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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen dünyada bireylerin günümüz koşullarına ayak 

uydurabilmesi için okuma becerilerini kazanması gerekir. Okuma becerisi elde eden bireyin 

hayata hazır olma süreci başlar. Okuyan ve anlayan bireyler eleştirel düşünür, yargılar, 

yorumlar, fikir üretir ve yeniliklere açık hale gelir. Bu sebeple okuma, okulda ilk öğrenilen 

becerilerdendir. Kişi okuduklarıyla yeni bilgiler edinir, kendini eğitir ve yaşamına yön verir 

(Gürer, 2021). Okuma becerisi kazanmış bireyler hayat boyu öğrenmeye istekli hale gelir 

(Bozkurt, 2020) 

İlkokulun ilk basamağında kazanılması gereken bu beceri herhangi bir sebeple sekteye 

uğradığında bir takım sıkıntılar yaşanır. Bireyde,  yaşıtlarına göre öncelikli olarak takılarak 

okuma, yavaş okuma, okuduğunu birleştirmeden unutma ve okurken hatalar yapma gibi 

davranışlar gözlenir. Gözlenen bu durumlara çözüm bulunamazsa okuma güçlüğü artarak 

devam eder ve zamanla bireyin tüm hayatını etkiler. 

Bu gibi sorunları engellemek ya da en aza indirmek amacıyla sistem üzerinden 

hazırlanan bir “Konuşan Heceler” kitabı tasarlandı. Tasarladığımız kitap, dilimizde en çok 

kullanılan kapalı (ip, of gibi) ve açık (me, nu gibi) olmak üzere  45 heceden oluşmaktadır. 5 

sayfadan oluşan kitabımızın içinde bulunan hecelerin butonuna basan birey, bastığı heceyi 

söyler. Söylenen hece doğru ise yeşil, yanlış ise kırmızı yanar. Yanlış  hece söylenmiş ise 

sistem doğru sesi alana kadar buton kırmızı yanmaya devam eder. Birey bu uyarılara göre 

kendini denetler. Hazırladığımız ikinci prototipimiz 2 sayfa 18 heceden oluşmakta ve hazır 

durumdadır. 

Bu projeyle hedefimiz öğrenme güçlüğü çeken, kolay unutan, geç öğrenen çocukların 

kimseye ihtiyaç duymadan kendi denetimlerini sağlayarak tekrarlar yoluyla okuma becerisini 

kazandırmaktır. Ayrıca işitme engelli olan ve kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler için de 

faydalı olacağını düşünülmektedir.  

Bu gibi çalışmalar bilgisayar üzerinden yapılan birçok programlarda mevcut fakat 

öğrenci bu programlarda pasif kalmaktadır. Ayrıca piyasada, şarkı söyleyen, masal anlatan 

ürünler fazlasıyla bulunmaktadır. Fakat bu ürünlerde  bireyin  aktifliği yoktur, bizim 

projemizin aksine birey pasif konumdadır. Tasarladığımız proje, birey aktifliğinin yanında, 

bireyin sürekli yanında bulunan bir kitap olup istediği zaman tekrar yapmasına imkan sağlar.  

Bu sebeple projemizin okuma becerilerinin temelleri atılma aşamasında çok faydalı olacağını 

düşünülmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

Okuma becerileriyle ilgili en büyük sorun okumanın temellerinin atıldığı ilkokulda 

yaşanır. İlkokul, bireyi bir üst kademedeki okula hazırlama süreci için çok önemlidir. Bu 

duruma bakıldığında okuma becerisindeki yetersizliğin öğrencinin ilerleyen kademelerdeki 

akademik başarısını da olumsuz etkileyeceği söylenebilir ( Peksoy, 2018). Okuma becerisi 

kazanmış olup akıcı okuyabilen bireylerin okumaları; noktalama işaretleri, vurgu ve 

tonlamalara dikkat edilen, geriye dönüş ve kelime tekrarlarına yer verilmeyen ve gereksiz 
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duruşlar yapılmayan okumadır ( Akyol, 2006). Sırasıyla harf, hece ve devamında kelime 

tanıma şeklinde okuma becerisi artarak devam eder. Fakat bu okuma sürecini ilerletemeyen 

bireyde birtakım problemlerle karşılaşılır. Bunlar genel olarak; tanınmayan kelimelerin 

okunamaması, sembol ve ses arası ilişkiyi kavrayamama, kelime veya harf karıştırma, 

heceleme güçlüğü, kelimelerdeki  harflerin değiştirilmesi, tahmin ederek okuma, yanlış 

okuma ve kelimeleri değiştirme, ekleme ve bırakmalar, tersine çevirmeler ve en sonunda 

unutmalar şeklinde gözlemlenir ( Akyol, 1994). 

Yaşanan bu problemlerin  okuma becerisini olumsuz etkilediği aşikardır (Akyol, 

1994). Yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemiz okuma becerileri açısından OECD ülkeleri 

arasında sonlarda yer almaktadır ( PİSA, 2016). 2018 verilerine bakıldığında ise bir miktar 

yükselme olsa da bu sonuç ülkemizde okuma güçlüğünün giderildiği anlamına 

gelmemektedir. Okuma güçlüğünü giderebilmek adına yapılabilecek en önemli teknik 

“Tekrarlı Okuma Tekniğidir” (Peksoy, 2018). Çünkü okuma güçlüğü yaş düzeyi, zihinsel 

kapasite, okuma ve öğrenme hızı, okuduğunu anlama ve anlamlandırma açısından beklenen 

seviyenin altında olma sürecidir (Doğanay, 2017 S.2). Okuma güçlüğü olan bireylerin harf-

ses uyumu yeterince gelişmemiştir. Çocuk sesleri öğrenme aşamasında odaklanma sorunu 

yaşar. Okuma esnasında okunuşları benzer sesleri ( t-d, v-f gibi) ve yazılışları benzer sesleri ( 

b-d, c-c gibi ) karıştırılabilir ( Sert, 2019 S.27).  

Özellikle pandemi sürecinden sonra 2. sınıfa devam eden öğrencilerin genelinde ciddi 

okuma güçlüğü yaşanmıştır. Bu durum bireyin kendi yaşıtları arasında ve sınıf içinde 

uyumsuz davranmasına yol açmaktadır. Yaşıtlarına göre akademik anlamda geride kalan 

birey dersi dinlememe, dikkat dağınıklığı, okula gelmek istememe, özgüven yetersizliği, 

arkadaş ortamına girememe gibi birçok sorunla karşı karşıya gelmektedir. Sorunlar devam 

ettikçe öğrenme güçlüğü çeken bireyde problem çözme becerisi kazanamama, akademik 

başarısızlık görülür ve zamanla öğrenmeye karşı pasif olmaya başlar. Bu sorunların 

üstesinden gelebilmek adına ülkemizde yapılan araştırmalardan yararlanılarak öğrencilere 

farklı okuma teknikleri uygulanmıştır. Model Okuma, Tekrarlı Okuma, Hata Düzeltme ve 

Kendini İzleme bu tekniklerin başında gelmektedir  (Sert, 2019 S.35). Bu kapsamda yapılan 

araştırma tekniklerinden yola çıkarak (tekrarlı harf okuma, tekrarlı hece okuma, tekrarlı 

kelime okuma ve ileriki aşamalar için tekrarlı metin okuma teknikleri gibi) bireylere Tekrarlı 

Okuma Teknikleri uygulanmış ve gelişimi takip edilmiştir. 

 

3. Çözüm  

Bu çalışma ilk olarak öğrenme güçlüğü yaşayan 3 öğrencide bir hafta boyunca aralıklı 

olarak günde üç kez denendi. İlk öğrenciye her gün kelime tekrarlatıldı. İkinci öğrenciye her 

gün hece tekrarlatıldı. Üçüncü öğrenciye ise her gün harf tekrarlatılmıştır. Her birey tekrarlar 

yoluyla daha hızlı öğrenmiştir fakat heceleme yoluyla tekrar yapan öğrenci unutmadığı 

heceleri birleştirerek kelime oluşturmaya başlamıştır. Kelime tekrarlayan öğrenci hızlıca 

kelimeleri okumuş fakat farklı kelime ile karşılaşınca duraklamıştır. Harf öğrenen öğrenci 

harfleri kısa sürede öğrenmiş fakat birleştirme yapmak için birine ihtiyaç duymuştur.  
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Bu fikirden yola çıkarak bireylerin kendi denetiminin kendi sağladığı ve kimseye 

ihtiyaç duymadan tekrar yapabileceği bir kitap tasarlandı. “Konuşan Heceler” adını 

verdiğimiz kitabimiz 45 heceden oluşmaktadır. Projemizi ses tanıma kartları ilave ederek 

internet ve telefondan bağımsız hale getirmeyi tasarladık. Ayrıca ses tanıma kartları ilave 

ettikçe  hece sayısını da artırma imkanı mevcuttur. 

İkinci prototipimiz olan kitabımız her sayfada 9 hece olmak üzere 2 sayfa oluşturduk. 

Çalışma şeklinin görülebilmesi için sistem kablolarla birlikte açıkta bırakıldı. Yanlış sese 

kırmızı ( Resim 1), doğru sese yeşil (Resim 2) yanacak şekilde oluşturuldu. Butonların 

düzeneği için Arduino Uno Kart ve Blotood  Modül bağlantısı kurularak ikinci prototipimiz 

çalışır hale getirildi. Projemizdeki sorunlar, çözümü ve eğitime katkısı Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

                      

               Resim 1                                                                     Resim 2 

            Tablo 1. Projedeki Sorunlar,  Çözümü ve  Eğitime Katkıları 

           Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Öğrenme güçlüğü 

çeken, geç öğrenen, 

öğrendiğini kolay 

unutan çocukların 

kendi yaş ve sınıf 

seviyesinin altında 

kalma sorunu. 

“Konuşan Heceler” kitabıyla 

en çok kullanılan hecelerin 

tekrar edilmesi ve kimseye 

ihtiyaç duymadan kendi 

denetiminin sağlamaya 

yardımcı olması. 

İlkokulda  kazandırılan okuma 

becerisinin dezavantajlı çocuklara 

ulaşarak kendi yaş ve sınıf 

seviyesine devam edip eğitim 

öğretim hayatına akademik 

anlamda olumlu katkısını 

sağlamak. 

İşitme engelli 

bireylerin okuma 

sorunu. 

Konuşan Heceler kitabıyla 

butonların yeşil ve kırmızı 

yanmasıyla bireylerin doğru-

yanlış okuma denetimi 

yapmalarına yardımcı olması. 

İşitme engelli bireylerin harf ve 

hece kavramlarını hızlı bir şekilde 

kimseye ihtiyaç duymadan 

öğrenmelerine katkı sağlar. 
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4. Yöntem 

Proje ile ilgili bulunan çözümün araştırma çalışması yapılarak elde edilen veriler 

toplandı. Bu veriler doğrultusunda yöntem geliştirildi. Bu yönteme göre her hece bir butona 

tanımlandı. Butonlara basılıp basılmadığı Arduino Analog Pinler sayesinde algılaması yapıldı. 

Kitabin her sayfasındaki heceleri Arduino’nun bir tane Analog Pin’e bağlandı. Birden fazla 

butonu okutabilmek için butonlar ile Analog Pin arasında farklı değerde dirençler eklendi. Bu 

sayede her buton(hece) Analog Pinde farklı bir değere sahip olduğundan öncelikle bu değerler 

tespit edilerek hece eşleştirmeleri yapıldı. Hecenin tanımlı olduğu butona basıldığında kırmızı 

ışık yanıp ve doğru söylendiğinde yeşil ışık yanacak şeklinde sistem düzenlendi.  

 Prototipte telefona Apple Store ve ya Google Playden ücretsiz indirdiğimiz program 

sayesinde sesimizi telefondan kitabimiz üzerindeki Bluetooth Modüle göndererek hangi 

heceyi söylediğimizi algılandı. Prototipimizin çalışma sistemi Resim 3’te sunulmuştur 

                                          

                                                Resim 3    

 Hece tanımlanan butonların üzerine yazıcıdan çıkardığımız heceler dokunmatik buton 

boyutunda kesilerek yapıştırıldı. 18 heceden oluşan 2 sayfamız bir araya getirilerek ikinci 

prototipimiz çalışır hale getirildi. Kitabımızın sayfa altına oluşturduğumuz bir yuvaya 

Ardunio Uno Kart, Bloetooht Modül, sensörler ve kablolar sabitlendi. Son olarak kitabımıza 

kapağı yapılarak Konuşan Heceler kitabımızın 18 heceden oluşan ikinci prototipi hazırlandı. 

Prototipimizde kullandığımız sayfalar Resim 4’te, prototipin son hali ise Resim 5’ te 

sunulmuştur. Oluşturulan  sistemde bireyin elindeki kitapla hızlı bir şekilde harf ve hece 

tanımalar başladı ve kısa sürede heceler birleşerek kelime üretmeye devam edildi. Bu sayede 

bireyin oyun oynar gibi fark etmeden yaşıtlarının seviyesine hızlı bir şekilde geldiği gözlendi. 
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                                        Resim 4                                                      Resim 5 

İlk prototipimiz 5 hece, normal butonlar Ardunio Uno Kart ile Bluetooht Modül 

bağlantısını kullanarak gerçekleştirildi. Resim 6’da sunulmuştur. İkinci prototip ise normal 

butonlar kalın olduğundan dokunmatik butonlar kullanarak 2 sayfadan ve 18 heceden oluşup 

yine Arduino Uno Kart ile okulumuzun imkanları ile Bluetooht Modül bağlantını kullanarak 

geliştirdik. Resim 7’de sunulmuştur. 

 

          

                 Resim 6                                                               Resim 7 

Destek verildiği takdirde Arduino Mega Kart ve Arduino Ses Tanıma Modülü 

sayesinde daha fazla sayfa ekleyerek tasarladığımız kitabımızı 5 sayfa halinde 45 heceyle  

kolaylıkla hayata geçirebiliriz. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Okuma güçlüğü çeken bireyler zaman içinde hayatta daha da zorlanmaktadır. Bu 

durum birey açısından zor ve sıkıcı bir süreçtir. Birey bu aşamada “Yapamıyorum.”diyerek 

her şeyi bırakma aşamasına geçebilir. Bu zorlu süreç “Konuşan Heceler” kitabıyla eğlenceli 

hale getirildi. Piyasada bireyin kendi denetimini kendi sağladığı, uygulama aşamasında aktif 

olduğu ve sürekli tekrar edebileceği başka bir materyalin bulunmaması bu projeyi 

farklılaştıran en önemli unsurdur.  
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 Bu amaçla hazırlanmış birçok bilgisayar programı hece tabloları ve sesli sunumları 

bulunmaktadır. Fakat bu programlar incelendiğinde hepsi heceleri kendi söylemekte ve birey 

pasif bir şekilde dinlemektedir. Bunun yanı sıra piyasada bir çok sesli hikaye kitapları 

mevcuttur. Fakat bu kitaplarda da yine birey pasif durumdadır. Bazılarında ise yazı yok 

sadece ses yüklüdür. Bu durum onları okuma becerisini artırıcı bir materyal haline 

getirememiştir. Bu durum gösteriyor ki projemizin inovatif yönü açıkça kendini 

göstermektedir ve patent almaya uygundur.  

  

 Projemizin donatımsal parçaları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

 Tablo 2. Projenin Donatımsal Parçaları 

Kullanılan 

Malzemeler 

Resim Kullanılan Yer Açıklama 

Arduino Mega 

Kart 

 

Kumanda ve 

kontrol 

işlemlerinde 

kullanılır. 

Bilgisayar tarafından 

programlanarak elektronik 

devreleri kontrol ve kumanda 

etme amaçlı kullanır 

Arduino Ses 

Tanıma Modülü 

 

Kitabımıza heceleri 

saklamak için 

kullanılır. 

Söylenen sözleri anlamaya 

yarayan sistemdir. 15 adet sesli 

talimatı saklayabilir. 

Bluetooht 

Modül 

 

Telefonla kart arası 

iletişim için 

kullanılır. 

Kablosuz haberleşmeyi sağlar. 

Direnç 

       

Butonla anolog pin 

arasındadır. 

Tek anolog pinden birden fazla 

buton okutabilmek için 

kullanılır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz başlangıç olarak maliyetli görülebilir fakat destek verilirse seri üretime 

geçtiğinde, piyasada bulunan sesli kitaplardan fiyat olarak bir farkının olmayacağı 

düşünülmekte ve mevcut bulunanların aksine, bu proje ile aynı fiyata daha yüksek fayda 

sağlayacaktır. Projemiz ticari bir ürüne dönüştüğünde eğitimcilerin ve ihtiyacı olan herkesin 

kullanımına sunulabilir. Herkesin ulaşabileceği bir materyalde öğrenme güçlüğü çeken 

dezavantajlı çocuklar eğitimciler tarafından tespit edildiği takdirde daha hızlı bir ilerleme 

sağlanabilir. 
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Prototipimizin internet ve telefon ile çalışmaktadır. Kitabımıza Arduino Ses Tanıma 

Modülü ile heceler tanımlanarak çalışma sağlanabilirse bu durum projemizin  kullanıcılarda 

yaygınlaşmasına imkan tanıyabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan piyasa araştırmalarına göre tasarım projemize ait malzemeler için tahmini 

maliyet 3.026,74 TL olarak belirlenmiştir. Malzeme listesi Tablo 3’de sunulmuştur. Malzeme 

fiyatları 11.05.2022 tarihindeki fiyatlardır (Piyasa araştırmalarının maliyet fiyatı internet 

adresleri kaynakçada sunulmuştur). Projemizin maliyetli olması ses tanıma modüllerinin 15 

komutla sınırlı olasından dolayı fazla ses tanıma modülü kullanılmasıdır. Ayrıca maliyeti 

artıran bir diğer malzeme dokunmatik butonlardır. Piyasada kullanılan normal butonların 

fiyatları uygun olmasına rağmen kalın olduğu için dokunmatik buton tercih edildi. Bu gibi 

durumlar projemizin maliyetinin yüksek olmasına yol açmıştır.  

 

Tablo 3. Malzeme Maliyet Listesi 

No Malzeme Adı Adet Adet Fiyatı Tutarı  

1 Arduino Mega Kart 1 591,24 591,24 

2 Arduino Ses Tanıma Modülü 3 564,65 1.693,95 

3 Dokunmatik Buton 45 7,59 341,55 

4 Tasarım İçin  Muhtelif Malzemeler   400 

        Toplam Maliyet 3.026,74 

 

Projenin maliyeti yüksektir ancak ticari ürün olarak üretime geçilirse maliyeti 

düşecektir. Çocuğun pasif olarak dinlediği birçok sesli kitaplar ticari üretim sayesinde 100-

120 TL (örnek internet siteleri kaynakçada sunulmuştur) arasında kullanıcılarına 

sunulmaktadır. Projemizde seri üretime geçtiğinde benzer çalışmalar gibi maliyet azalacak, 

ulaşacağı kitle artarak faydası yaygınlaşacaktır. 

Projenin ortaya çıkışı, hazırlanışı, tasarımı, üretim ve test süreçlerini içeren zaman 

planlamasına ait yapılacak çalışmalar Tablo 4’te sunulmuştur. 

 

            Tablo 4. Proje Zaman Planlaması 

Faaliyetin Adı 

O
ca

k
  

 Ş
u
b
at

  

 M
ar

t 
 

 N
is

an
  

 M
ay
ıs

  

 H
az

ir
an

  

 T
em

m
u
z 

 

 A
ğ
u
st
o
s 

 

Öğrencilerin Teknofest  Bilgilendirilmesi √        

 Projenin Belirlenmesi √        

Proje Takımının Kurulması √ √       

Literatür Taraması  √ √ √ √ √ √  

İlk  Prototipinin Yapılması  √ √      



10 

 

Ön Değerlendirme Raporu Hazırlanması  √ √      

Prototip Deneme Videosunun Çekimi  √ √      

Proje Gerekli Malzemelerin Araştırılması   √ √ √ √   

İkinci Prototipinin Yapılması    √ √    

Malzeme Maliyeti Hesaplanması  √ √ √ √ √   

Projenin Sayfa İç Tasarımı     √ √ √  

Test Süreci     √ √   

Detay Raporunun Hazırlanması     √ √    

Sayfaların Birleştirilmesi    √ √    

Dış Kapak Tasarımının Planlama     √ √ √  

Projenin Sunumu       √ √ 

Teknofest 2022        √ 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi 7-8 yaşlarında olup öğrenme güçlüğü çeken, geç öğrenen, 

öğrendiklerini kolay unutan ilkokul öğrencileri ve ilkokulda okuyan kaynaştırma 

öğrencilerdir. Ayrıca işitme engelli bireylerin okuma öğrenmelerini de hızlandıracağı 

düşünülmektedir.  

Özellikle pandemi sürecinde okuma öğrenemeyen, öğrenmekte zorlanan ve 2. sınıfa 

devam eden öğrencilerde bu sorunun fazla yaşandığını fark edilmiştir. Bu gibi sorunları en 

aza indirebilmek adına takımdaki öğrencilerle dilimizde en sık kullandıkları heceleri  

makalelerden yararlanarak sınıftaki en düşük seviyede olan üç öğrenci üzerinde bir hafta 

boyunca uygulandı. Uygulama sonrasında hızlı bir ilerleme kaydedildiği görüldü. 

Kaynaştırma ve işitme engelli bireylerde olumlu sonuçların daha geç alınabileceği 

düşünülmektedir. 

 

 

9. Riskler 

Prototipimizde en önemli risklerin başında telefondan yüklenen programda bireylerin 

bulundukları yörenin ağzıyla sözcükleri telaffuz etmeleri hecelerin net algılanmasını 

engelleyebilir. 

Prototipimiz internet üzerinden çalıştığı için internet alt yapısında sıkıntı olan 

bölgelerde ve internet sorunu yaşayan evlerde kullanımı zor olabilir.  

Bu sorunu aşabilmek için “Konuşan Heceler” kitabın içine yerleştireceğimiz Arduino 

Ses Tanıma Modülleri sayesinde internet ve telefondan bağımsız çalıştırılabilirse sorun 

ortadan kalkabilir. 

Şuanda yaptığımız araştırmalara göre piyasada var olan ses tanıma modülleri on beş 

komut ile sınırlı olduğundan birden fazla ses tanıma modülüne ihtiyaç duymaktayız. 

Kitabın içindeki kabloların kopması durumunda sistem çalışmayabilir. Projemizin bu 

risklere ait olasılık ve etki matrisi durumu Tablo 5’te sunulmuştur. 
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  Tablo  5. Risklere Ait Olasılık ve Etki Matrisi 

Riskler Düşük Orta Yüksek 

Yöre ağzıyla sözcükleri telaffuz etmeden dolayı hecelerin net 

anlaşılamaması. 

   

İnternet alt yapısı sorun olan ve çekiminde sıkıntı olan bölgeler.    

Kitabın içindeki kablolarda kopma olması durumunda sistemin 

çalışmaması. 
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