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Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası
olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. 

• A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki :
"Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa temel eğitim 
evrelerinde parasızdır. Temel eğitim zorunludur. Mesleki ve teknik 
eğitimden herkes yararlanabilmelidir. Yüksek öğrenim yeteneklerine 
göre herkese açık olmalıdır.”

• B-Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi madde 51’i der ki :
"Bedensel, zihinsel veya toplumsal bakımlardan güçlüğü bulunan 
çocuklara özel durumun gerektirdiği özel sağaltım, öğretim, eğitim ve 
özen sağlanacaktır"(Md.51)
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Rektörümüz  Prof. Dr. Enver Duran
• “Bizler her şeyden önce bir bilim adamıyız. Bilim adamlarının 

yalnızca görev yaptığı üniversiteye ya da kuruluşa karşı değil, 
tüm topluma karşı sorumlulukları vardır. Aynı zamanda bilim 
adamı ürettiği bilginin, geliştirdiği projenin toplumsal faydaya 
dönüşebilmesine de hassasiyetle dikkat eder. Hem bir yönetici, 
hem de bir bilim adamı olarak onayladığım, destek verdiğim her 
çalışmanın hem insanlık adına, hem toplum adına, hem de ülkem 
adına yarar sağlamasına önem veriyorum.”
Sözlerinin ışığında başladığımız projeyi sizlere kısaca tanıtmak 
istiyorum.
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Zeka Nedir?

• Çeşitli bilim adamlarının yaptığı çalışmalar 
sonucu birçok zeka tanımı yapılmış, ayrıca zeka 
ile ilgili kavram ve testlerde ortaya konmuştur. 
En geniş anlamıyla zeka, bir genel zihin gücü
olarak tanımlanır. 

• Zeka; mantıklı plan yapma, problem çözme, 
somut düşünme, anlama, hızlı öğrenme, 
deneyimlerden yararlanma yeteneklerini 
içermektedir (Ataman,2003 ,s.19 ). 
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Zeka Nedir?
• Beynin öğrenebilme, öğrendiklerinden 

yararlanabilme ve yeni çözüm yolları
bulabilmesi zihinsel işlevlerin sağlıklı çalışması
ile mümkündür. Kavramlar ve algılar yardımıyla 
soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi 
kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme 
ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca 
yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka 
olarak adlandırılmaktadır.
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• Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Zihinsel Engel Derneği, 
zihinsel engelliliği zeka katsayılarına göre 
sınıflandırmıştır.  Bu sınıflandırma yapılan zeka 
testlerinden alınan sonuçların IQ  cinsinden katsayılara  
göre sınıflandırılmasıyla oluşturulmuştur. Buna göre;

• 0-20  Derin zeka geriliği
• 20-34  Ağır zeka geriliği
• 35-49  Orta dereceli zeka geriliği
• 50-70  Hafif dereceli zeka geriliği
• 71-80  Sınırda zeka geriliği
• 81-90  Donuk normal zeka
• 91 -109  Normal veya ortalama zeka
• 110-119  Parlak zeka
• 120-129  Üstün zeka
• 130 ve yukarısı Çok üstün zeka
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Zihinsel Engel Nedir?
• Zihinsel engel bir hastalık değildir ve akıl 

hastalıklarıyla karıştırılmaması gerekir. Zihinsel 
engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri 
sınırlıdır. Günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte, 
başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta, 
kendilerinden beklenen sosyal tepkileri göstermekte 
zorluk çekebilirler.

• Zihinsel engel ırk, eğitim, sosyal ve ekonomik 
koşullara bağlı olmadan her toplumda, her ailede 
olabilir.
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Zihinsel Engel Nedir?
• Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu’nun 

Dünya Sağlık Örgütü’yle birlikte koyduğu kriterlere göre, 
bir kişinin zihinsel engelli sayılabilmesi için:

-Zihinsel fonksiyonlarının işleyişinde önemli bir sınırlama 
olması (Amerika Zihinsel Engel Derneği, bunu 70 ya da 
daha altında bir IQ olarak tanımlamaktadır.);

-İki veya daha fazla uyum sağlama alanında (iletişim, 
kişisel bakım, ev yaşantısı, sosyal uyum, sağlık ve 
güvenlik, kendi kendini yönlendirme, fonksiyonel 
faaliyetler, boş zamanlar ve çalışma) yetersizlik olması;

-Bu engellerin 18 yaşından önce edinilmiş olması
gerekmektedir.
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• Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya 
nüfusunun %3’ü zihinsel engellidir. Bu oran, 
yaklaşık 170 milyon kişi anlamına gelmektedir.
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Türkiye’de Durum
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Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

• Zihinsel engellilik durumunun tanımlanması, bu 
durumda olan çocukların belirlenmesinde ve gerekli 
özel eğitim olanaklarının sağlanmasında önemli 
olmaktadır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, 
zihinsel engelli çocuklar homojen bir grup değildir, 
kendi içlerinde önemli farklılıklar göstermektedirler. 
Bu nedenle zihinsel engellilik tanımı, taşıdığı genel 
anlamı içerisinde, bu farklılıkları yansıtabilmekten 
uzaktır. Bu yönüyle zihinsel engelli çocukların ortak 
özelliklerine göre sınıflandırılmalarına gereksinim 
duyulmaktadır (Eripek, 2005, s.62).
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Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

• 1- Psikolojik Sınıflandırma

a) Hafif Zihinsel Gerilik:
b) Orta Derecede Zihinsel Gerilik:
c) Ağır Zihinsel Gerilik:
d) Çok Ağır Zihinsel Gerilik:
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Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

• 2-Zeka bölümlerine göre sınıflandırma

a. Normal Zeka:
b. Sınır Zekalılık:
c. Hafif Derecede Zeka Geriliği:
d. Orta Derecede Zeka Geriliği:
e. Ağır Derecede Zeka Geriliği:
f. Derin Derecede Zeka Geriliği:
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Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

• 3- Eğitsel Sınıflandırma
a) Eğitilebilir Zihinsel Engelliler: Zeka 

bölümü 50- ile 75 arasındadır. Ortalama zeka 
yaşları 12'dir. Özel eğitimle destek görürler. Belli 
bir düzeye kadar akademik başarı gösterebilirler. 
Aile içi ve okul tarafından verilen eğitimle küçük 
yaştan itibaren günlük gereksinimlerini kendileri 
karşılayabilirler. Hatta yetişkinlik çağlarında bir 
iş sahibi olarak geçimlerini sağlayabilirler.
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Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

b) Öğretilebilir Zihinsel Engelliler: 44 ile 25 zeka 
bölümüne sahiptirler. Ortalama zeka yaşlan 7-8'dir. 
Zihinsel engellilikleri erken yaşlarda anlaşılabilir, 
akademik bir basarı sağlayamazlar. Tamamen 
olmasa da bakıma muhtaçtırlar. Belli bir eğitimden 
sonra öz bakım becerileri kazanırlar. Yetişkinlik 
dönemlerinde, çok basit işlerdeçalışabilirler. Bu 
gruba giren çocukların eğitimleri, başkalarına 
bağımlı olmadan, günlük gereksinimlerini (yeme, 
içme, giyinme, temizlik gibi) karşılamaya yöneliktir. 
Yani akademik bir başarı beklenmez.
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Zihinsel Engelliliğin Sınıflandırılması

c) Ağır ve Çok Ağır Zihinsel Engelliler: 25-0 
zeka bölümüne sahiptirler. Ancak çok basit bazı
öz bakım becerileri edinebilirler. Sürekli bakıma 
muhtaçtırlar. Ortalama zeka yaşları 3-4 yaş
civarındadır. Bu nedenle sosyal uyum da 
sağlayamazlar.
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Eğitilebilir Zihinsel Engelli eğitimde 
uyulması gereken kurallar:

• Başarılı Yaşantılar Sağlama:
• Geri Bildirim (Feedback) Sağlama:
• Doğru Yanıtları Pekiştirme:
• Çocuğun Yeterlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
• Öğretilecek Konu ya da Davranışların Analizi:
• Bilgilerin Bir Durumdan Diğerine Aktarılmasına 

Yardımcı Olma:
• Öğrenilenlerin Tekrarını Sağlama:
• Öğrenmeye Güdüleme
• Bir Defada Öğretilecek Kavramların Sayısını

Sınırlama:
(Özsoy, 2001 ,s.177).
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Bilişim Teknolojileri, Eğitilebilir Zihinsel 
Engelliler İçin Web Tabanlı Bir Uzaktan Eğitim 
Sağlamakta Kullanılabilir mi?

• Uzaktan eğitim aracılığıyla yetişkinlere sunulan 
eğitimin etkililiği kapsamında, geleneksel eğitim 
uygulamaları ile uzaktan eğitim uygulamaları
arasındaki verimliliği karşılaştıran pek çok 
araştırma da, iki uygulama arasında önemli bir 
farklılık belirlenememiştir (0'Lawrence, 2006, s. 
47). Eğitim almak isteyen yetişkinler ile yapılan 
araştırmalara göre, yetişkinlerin ev ve iş
önceliklerinden dolayı eğitimde yüksek derecede 
esnekliği talep ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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Bilişim Teknolojileri, Eğitilebilir Zihinsel 
Engelliler İçin Web Tabanlı Bir Uzaktan Eğitim 
Sağlamakta Kullanılabilir mi?

• Bu bağlamda eğitilebilir zihinsel engelliler için 
de web tabanlı bir uzaktan eğitim yapılabilir mi 
sorusuna yanıt arandığında, eğitilebilir zihinsel 
engelli eğitiminde uyulması gereken kurallara ve 
bunların ne kadarını sağlayabildiğimize 
bakmamız gerekmektedir. 

• Özsoy, 2001 ,s.177 de bu konu ile ilgili kuralları
tek tek gözden geçirelim
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1- Başarılı Yaşantılar Sağlama: Çocuğa 
başarabileceği görevler verilmeli, gerektiğinde görevi 
yerine getirmesine yardım edilmeli, sorularda ipucu 
vermek, soruyu tekrarlamak, seçenekleri azaltmak ya 
da açıklayarak basitleştirmek gibi yardımlarla doğru 
yanıtın bulunması kolaylaştırılmalıdır. Verilen görevi 
yapması sağlanmalı ve başarısız olduğu noktada 
bırakılmamalıdır. Yardımlar olabildiğince az ve çocuk 
başarılı olana kadar sürdürülmelidir.

•Sonuç: Sorularda ipucu vermek, soruyu tekrarlamak, 
seçenekleri azaltmak ya da açıklayarak basitleştirme 
çok kolay sağlanabilir.
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2- Geri Bildirim (Feedback) Sağlama: Çocuk 
verdiği yanıtın yaptığı işin doğru olup olmadığını
bilmelidir. Başardığını görmelidir.

•Sonuç: Verdiği cevapların doğru ya da yanlış
olması durumuna göre görsel ve işitsel her türlü
geri bildirim çok kolay verilebilir.
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3- Doğru Yanıtları Pekiştirme: Pekiştirme 
açık bir biçimde ve zaman geçirilmeden hemen 
yapılmalıdır. 

•Sonuç: Öğretilen konuyu pekiştirmek için sonsuz 
tekrar yapmak mümkündür.
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4- Çocuğun Yeterlik Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi: Eğer öğretilecek konu 
çocuk için çok basitse öğrenmek için yeterince 
gayret göstermeyecektir. Çok zorsa, başarısız 
yaşantılar edinecektir. Bu nedenle çocuğa 
öğretilecek konuların ve verilecek görevlerin onun 
düzeyine uygun olması gerekmektedir.

•Sonuç: Öğretilen konu herhangi bir kısıt 
olmaksızın değişik düzeylerde hazırlanabilir.
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5- Öğretilecek Konu ya da Davranışların 
Analizi: Öğretilecek konular ya da davranışlar, 
kolaydan zora basamaklara ayrılmalı, daha sonra 
bu basamaklardaki konu ve davranışlar sırasıyla 
çocuğa öğretilmelidir. Böylece önceki basamaktaki 
öğrenme diğerini kolaylaştıracaktır.

•Sonuç: Sistem zaten bu şekilde hazırlanacağı için 
kullanacak engellinin veya ailesinin böyle bir 
durumla karşılaşması söz konusu olmayacaktır.
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6- Bilgilerin Bir Durumdan Diğerine 
Aktarılmasına Yardımcı Olma: Bunun için 
aynı kavramların çeşitli durum ve ilişkiler 
içerisinde çocuğa öğretilmesi gerekmektedir.

•Sonuç: Aynı kavramlar için sonsuz sayıda durum 
ve ilişki üretilebilir
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7- Öğrenilenlerin Tekrarını Sağlama: Tekrar 
tüm eğitim gruplarında olduğu gibi zihinsel 
engelli çocukların eğitiminde de önemlidir. Bu. 
nedenle zihinsel engelli çocuklara gruplama, 
ilişkilendirme ve öğretilen bilgi ya da becerilerin 
zaman zaman tekrarlanması yararlı olacaktır.

•Sonuç: Öğretilen konuyu pekiştirmek için sonsuz 
tekrar yapmak mümkündür. Ayrıca unuttuğu ya 
da tekrar etmek istediği konuya anında geçiş
yaparak daha önce öğrendiklerini de tekrar 
edebilir.
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8- Öğrenmeye Güdüleme: Pekiştirilmek ve 
başarılı olmak, öğrenmede bir çok duyunun 
devreye girmesi, öğretmenin coşkulu ve ders 
sürelerinin yeterli uzunlukta olması, çocukları
öğrenmeye güdüler.

•Sonuç: Öğretilen konuyu pekiştirmek için sonsuz 
tekrar yapılabilir, görsel ve işitsel duyuları çok 
rahat harekete geçirebilir, eğitimin süresi istenilen 
uzunlukta sürdürülebilir.
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9- Bir Defada Öğretilecek Kavramların 
Sayısını Sınırlama: Zihinsel engelli çocuklar bir 
defada pek çok kavramı öğrenemezler. Bu nedenle 
kavramlar çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir 
kavram iyice öğrenilmeden diğerine 
geçilmemelidir

•Sonuç: Öğretilen kavramların tek ya da daha 
fazla olması seçilebilir, konu ile ilgili sonsuz sayıda 
örnek ve alıştırma geliştirilebilir.
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• Görüldüğü gibi Özsoy’un Eğitilebilir Zihinsel 
Engelli eğitiminde uyulması gereken 
kurallarının hepsine uyulabildiği gibi, istenen bir 
çok özellik yüz yüze eğitime göre daha fazlasıyla 
sağlanabilmektedir. Ayrıca engelli çocuk evde 
ailesinin küçük bir yardımı ile bu uygulamaları
tekrar edebilir.
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• Bu bağlamda eğitilebilir zihinsel engelliler için 
eğitim kurallarına uyularak web tabanlı bir 
uzaktan eğitim sistemi geliştirilebileceğine karar 
vererek çalışmalara başladık.
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Çalışma Yaptığımız Okul

33



34



35



36



37



38



39



40



41



TEŞEKKÜRLER…
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