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Bölüm 1. Giriş 

Cihaz derken ne demek 

istiyoruz? 
• smartphone  

• tablet  

• desktop  

• lap top 

Zihinsel engelli kişiler 

becerilerini sürdürmek, 

iyileştirmek veya geliştirmek için 

elektronik cihazlarını kullanırlar. 

For example:  

• online banking   

• scheduling appointments   
• search for a job  

.

Zihinsel engelli öğrenciler ve 

çalışanlar Wi-Fi ağına 

bağlanarak sahip oldukları 

cihazları kullanarak diğer 

insanlarla iletişim kurabilirler.
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Zihinsel engelli birçok çalışan, 

işverenleri tarafından verilen 

cihazlara göre kendi cihazlarını 

kullanmayı tercih ederler. 

This mean:  
• security in workplace   
• boost morale and productivity  
• low cost for employees 

Teknoloji öğrenme ve 
çalışma performansını 
geliştirebilir. 

For example:  
• you can create social 

    networks  

• easy access to information  

• foster lifelong learning   

• increase work productivity  
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Bölüm 2. Güvenlik Bilgileri 

Uygulamaları 

kullandığınızda, hangi 

bilgileri paylaşacağınızı ve 

hangi bilgileri 

paylaşmayacağınızı 

bilmelisiniz.

Kişisel bilgilerinizi güvende 

tutmalısınız. Tam adınızı, 

konumunuzu veya diğer 

bilgilerinizi çevrimiçi olarak 

paylaşmayın. Şifrenizi 

kimseyle paylaşmayın.

İnternette ne tür videolar ve 

resimler paylaştığınıza 

dikkat edin. Örneğin, utanç 

verici çıplak fotoğrafları ve 

videoları, özel konuları, gizli 

bilgileri paylaşmayın.
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Bilmediğiniz 

uygulamaları 

cihazınıza indirmeyin 

ve yüklemeyin.

Yanlış giden bir şeyler 

olursa yardım isteyin.

Güvendiğiniz kişilerden 

ebeveynlerinizden, 

arkadaşlarınızdan ve 

öğretmenlerinizden yardım 

isteyebilirsiniz.
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Ciddi 

durumlarda 

polise başvurun. 

Örneğin: zorbalık, tecavüz, 

hırsızlık, saldırı gibi.
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Bölüm 3. Uygulamalar 
1. Google Takvim 

Muhtemelen Akıllı 

Telefonunuzda veya 

tabletinizde birçok 

uygulama 

kullanıyorsunuzdur.

Google takvim, zaman 

düzenlemesi ve yönetimi için 

kullanılabilecek bir uygulamadır.

Bir Android Akıllı Telefonunuz 

varsa, Google Takvim'i Google 

Play'den ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. 

Bir iOS Akıllı Telefonunuz varsa, 

Google Takvim'i App Store'dan 

ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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Etkinliklerinizi planlamak ve 

programınızı sürdürmek için 

Google Takvim' i 

kullanabilirsiniz.

Google Takvim, etkinlikler 
oluşturmanıza ve 
düzenlemenize olanak 
tanır.

Google Takvim, görev 

hatırlatıcıları ayarlamanıza 

olanak tanır.



11

Google Takvim, zaman 

kullanımınızı iyileştirmenize 

yardımcı olacaktır.

Google Takvim, iletişim 

becerilerinizi geliştirmenize 

yardımcı olacaktır.
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2. YouTube 

YouTube, videoları izlemek, 

yüklemek ve paylaşmak ve 

kişisel bir kanal açmak için 

kullanabileceğiniz bir 

uygulamadır.

Bir Android Akıllı Telefonunuz 

varsa, YouTube'u Google 

Play'den ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. 

Bir iOS Akıllı Telefonunuz 

varsa YouTube'u App 

Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.

YouTube'u kullanarak ne 

yapmak istediğinizi 

düşünün.



13

YouTube, videoları 

aramanıza ve 

izlemenize olanak tanır.

YouTube'un kendi 

videolarınızı kaydetme 

ve yükleme seçeneği 

vardır.

YouTube'u kullanarak 

videoları sosyal medya 

platformlarında 

paylaşabilirsiniz. 
• Instagram 
• Facebook 
• WhatsApp
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YouTube, kendi YouTube 

kanalınıza sahip olma seçeneği 

sunar. 

Kendi YouTube kanalına sahip 

olmak, zihinsel engellilik 

hakkındaki genel algıyı 

iyileştirebilirsiniz.

Through YouTube channel       you 

can gain: 

• support and acceptance,  

• discovery of other people 

with similar conditions,  

• information sharing and          

even income.
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3. Google Haritalar 

Muhtemelen akıllı 

telefonunuzda veya 

tabletinizde birçok uygulama 

kullanıyorsunuzdur.

Google Haritalar, konumunuzu 

izleyen ve sizi gitmek 

istediğiniz yere yönlendiren bir 

uygulamadır. 

Google Haritalar, iş 

arkadaşlarınızın nerede 

olduğunuzu bilmelerine de 

yardımcı olabilir.

Android Akıllı Telefonunuz 

varsa, Google Haritalar 

Uygulamasını Google 

Play'den ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. 

IOS Akıllı Telefonunuz varsa 

Google Haritalar Uygulamasını 

App Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.
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Google Haritalar'ı 

kullandığınızda ne yapmak 

istediğinizi düşünün.

Google Haritalar, belirli bir 

düğmeye basarak haritada 

nerede olduğunuzu bulmanızı 

sağlar. 
• You can check the picture  

below. 
• You can find this button     on 

the lower right part of the 

map.
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Google Haritalar, bir yerden 

başka bir yere en uygun 

şekilde gitmenize olanak tanır. 

Gideceğiniz yere nasıl 

gideceğiniz hakkında bilgi 

bulabilirsiniz: 

• Araba kullandığınızda. 

• Toplu taşıma araçlarını 
kullandığınızda. 

• Bir taksi çağırdığınızda. 

• Yürüyerek gittiğinizde.

Google Haritalar, zamanında 

bir yerde olmak istediğinizde 

size yardımcı olur.
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Google Haritalar, farklı tiplerde 

haritalar kullanmanıza izin 

verir. 

• You can use normal view. 

• Also 

you can use street view. 

Google Haritalar, 

konumlarınızı 

gerçekten güvendiğiniz 

biriyle paylaşmanıza 

olanak tanır 

.
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Google Haritalar' ı 

kullanmak istiyorsanız 

internet bağlantınızın 

olması gerektiğini 

unutmayın.
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Ayrıca 

Google Haritalar' ı 

kullanmak istiyorsanız 

konum bilginizi 

etkinleştirmeniz gerekir. 
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4. Google Hesap Makinesi 

Muhtemelen akıllı 

telefonunuzda veya 

tabletinizde birçok 

uygulama 

kullanıyorsunuzdur.

Google Hesap 

Makinesi hesap 

yapmanıza 

yardımcı olan bir 

uygulamadır.

Android Akıllı Telefonunuz 

varsa, Google Hesap 

Makinesi Uygulamasını 

Google Play'den ücretsiz 

olarak indirebilirsiniz. 

IOS Akıllı Telefonunuz varsa 

Google Hesap Makinesi 

Uygulamasını App 

Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.
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Google Hesap Makinesi 

kullandığınızda ne 

yapmak istediğinizi 

düşünün.

Google Hesap Makinesi, 
sayı eklemenize veya 
çıkarmanıza olanak tanır. 

Ayrıca sayıları çarpabilir 

veya bölebilirsiniz.



23

5. Etkileşimli Sunumlar 

Öğretmenler veya eğitmenler 

derslerin ilgi çekmesini isterler. 

Mümkün olduğunca çok şey 

öğrenmenizi isterler. 

Bu nedenle, bazen ekran veya 

duvarda çeşitli görüntüleri 

gösterirler. 

.

Görüntülerin görüntülendiği 

cihaza projektör denir. 

Buna sunum denir.

Bazen bir eğitmen, katılımcıların 

bazı soruları cevaplamasını ister. 

Bu cevapların ekrandaki herkes 

tarafından görülebilmesini ister.
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Örneğin, eğitmen gruptaki kaç 

kişinin tablet kullandığını bilmek 

ister. 

Sonra bir soru sorar. 

Katılımcılar akıllı telefonlarını 

veya tabletlerini kullanarak 

yanıt verir. Sonuç ekranda 

görülebilir: 

.

Sınıf katılımcılarının 

cevaplarını görebileceğiniz bir 

sunuma etkileşimli sunum 

denir.

Kahoot veya Mentimeter 

uygulaması kullanılarak 

interaktif sunumlar yapılabilir.
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Bu tür sunumlar sayesinde 

doğru cevabı bilip bilmediğinizi 

kontrol edebilirsiniz. 

Bu size eğlenceli de gelebilir.
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6. GeoCaching 

İnsanlar saklambaç oynamayı 

sever. Bir şeyler aramayı ve 

bulmayı severler. Yeni yerler ve 

bazı gizemli, gizli yerler 

keşfetmeyi severler.

Bazen insanlar eğlenmek için 

değil önemli yerler ararlar. 

İlginç bir şey görmek istiyorlar.

İlginç bir yer arayanların bir 

haritası olmalıdır. Ancak harita 

okumak zordur. 

Diğer insanlara nereye 

gideceklerini de sorabilirler. 

İnsanlar bilmeyebilir ve onlara 

yanlış yönü göstermeyebilir.
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Bu yüzden insanlar çevrimiçi 

navigasyonu icat etti. 

Navigasyon, sürücülerin 

istenen konuma ulaşmak için 

kullandıkları uygulamadır. 

İçeride dijital haritalar vardır. 

Size hangi yoldan 

gideceğinizi veya bir yeri nasıl 

bulacağınızı gösterebilir. 

Navigasyonu kullanmak için 

mobil cihazınızda 

yerelleştirme işlevini 

açmalısınız.

Yerelleştirmeyi eğlence için de 

kullanabilirsiniz. Geocaching 

adında bir oyun var. Cihazınızda 

yerelleştirme olduğunda onu 

oynatabilirsiniz. Bu oyunda farklı 

hediyelerin saklandığı 

önbellekleri ararsınız.
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If you have  

an Android Smartphone  

you can download               

Geocaching   

from Google Play for free.   
  

If you have   

an iOS Smartphone  

you can download   

Geocaching             

from App Store for free.

Sadece oyuna katılın ve 

bulmak istediğiniz önbelleği 

seçin. 

Öğretmen, oyunu cihazınızda 

çalıştırmanıza yardımcı 

olacaktır. 

Geocaching, arkadaşlarınızla 

oynayabileceğiniz çok güzel bir 

oyundur.
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7. TIM Be.Safe 

Zihinsel engelli bazı insanlar 

iletişimde zorluk yaşarlar. Neye 

ihtiyaçları olduğunu 

söyleyemezler. 

Bazen belli belirsiz 

konuşuyorlar ve onları anlamak 

zorlaşır.

Konuşmakta sorun 

yaşıyorsanız özel bir 

uygulama kullanabilirsiniz. 

Bu uygulamaya TIM Be.Safe 

adı verilir. Diğer insanlarla 

iletişim kurmanıza yardımcı 

olacaktır. Bunu Google 

çevrimiçi mağazasında 

bulabilirsiniz. Ücretsizdir.

TIM Be.Safe uygulamasını 

telefonunuza, tabletinize veya 

bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Nasıl yapılacağını 

bilmiyorsanız güvendiğiniz 

birinden yardım isteyin.
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Konuşamadığınız ancak 

yaşadığınız durum veya 

ihtiyacınız olan destek 

hakkında bilgi vermek 

istediğinizde bu uygulamayı 

kullanın. 

Ya da konuşma problemi olan 

biriyle iletişim kurmak 

istediğinizde kullanabilirsiniz.

Uygulamada internette 

tehlikeli durumları gösteren 

çok sayıda resim ve kelime 

bulunmaktadır. Örneğin, bir 

e-posta şifresi çalınması.

İnternette tehlikeli bir durumla 

karşılaştıysanız ve konuşmada 

sorun yaşıyorsanız uygulamayı 

kullanın. 

Polise veya güvendiğiniz bir 

kişiye başınıza gelenleri 

gösterin.
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8. Facebook 

Muhtemelen akıllı 

telefonunuzda veya 

tabletinizde birçok 

uygulama 

kullanıyorsunuzdur.

Facebook, insanların 

arkadaş olmasına, 

bağlantıda kalmasına ve 

çeşitli paylaşım türlerini 

paylaşmasına yardımcı 

olan bir sosyal medya 

uygulamasıdır.

Android Akıllı Telefonunuz 

varsa, Facebook 

Uygulamasını Google 

Play'den ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. 

IOS Akıllı Telefonunuz 

varsa Facebook 

Uygulamasını App 

Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.
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Kendinize özel bir Facebook 
hesabı açabilirsiniz.

Facebook 

hesabınız için 

gizli ve kişisel 

oturum açma 

şifresi 

oluşturabilirsiniz.

Facebook bize ne 

yapmamızı 

sağlar?
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Facebook size arkadaş 

meslektaş grubunuzu 

genişletmenizde size 

yardımcı olur.

Facebook, arkadaşlarınızı 

veya çevrenizdeki insanları 

aramanıza yardımcı olur.

Facebook arkadaşı olarak 

tanıdığınız bir kişiyi kolayca 

ekleyebilirsiniz.
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Kişi sizi Facebook 

arkadaşı olarak kabul 

ettikten sonra, Facebook 

arkadaşı olursunuz.

Arkadaş listenizden herhangi 

birini kaldırabilirsiniz.

Facebook üzerinden 

arkadaşlarınızla sohbet edebilir, 

mesaj atabilirsiniz.
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Facebook, ne 

düşündüğünüzü veya ne 

yaptığınızı paylaşmanıza 

yardımcı olur. Ayrıca bunu 

konum paylaşarak da 

yapabilirsiniz.

Fotoğraf ekleyip paylaşabilirsiniz.

Yüklediğiniz fotoğrafları 
silebilirsiniz.
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Facebook üzerinden 
toplu buluşma 
organizasyonları 
ayarlayabilirsiniz.

Herhangi bir durumda 

istediğiniz zaman 

hesabınızı dondurabilir 

veya silebilirsiniz.
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9. Money Manager 

Money Manager, paranızı ve 

tasarrufunuzu yönetmenize 

yardımcı olan bir uygulamadır. 

.

Android Akıllı Telefonunuz 

varsa, Money Manager 

Uygulamasını Google 

Play'den ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. 

IOS Akıllı Telefonunuz varsa 

Money Manager Uygulamasını 

App Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.

Kendinize özel Money 

Manager şifre 

oluşturabilirsiniz.
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Kendinize özel Money 

Manager hesabı 

oluşturabilirsiniz.

Money Manager ile gelir ve 

harcamalarınızın listesini 

oluşturabilirsiniz.

Para gelirlerinizi not 

edebilirsiniz.
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Harcamalarınızı ve para 

çıkışlarını not edebilirsiniz.

Money Manager gelir ve 

harcamalarınızı 

hesaplayarak size 

harcama grafiniğinizi 

gösterebilir. 

Herhangi bir durumda 

istediğiniz zaman Money 

Manager hesabınızı 

dondurabilir veya silebilirsiniz. 
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10. Alarm Clock 

Alarm Clock uygulaması 

size görev hatırlatmalarını 

yaparak zamanınızı daha 

iyi yönetmenize yardımcı 

olur.

Android Akıllı Telefonunuz varsa, 

Alarm Clock Uygulamasını 

Google Play'den ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz. 

IOS Akıllı Telefonunuz varsa 

Alarm Clock Uygulamasını 

App Store'dan ücretsiz olarak 

indirebilirsiniz.

Alarm Clock yapılacak listenizi 

yapmanıza yardımcı olur.
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Alarm Clock günlük 

programınızı yapmanıza 

ve işlerinizi size 

hatırlatmanıza yardımcı 

olur.

Yapacağınız işleri 

hatırlamanız için alarm 

oluşturabilirsiniz.

Her bir görev ve 

yapacağınız şeyler için 

oluşturduğunuz bir 

alarmı silebilir veya 

iptal edebilirsiniz. 

.
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Alarm Clock 
tamamladığınız ve 
tamamlamadığınız 
görevleri size 
söyleyebilir.
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11. WhatsApp 

WhatsApp cep telefonları 

üzerinden mesajlaşma 

sağlar.

If you have 

an Android Smartphone 

you can download WhatsApp 

from Google Play for free.  

If you have  

an iOS Smartphone 

you can download WhatsApp  

from App Store for free.

Uygulamayı kurmak için hatlı ve 

internet olan bir telefonunuzun 

olması gerekir.
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Metin mesajları ve sesli mesajlar, 

resimler, belgeler, kullanıcı 

konumları ve diğer medyaları 

gönderebilirsiniz.

Whatsapp üzerinden sesli ve 

görüntülü konuşmalar 

yapabilirsiniz.

Whatsapp üzerinden bir kişi veya 

birden fazla kişi ile aynı anda 

görüşme yapabilirsiniz.
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Görüşmek istemediğiniz kişileri 

engelleyebilirsiniz.

İstediğiniz zaman bir gruptan 

ayrılabilirsiniz.

İnternete bağlı ve telefonunuzun 

yanında olduğu bir bilgisayardan 

da Whatsapp uygulamasını 

kullanabilirsiniz.
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Çok fazla konuşma ve grup 

yorucu ve zaman alıcı 

olabilir. Whatsapp’a her 

zaman bağlı olmak ve 

birisiyle sürekli konuşmak 

iyi olmayabilir.
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12. Indeed Jobs 

Indeed Jobs, iş ilanları için 

istihdamla ilgili bir arama 

motorudur.

Indeed Jobs birçok iş ilanı 

kaynağında arama yapmanıza 

olanak sağlar.

Kullanıcılar cihazlarını 

kullanarak özgeçmişlerini 

oluşturabilirler.
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Kullanıcılar bir özgeçmiş 

yükleyebilir ve meslektaşları ve 

olası işverenlerle paylaşmak için 

kişiselleştirilmiş bir özgeçmiş 

bağlantısı kurabilirler.

Potansiyel işler için 

arama filtreleri, konum, iş 

unvanı, maaş, veya şirket 

anahtar kelimelerine göre 

aramaya izin verir. 


