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1.   Proje Özeti 
Etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için tüm duyu organlarımızın öğrenmeye dahil ol-

ması başarıyı artırmaktadır. Öğrenme %85 oranında görme, %15 oranında işitme ve diğer or-

ganlar ile gerçekleşir (Cavkaytar ve Diken, 2012).  Görme engelli öğrencilerde ise öğrenme daha 

çok kinestetik ve işitsel öğrenmeye dayalıdır Okur, M. R.(2019). Görme engeli olan öğrencile-

rin öğrenme konusunda büyük zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde 

görme engelli birçok birey için önemli eğitim materyalleri geliştirilse de özellikle coğrafya 

dersi gibi birçok coğrafi şekil, görsel ve sembolün yer aldığı derslerde hem öğrenen hem de 

öğreten taraf açısından zorluklar yaşanmakta ve bu durum incelenmesi gereken bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Görme engeli olan öğrencilerin lise coğrafya derslerinde özellikle coğ-

rafi şekillerin yer aldığı konuları anlamada karşılaştıkları güçlükler projenin çözmeye çalıştığı 

temel sorundur. Projenin amacı sesli anlatım ve Braille alfabesi (Körler alfabesi)  ile desteklen-

miş topografik maketler hazırlayarak coğrafi şekilleri görme engelli öğrencilerin daha kolay ve 

etkili öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle coğrafya müfredatı incele-

nerek şekiller belirlenmiş, ardından bilgisayar öğretmenimizin desteğiyle coğrafi şekillerin 3D 

tasarımı hazırlanmış ve okulumuzdaki 3D yazıcıdan şekiller alınarak ses düzeneği ve  Braille 

alfabesi ile şeklin adı eklenmiştir.  Hazırlanan maketler çeşitli yaş gruplarında görme engelli 

öğrencilere eğitim materyali olarak uygulanarak ders başarısına etkisi ölçülmüştür.  Öğrencile-

rin dokunarak, hissederek, işitsel bilgilendirmeler ile derslerde aktif ve istekli oldukları gözlen-

miş ve daha etkili bir öğrenmenin gerçekleştiği görülmüştür. Projemizle 2204-A TÜBİTAK 

Lise Öğrencileri proje yarışmasına başvurduk ve 14-17 Mart Konya bölge sergisinde 1. 

olarak Türkiye finalisti olduk. 30 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Ankara’da sunum 

yapacağız. 

Anahtar kelimeler: Görme engeli, Maket, Yer şekilleri, Eğitim materyali 

 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Görme engelli bireylerin teknolojinin etkisi ve Braille alfabesinin icadı ile günlük ha-

yatları ve eğitimleri kolaylaşsa da şekil ve sembollerin yoğun olarak kullanıldığı derslerde hala 

yetersiz kalındığı görülmektedir.(Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017). Coğ-

rafya dersi çevremizi daha iyi algılamamızı hedefleyen yerşekilleri ve oluşumunun  anlatımında 

sıklıkla coğrafi şekil, fotoğraf gibi görsellerin kullanıldığı görme engeli olan öğrencilerin zor-

landığı bir derstir (Gürsel, O. 2017). Ayrıca ülkemizde lise düzeyindeki görme engelli öğren-

cilerin normal liselerde kaynaştırma eğitimi görmesi, bu derslere giren öğretmenlerin engelli 

öğrencilerin eğitimi konusunda uzman olmaması, derslerde yeterince materyal kullanılmaması 

coğrafya konularının anlaşılmasını güçleştirmekte, bu durum görme engelli bireylerin çevrele-

rini, doğayı algılamalarında bir engel teşkil etmektedir M. Yakıştır (kişisel iletişim, 9 Mart 

2022). Bu durum projemizin çözmeye çalıştığı temel sorundur. Görme engelli öğrencilerin bu 

şekilleri zihinlerinde tasarlayabilmeleri için ders materyali kullanımı zorunludur, coğrafya der-

sinde kullanılabilecek en uygun materyallerden birisi ise topografik maketleridir. Tasarladığı-

mız proje ile sınıfa taşıma, dokunma, farklı açılardan bakma imkanımız olmayan coğrafi şekil-

lerin görme engelli öğrenciler için topoğrafya maketleri hazırlanmış, maketlerimize sesli bilgi-

lendirme ve Braille alfabesi de eklenmiştir.   
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Görme engelli öğrencilerin eğitimlerinde materyal kullanımına dair sınırlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Yapılan literatür taramasında görme engelli bireyler için harita tasarımı yapıl-

dığı görülmüştür fakat bu bir harita çalışması olduğu için sadece coğrafi olayların dağılışı hak-

kında bilgi vermektedir. Literatürde görme engelli öğrenciler için hazırlanmış projemize benzer 

bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

3.   Çözüm 

 

Görme engelli öğrencilerin coğrafya dersinde konular içerisindeki şekilleri zihinlerinde ta-

sarlayabilmeleri, konuları daha hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenebilmeleri için ders materyali 

kullanımının zorunlu olduğunu gördük. Coğrafya için en uygun materyalin ise öğrencilerin dik-

katini çeken, öğrencide merak uyandıran ve kullanışlı olan topografik maketler olduğuna karar 

verdik. Sesli anlatım desteği de olan bu maketler görme engelli öğrencilere derste uygulanmış 

öğrenciler dokunarak, hissederek ve işiterek  konuyu ve coğrafi şekilleri daha iyi anlamıştır.  

Teknolojinin gelişmesiyle 3D yazıcıda hazırlanan maketlerin olabildiğince ayrıntılı ve sesli 

olması görme engelli öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Görme duyusunun kaybından 

kaynaklı işitme ve dokunma duyuları daha gelişmiş olan öğrenciler için, bu duyulara hitap eden 

3D maketler alınan eğitimin verimini hiç şüphesiz artırmaktadır. 

3D yazıcılar her ne kadar yaygınlaşsa imkanları kısıtlı olan okullara bu tür maketlerin farklı 

malzemelerle de yapılabileceğini göstermek maksadıyla kilden ve ahşaptan da topografik ma-

ketler hazırladık. Hazırladığımız bu maketler ile görme engelli öğrenciler dışında diğer öğren-

cilerde de derse olan ilginin arttığını ve konunun daha iyi anlaşıldığını gördük. 

  

     

Resim1- Topoğrafik maketlerin Braille alfabesi ile şekil adlarının  yerleştirilmesi  
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 Tablo-1 Proje sorun-çözüm tablosu 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Görme engelli bireyle-

rin görsel ağırlıklı bir 

ders olan lise coğrafya 

konularını anlamakta 

zorlanmaları. 

Coğrafi konuları ve yerşe-

killerinin anlatımına uy-

gun olan topoğrafik ma-

ketlerin ders materyali ola-

rak kullanılması. 

Topografya maketleri ile görme en-

gelli öğrencilerin derse ilgisi ve 

dikkati artmış; öğrenme ve öğretme 

süreçleri dokunarak, hissederek ve 

dinleyerek çok daha kolay ve  kalıcı 

olmuştur.  

  

 

4.      Yöntem 

Öncelikle Antalya Muratpaşa RAM (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) aranarak ilçe-

mizdeki görme engelli öğrenciler hakkında bilgi alınmış ardından Beyaz Baston görme engel-

liler derneği ile iletişime geçilmiş ve yüz yüze görüşmeler yapılarak ayrıntılı bilgiler elde edil-

miştir. Görüşmelerin ardından projenin ana materyali topoğrafik maketlerin 3D maket tasarım-

ları oluşturulmuş ve yazıcıdan çıkarıldıktan sonra boyanarak ses sistemi ve braille alfabesi ek-

lenmiştir. Oluşturulan örnek maketler ile görme engelli öğrencilere ders anlatımı yapılmış ve 

maketlerin coğrafi yer şekilleri konusunun kavranmasında etkili olup olmadığının ölçülmesi 

için ders sonrası öğrencilere 20 sorudan oluşan test uygulanmıştır. 

  

4.1. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ziyareti 

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile görüşüldü ve projemizin görme engelli bi-

reyler için nasıl daha faydalı olabileceğinin fikir paylaşımında bulunduk. Dernek bizi projemizi 

anlatmak ve fikirlerini almak üzere görme engelli öğrencilerine yönlendirdi. Bu öğrenciler ile 

görme engelli öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları sorunlardan, anlamakta güçlük 

çektikleri  derslerden, özellikle coğrafya dersinde zorlandıkları veya eksiklik hissettikleri ko-

nulardan, bu konularda yaşanılan güvensizliklerin üstesinden gelinebilmesi için yapılabilecek 

hareketlerden, daha önce eğitim öğretim hayatlarında ders içerisinde eğitim materyali kullanıl-

masının ders performansına sağladığı yararlardan, eğitimde materyal kullanımının öneminden 

ve materyal olarak maket kullanımından bahsettik. 

  

Maketlerin coğrafya dersinde eğitim materyali olarak kullanımının ders için uygun ol-

duğunu,kinestetik eğitimin öğrencilerin derse karşı ilgisini arttıracağını ve dersi daha iyi kav-

ramalarında yardımcı olacağını ve son olarak eğitimin verimini arttıracağını düşünerek maket 

tasarımının uygun bir fikir olduğunda karar kıldık. 
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 Resim-2  Beyaz  Baston görme engelliler derneği 

  

4.2. Müfredata uygun yer şekillerinin belirlenmesi 

İlk kez ilkokulda hayat bilgisi dersinde karşımıza çıkan yeryüzü şekilleri lisede daha 

detaylı bir şekilde karşımıza gelir. Lisede öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz yeryüzü şekillerinden 

bazıları; dağ,volkan krateri, ova, plato, bazalt sütunları, tepe, körfez, burun,menderes, koy, bo-

ğaz, göl, akarsu, delta, vadi vb. dir. Projemizde bu şekiller arasından görme engelli öğrencilerin 

zorlanabileceği ilk örnekler olarak volkan konisi, krater, volkanik göl, akarsu vadisi, menderes, 

mantarkaya, traverten, peribacası ve bazalt sütunları maketlerinin yapılmasına karar verilmiş-

tir.  

  

4.3. Yer şekillerinin 3D tasarımının yapılması 

Müfredata uygun yer şekillerine karar verildikten sonra maketlerin tasarımı aşamasına 

geçilmiştir. Yer şekilleri üzerindeki ayrıntıların daha belirgin olması ve sağlamlığını düşünerek 

topoğrafik maketlerimizin 3D yazıcıda yapılmasına karar verdik. Bilişim teknolojileri ve Yazı-

lım öğretmenimiz yardımı ile çeşitli uygulamalar ve programlar sayesinde  maketlerimizin ta-

sarımlarını yaptık.  
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Resim-3 bazalt sütunlarının tasarımının yapım aşaması 

 

 

 Resim-4 Volkan kraterinin tasarımının yapım aşaması 

 

4.4. Yer şekillerinin 3D yazıcıyla çıkarılması ve şekle yönelik boyanması 

Bilgisayar üzerinden tasarlanmış olan yer şekilleri okulumuzda bulunan 3D yazıcı sa-

yesinde çıkardık ve görsel sanatlar öğretmenimiz yardımıyla uygun renklere boyadık. Görme 

engelli öğrencilerin fark edebilmesi için akarsu ve göl gibi su kaynaklarında silikon ve vernik 

gibi malzemeler kullandık. 
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Resim-5  Bazalt sütunları ve volkan konisi okulumuzda 3D yazıcıda çıkarılırken  

  

 

Resim-6 Akarsu vadisi 3D maketi fiziki haritaya uygun renklere boyatıldıktan sonra 

  

4.5. 3D makete yer şekline uygun sesli anlatım ve Braille Alfabesi ile açıklama eklenmesi 

Topoğrafik yer şekilleri maketleri boyandıktan sonra görme engelli öğrencilerin şeklin 

adını okuyabilmesi için maketin üzerine Braille alfabesi ile kullanarak yer şekillerinin adları 

yazılmıştır. 

Makete görme engelli öğrencilerin kinestetik öğrenmenin yanında işitsel olarak da daha 

iyi kavrayabilmeleri için makette bulunan yer şeklini açıklayan ve anlatan bir ses cihazı eklen-

miştir. 
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Resim-7 Topoğrafik maketlere seslendirme cihazı ve Braille alfabesi ile şekil adlarının  yerleş-

tirilmesi 

   

Resim-8 Beyaz kil hamuru ile Topoğrafik maketlerin yapım aşamaları 

 

   

Resim-9 Kilden yapılan topoğrafik maketlerin yapım aşamaları 
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4.6. Görme engelli öğrencilere 3D maketler ile ders anlatımı yapılması 

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği tarafınca bize yönlendirilen  üniversitede oku-

yan bir tam görme engelli ve bir az gören, dört lise düzeyinde tam görme engelli  öğrenci ile 

ders içi materyali olarak 3D yer şekilleri maketleri kullanımının ders veriminde ne kadar et-

kili  olduğunun anlaşılması için gruplara ayrılarak ders anlatımı yapıldı. Birinci grupta üniver-

site düzeyindeki tam görme engeli olan bir öğrenci,lise düzeyinde tam görme engeli olan iki 

öğrenciye, 3D yer şekilleri maketleri yardımcı eğitim materyali olarak kullanılmadan, 35 daki-

kalık müfredata uygun coğrafya dersine ilişkin yer şekilleri ile ilgili bir anlatım yapıldı. İkinci 

grupta ise aynı şekilde üniversite düzeyindeki az gören bir öğrenci,lise düzeyinde tam görme 

engeli olan iki öğrenciye, 3D yer şekilleri maketlerini derse yardımcı eğitim materyali olarak 

kullanarak 35 dakikalık müfredata uygun coğrafya dersine ilişkin yer şekilleri ile ilgili bir an-

latım yapılmıştır. Bu deneydeki asıl bağımsız değişken,maketlerin yararlılığı ve ders perfor-

mansına katkısı ölçülmek amaçlandığından ötürü, gruplarda 3D maketin eğitim materyali ola-

rak  kullanımıdır. Kontrol değişkenleri: Öğrencilerde bulunan görme kaybı oranları(üniversite 

düzeyindeki öğrenciler dışında),yaş farkları,öğrenci miktarı, öğretmenin anlatım şekli,öğret-

men,ders planı,sınıf atmosferi,kullanılan eğitim materyalleri(3D maketler hariç) ve ders anlatım 

süresidir. Deneydeki bağımlı değişken ise görme engelli öğrencilerin ders performansındaki 

değişimdir.Ders anlatımı sonrasında her iki gruba da  10 soruluk, anlatılan yer şekilleriyle ilgili, 

konunun öğrenciler tarafından kavranma miktarı ölçülme amacıyla bir test dağıtılmıştır. Test-

lerden elde edilen veriler Tablo-2 ve Tablo-3 te görülmektedir. 

Tablo-2 Sonuçlar tablosu 1(1.Grup)      

 

 

 

Tablo-3 Sonuçlar tablosu 2 (2.grup) 
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 Resim-10 Topoğrafik maketlerle görme engelli öğrencilere ders anlatımı 

  

5.      Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramasında görme engelliler öğrencileri için eğitimlerinde materyal 

kullanımına dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri görme engelli öğ-

rencilerin geometri konularına yönelik görüşlerini ele alan çalışmadır. Bu çalışmada görme en-

gelli öğrencilerin en çok zorlandığı şekillerin daire ve prizma olduğu anlaşılmıştır. Okul yöne-

ticisi, öğretim materyallerinin görme engelli öğrencilerin gereksinimlerine karşılık vermediğini 

ve dolayısıyla öğretmenlerin öğrencilere verimli bir eğitim ortamı sağlanmasında güçlük çek-

tiğini belirtmiştir.(Kazancı gül ve Eski,2021) Ayrıca görme engelli bireyler için özel harita ta-

sarımı yapıldığı görülmüştür. Bu bir harita çalışması olduğu için sadece coğrafi olayların dağı-

lışı hakkında bilgi vermektedir. Bizim projemizin diğer çalışmalardan farkı; Literatürde 

görme engelli öğrenciler için hazırlanmış yer şekillerini kinestetik ve işitsel olarak açıklayan 

bu tür bir çalışmaya rastlanmamıştır. Maketlerin yapım aşamasından sonra ders başarısına et-

kisini ölçmek için uygulanan testlerle  maketlerin görme engelli öğrencilerin eğitiminde verimi 

arttırdığı görülmüştür. Maketler 3 boyutlu yazıcı kullanarak tasarlandığından dolayı daha ay-

rıntılı maketler üretilmesi sağlanmış ve öğrencilerin çevrelerini daha etkili anlamalarına olanak 

tanınmıştır. 3D yazıcısı olmayan bölgelerde maketlerin farklı malzemelerle ve daha düşük ma-

liyetle yapılabileceğini göstermek amacıyla kil hamuru ve ahşap gibi malzemelerle de maketler 

yaptık. Hazırladığımız çalışma liselerde kaynaştırma sınıflarında okuyan görme engelli öğren-

cilerin coğrafya gibi çevremizi tanımaya yönelik ve büyük oranda görselliğe dayalı derslerde 

yaşadıkları sorunlara ve bu sorunların çözüm yollarına odaklanarak literatürdeki bu açığı ka-

patmıştır.  

6.      Uygulanabilirlik     
 

Projemizde maketlerin büyük kısmı sağlamlığı ve detaylara inilebilmesi nedeniyle, 3D 

yazıcıda üretildi, maket tasarımları bilgisayar öğretmenimiz tarafından www.tinkerced.com 

http://www.tinkerced.com/
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web sitesinde tasarlanıp Creality Slicer uygulamasında derlendi. Maketler görme engelli öğren-

ciler için hazırlansa da sınıflarda diğer öğrencilerin de şekli daha iyi algılayabilmeleri için şe-

killere uygun bir şekilde boyanmıştır. Seslendirme cihazı yüksek maliyeti nedeniyle sadece iki 

makete konmuştur. ilçemizde yer alan bir reklam şirketine Braille Alfabesi ile şekillerin adla-

rının yer aldığı plakalar çok düşük bir ücret karşılığında yaptırılmıştır (iki maketin adlarının yer 

aldığı plakalar da okulumuzda yapılmıştır). 3D yazıcısı olmayan okul veya özel eğitim rehabi-

litasyon merkezlerinde bu maketlerin farklı malzemelerle ve daha düşük maliyetle yapılabile-

ceğini göstermek amacıyla kil hamuru ve ahşap gibi malzemelerle de maketler yaptık. Hazırla-

dığımız maketler lisede görme engelli öğrencilerin bulunduğu kaynaştırma sınıflarında diğer 

öğrencilerin de derse olan ilgisini, dikkatini ve ders başarısını artırdığı tespit edilmiştir. Hazır-

lanan maketler okul ve özel eğitim merkezleri tarafından tamamen kendi imkanları ile üretile-

bilir ve bir defa yapıldıktan sonra uzun yıllar kullanılabilir. Hazırladığımız maketler Antalya 

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği yönetimi tarafından oldukça faydalı bulunmuş ve  ör-

nek olarak ilgili müfettişlere sunulmuştur. 

Günümüzde birçok derse ait eğitim materyali ticari amaçlı yapılmakta ve satışa sunul-

maktadır.Hazırladığımız topografik maketlerin benzerlerine rastlanmamıştır, bu alandaki açığı 

maketlerimiz kapatabilir. Hazırlanan bu maketler basit coğrafi şekillerden teknik şekillere ka-

dar tüm görme engelli okullarında, özel eğitim kurslarında ve anaokulundan üniversitelerde 

ilgili bölümlere kadar (görme engeli olmayan öğrenciler için) her basamakta kullanılabilir. 

Projeyi daha fazla insana ulaştırabilmek ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla Tekno-

fest Eğitim Teknolojileri yarışmasına katılma kararı aldık. İl milli eğitim, rehberlik araştırma 

merkezleri, görme engelliler dernekleri, özel eğitim öğretmenleri ve en önemlisi görme engelli 

öğrencilerle daha fazla iletişime geçerek projeyi yaygınlaştırabiliriz. 

 

7.      Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin iş zaman çizelgesi Tablo-1’de belirtildiği şekildedir. Tüm çalışmalarımız 

danışman öğretmenimiz Gökhan Yıldız kontrolünde, ben takım kaptanı Irmak Usluve takım 

arkadaşım Derin Akkaya tarafından okulumuzun bilişim laboratuvarı ve görsel sanatlar atölye-

sinde yapılmıştır. Görme engelli öğrencilerle yaptığımız görüşmeler, ders anlatımı ve test uy-

gulaması ise Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği  ve Özel Bilgi Bahçesi Özel Eği-

tim ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılmıştır. 
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Tablo-4 Proje iş-zaman çizelgesi 

AYLAR 

İşin Tanımı Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan 

Literatür Taraması X X       

  

Arazi Çalışması   X X     

  

Verilerin Toplanması 

ve Analizi 

  X X X   

  

Rapor Yazımı       X X X X 

 

7.1. Maliyet 

Proje kapsamında tüm maketlerin tasarımı ve üretimi okulumuzda yapılmıştır. Tüm ma-

ketlerin yapımı için gerekli olan malzeme ve fiyatları Tablo-5’de verilmiştir. 

 

 

Tablo-5 Maliyet tablosu 

Malzeme Birim Fiyatı Kullanılan Miktar 

Flament  150 TL 2 top 

Beyaz seramik kil hamuru 25 TL (500 gr) 4 adet 

Artdeco 100 kat vernik set 50 TL 1 set 

Seslendirme cihazı 125 TL 2 adet 

TOPLAM  700 TL 

 

  

8.   Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):        

Görme engelli öğrenciler için hazırlanan bu maketlerle en basit şekillerden karmaşık 

teknik şekillere kadar tüm coğrafi unsurları somut hale getirilebilmektedir Gürbüz, A. (2009). 

Topografik maketler görme engelli okulları ve özel eğitim kursları başta olmak üzere tüm ana-

okulları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ve üniversitelerde ilgili bölümlerde her basa-

makta kullanılabilir. 
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9.      Riskler 

Projemizin hayata geçirilmesini engelleyecek büyük bir risk bulunmamaktadır. Topog-

rafik maketlerin yapımında üç boyutlu yazıcı kullanmamız nedeniyle maliyeti ve ülkedeki her 

görme engelli öğrenciye ulaşması ve okullarda eğitim materyali olarak kullanılması konusunda 

zorluklar ile karşı karşıya gelinebilir. Amacımız projemizi her okulda kullanılabilecek bir eği-

tim materyali haline getirmek olduğundan dolayı, sadece 3 boyutlu yazıcı ile değil gerekirse 

farklı materyaller kullanılarak da maketler oluşturulabilir. Maketlerin kalitesi daha düşük olsa 

da öğrencileri için derste eğitim materyali kullanımı hem merak duygusunu hem de ders per-

formansını yine de artıracaktır. Buna örnek olarak kilden yaptığımız traverten ve peri bacası 

maketlerimiz alınabilir. Bunun dışında 3D yazıcı ile baskı hizmeti veren bir işletmeye yapılan 

tasarımlar bastırılabilir.  
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