamamızın veri tabanı 

heceyi taramakta, kontrol ederek ekrana yansıtmakta ve cümle içinde kullanımına örnek 

vermektedir.(Resim 8 ve Resim 9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim8. Birinci bölüm giriş ekranı           Resim9. Harflerden Hece ve Kelime Üretme 
 

Bölüm 2: Kelime OluĢturma: Hecelerden anlamlı Kelimeler Üretme 

      Heceler kullanılarak oluşturulan sözcüklerin anlamlı olup olmadığı veri tabanımızca 

denetlenmekte, TDK sözlükte yer alan kelimeler oluşturulduğunda doğru olarak kabul 

etmektedir. Anlamlı bir sözcük oluştuğunda “TEBRİKLER” yazısı ekrana gelmekte, anlamsız 

bir sözcük oluşturulduğunda uygulama   “TEKRAR DENEYEBİLİRSİN” uyarısı vermektedir 

(Resim 10 ve Resim 11.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resim10. İkinci bölüm giriş ekranı                Resim11. Hecelerden Kelimeler Üretme 
 

Bölüm 3: EĢ Anlamlı Kelimeleri eĢleĢtirme 

Mobil uygulamamızın 3. bölümünde eş anlamlı sözcükleri eşleştirmeleri istenmektedir.         

(Resim12 ve Resim 13.). 

 

 

 

 

 

 

 

Resim12. Üçüncü bölüm giriş ekranı                  Resim13. Eş Anlamlı Kelimeler Çarkı 
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Bölüm 4: Zıt Anlamlı Kelimeleri EĢleĢtirme 

Uygulama ekranı üzerinde yer alan zıt anlamlı kelimeleri eşleştirmekte, yanlış bir eşleştirme 

yaptığını fark ettiği an “lastiği bırak” butonuna tıklayarak yeniden başlayabilmektedir 

(Resim14. Ve resim15.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim14. Dördüncü bölüm giriş ekranı                  Resim15. Zıt Anlamlı Kelimeler Çarkı 
 

Bölüm 5:BirleĢik Kelimeler OluĢturma 

Kelimeler birleştirildiğinde anlamlı birleşik kelimeler oluştuğunda uygulamamız 

doğrulamakta ve cümle içinde kullanımına örnek cümle sunmaktadır (Resim16. Ve 

Resim17.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim16. Beşinci bölüm giriş ekranı                       Resim17. Birleşik Kelimeler Çarkı 
 

Bölüm 6: Cümleleri Tamamlayalım 

Resim18.’de giriş ekranı görülen Uygulamamızın 6. ve son bölümü; önceki bölümlerde ele 

alınan konuları pekiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Cümle tamamlama şeklinde 

tasarladığımız bu bölümde kullanıcılardan; verilen cümleleri anlam bütünlüğü bozulmayacak 

şekilde tamamlamaları istenmektedir. Her cümle için 6 seçenek sunulmuş olup, kullanıcı 

ekrana gelen seçeneğe tıkladığında o kelime cümle içinde yer almakta ve kullanıcının cümleyi 

okuması istenmektedir (Resim19.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim18. Altıncı bölüm giriş ekranı           Resim18. Cümleleri Tamamlayalım Bölümü 
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     AhĢap Materyal Tasarımı 

     Ahşap Materyallerimiz daire şeklinde olup, üstünde eşit aralıklarla yer alan çentikler 

vardır. İstenilen kazanıma göre renkli lastikleri çentiklere yerleştirme şeklinde kullanılan bir 

materyaldir (Resim19.).  

    Hedeflenen kazanımlar doğrultusunda 5 farklı ahşap materyal tasarlanmıştır. Tasarlanan 

materyaller sırasıyla; ses ve hece öğretimi çarkı, hecelerden anlamlı sözcükler oluşturma 

çarkı, eş anlamlı sözcükler çarkı, zıt anlamlı sözcükler çarkı ve birleşik kelimeler oluşturma 

çarkıdır. 

 

 

 

 

 

 

Resim19. Ahşap Materyaller ve kullanımları 

                   

5.Yenilikçi (Ġnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramada ve özel eğitim öğretmenleri ile yapılan görüşmelerde böyle 

bir mobil uygulamanın ve materyalin olmadığı tespit edilmiştir. Zihinsel engellilerin 

eğitimine yönelik tamamen özgün ve kullanımı kolay eğitim materyalleri tasarlanmıştır. 

Mobil uygulamamız ve ahşap materyallerimiz; milli ve yerli değerlerimizden olan 

Türkçe’nin doğru ve etkili kullanımı için tasarlanmıştır. Veri tabanımız TDK sözlük esas 

alınarak oluşturulmuştur.Çalışmamızın  bir diğer özgün yönü ise okul ortamında ahşap 

malzemeden ürettiğimiz ders materyalinin öğretmen eşliğinde tüm sınıfın kullanabilmesi, 

okul dışı ortamlarda ise bireysel olarak mobil uygulama üzerinden kullanabilme imkânı 

sunmasıdır. 

 Salgın hastalıkların gündem olduğu ve örgün eğitimin kesintiye uğradığı dönemlerde 

okul dışında da kullanılabilecek mobil uygulamaların olması eğitimin sürekliliğine katkı 

sağlama açısından önem arz etmektedir. Her evde mobil cihazların ve telefonların 

bulunduğu düşünülürse erişimi ve kullanımı kolay bir eğitim materyali elde edilmiştir. 

6.Uygulanabilirlik 

Geliştirdiğimiz materyal ve mobil uygulamanın uygulanabilirliğini ve başarısını 

ölçmek amacıyla yasal izin alınarak resmi bir devlet okulunun özel eğitim sınıfına devam 

eden orta ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler üzerinde uygulamalar 

yapılmıştır (Resim20.) 

 

 

 

 

 

 

Resim20. Hafif ve Orta Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerle yapılan uygulamalar 
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Özel Alan öğretmenleri, Türkçe konularının teknoloji tabanlı uygulamalar yoluyla 

somutlaştırılmasının zihinsel engelli bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını, materyallerin 

kazanımlarla birebir örtüştüğünü ve öğrenme ortamlarında kullanılmasının çok faydalı 

olacağını dile getirmişlerdir. 

Hafif ve orta zihinsel engelli öğrencilerin çalışma öncesi doğru cevap başarı oranı 

aritmetik ortalaması % 21,24 iken, bilginin kalıcılığını ölçtüğümüz  değerlendirme sonunda 

başarı oranı ortalamaları % 69,5’e yükselmiştir (Resim21.) 

 

 

 

 

 

Resim22. Uygulama ve değerlendirme 

Geliştirdiğimiz eğtim materyalleri çok kolay bir şekilde ticari ürüne dönüştürülebilir 

ve seri üretimi yapılabilir.  

Geliştirdiğimiz materyaller için Tasarım Tescil Patent başvurusu yapılmıştır 

(Resim23). Ticari ürüne dönüştürülebilme adına patent başvurumuzun önemli olduğunu 

düşünmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

Resim23. Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarım Tescil Patent Başvurumuz 

Projemizin yaygın etkisini arttırmak adına geliştirdiğimiz materyalleri MEB Yenilik 

ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  ve MEB  Özel  Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü ile paylaşmayı düşünüyoruz. Ayrıca mobil uygulamamızı play Store ve 

App Store üzerinden  ücretsiz yayınlamayı planlamaktayız.  

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Geliştirdiğimiz materyallerde kullanılan malzemeler ve maliyet kalemleri Tablo1.’de 

sunulmuştur. Mobil uygulamamız için herhangi bir maliyet söz konusu olmayıp açık kaynak 

yazılım programları kullanılmıştır. Piyasada benzer herhangi bir ürün olmadığı için piyasa 

maliyet karşılaştırması yapılamamıştır.  
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Tablo1. Ahşap Materyaller Malzeme ve Maliyetleri Tablosu 

MALZEME BİRİM FİYAT (TL) ADET TOPLAM FİYAT (TL) 

Ahşap Çarklar 

(CNC Lazer Kesim) 

15 5 75 

Renkli Lastikler 

(Paket) 

7 2 14 

TOPLAM 

MALİYET 

 89 TL 

 

Proje Zaman Çizelgesi 

İŞ TANIMI 1.Ay 

Eylül 

2.Ay 

Ekim 

3.Ay 

Kasım 

4.Ay 

Aralık 

5.Ay 

Ocak 

6.Ay 

ġubat 

7.Ay 

Mart 

Proje Fikrinin Belirlenmesi   X       

Literatür Tarama Ve 

Görüşmeler 

 
X X X    

Ahşap Materyallerin Ve 

Mobil Uygulamanın 

Tasarımları 

 

 X X    

Ahşap Materyallerin Üretimi   X X    

Mobil Uygulamanın 

Tamalanması 

 
 X X    

Geliştirdiğimiz Eğitim 

Materyallerinin Zihinsel 

Engelliler Alan 

Öğretmenlerinin Görüşüne 

Sunulması   

 

   X   

Uygulama Yapılabilmesi İçin 

Yasal İzinlerin Alınması 

 
   X   

Yasal İzinler Dahilinde 

Gerçekleştirilen Uygulama 

Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi 

 

    X  

Proje Raporu Oluşturma    X X X X 

 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz ilköğretim düzeyindeki (2.sınıf- 5.sınıf yaş aralığı) hafif ve orta düzey 

zihinsel engelli öğrencilerdir. Hedef kitlemizin zihinsel engelli öğrenciler olmasının nedeni; 

herkesin eğitimden eşit yararlanması gerektiğini düşünmemiz ve bu alanda yeterince eğitim 

materyali ve dijital içeriğin olmamasıdır. 

Zeka Bölümleri (IQ 35-49) arasında tespit edilen bireyler orta düzey zihinsel engelli, 

zeka bölümleri (IQ 50-69) arasında tespit edilen bireyler ise hafif düzey zihinsel engelli 

olarak tanımlanır. Bu gruba giren çocuklar okuma, yazma, matematik gibi temel akademik 

becerileri doğru yöntemlerle öğrenebilirler (MEB Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi). 
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9.Riskler 

      Geliştirdiğimiz materyaller zihinsel engelli öğrencilere yönelik olduğu için kaza ve 

yaralanmalara sebep olabilecek unsurlar gözden geçirilmiştir. Materyallerimizdede kesici, delici 

parçaların olmamasına dikkat edilmiştir. Bu nedenle materyallerimiz ahşap malzeme  ile 

yapılmıştır. Tüm materyaller daire şeklinde olup sivri köşe ve kenarı bulunmamaktadır. 

Yumuşak lastikler tercih edilmiş olup hedef kitlenin kullanımına uygundur. Üretim ve kullanım 

aşamasında herhangi bir risk söz konusu değildir. Mobil uygulamamız ise herhangi bir risk 

içermemektedir. 

 

Materyallerimiz ve Mobil Uygulamamız için risk planlamasında olasılık ve etki matrisi 

oluşturulmuş ve aşağıda sunulmuştur. 

 

Tablo2. Kaza ve Yaralanma Risk Olasılık Derecelendirme Tablosu 

OLASILIK PUAN 

Neredeyse Mümkün Değil 1 

Az Olasılıkla 2 

Olasılık Dâhilinde 3 

Yüksek Olasılık 4 

Kaçınılmaz 5 

 

Tablo3. Ahşap Materyal Risk Olasılık Etki Matrisi 

RİSK OLASILIK PUAN 

Kullanım sırasında kesilme, delinme ve yaralanma riski 5 4 3 2 1 

Materyalin düştüğünde kırılma, parçalanma ve deriye 

saplanma riski 

5 4 3 2 1 

Renkli lastiklerin yutulma riski 5 4 3 2 1 

 

Risk planlama olasılık ve etki matrisi yapıldığında sadece “Renkli lastiklerin yutulma 

riski” nin 2 puan yani “Az Olasılıkla” olduğu görülmüştür. Bu riskin önüne geçebilmek (B 

Planı) adına, materyal kullanımından önce bilgilendirme yapılması, renkli lastiklerin 

yutulmaması hususunda uyarıların yapılması gerekmektedir. 
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