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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

         15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren PISA 2018 yılı testinin okuma 

becerileri alanı sonuçlarına göre Türkiye 40. sırada olup OECD ülkeleri ortalamasının altındadır. 

         Okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin 

artırılması açısından önemlidir. Günümüzde teknolojik gelişmeler ve iletişimdeki dijitalleşme 

bilgiye ulaşmada çeşitlilik kazandırmıştır. Bu çeşitlilik ve iletişimin hızlı bir şekilde dijitalleşmesi, 

özellikle bilgiye ulaşma, okuma ve aktarma tercihlerini de değiştirmiştir. Okuma alışkanlığının 

önünde bir engel gibi görünen teknolojik cihazlar, ilgi çekici modifikasyonlarla fırsat yaratan eğitim 

araçlarına dönüşebilecektir. 

         Proje kapsamında geliştirilen “Lugat” çeşitli kategorilerdeki kısa; öykü, hikaye, masal, bilgi notları 

içerikleri ile görme engelli bireylerin kullanımına uygun bireylerin okuma ihtiyacını karşılayan bir 

dijital dönüşüm aracıdır. Öncelikle okul ortamı için tasarlanan Lugat esnek yapısı sayesinde 

bireylerin; alışveriş merkezi, hastane, park ve havaalanı gibi yerlerde okuma ihtiyacını karşılayan 

kullanımı kolay, ilgi çekici, geliştirmeye açık, yenilikçi bir okuma materyalidir. Lugat MEB’in 2023 

Eğitim Vizyonundaki “Tüm dijital içerikler öğrencilerin dinleme konuşma okuma ve yazma dil 

becerilerinin bütüncül olarak geliştirildiği temalar bağlamında tasarlanacaktır” ilkesine de katkı 

sağlayacaktır. 

1.1 Tasarım: 

Lugat sistemi, 3 teknolojik donanım, 1 özgün yazılım, donanımın yerleştirildiği ve hedef kitlenin 

kullanımına göre tasarlanmış 1 stanttan oluşmaktadır. 

 Sistem Donanımı 

a) Raspberry Pi 4 – Model B: Raspberry Pi 4 bir tek kart bilgisayardır. İşlemci, Ram bellek, giriş/çıkış 

portları gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. Küçük tasarımı ve kompakt yapısı 

sayesinde bu tür bilgisayarlar robotik projelerde, akıllı ev sistemlerinde, gömülü sistemlerde, 

kiosklarda tercih edilmektedir. Hatta klavye, fare, ekran ve çevre birimleri bağlayarak masaüstü 

bilgisayar olarak da kullanmak mümkündür. Raspberry Pi bilgisayarlar, Arduino gibi 

mikrokontrolcü kartlarının gücünün yetmediği ve aynı anda birden fazla işlemin yapılması gerektiği 

durumlarda tercih edilir. 

          Lugat sistemin ana donanımı olarak esnek, güçlü ve uygun maliyeti nedeniyle Raspberry Pi 4 tercih 

edilmiştir. Lugat’ın hikayelerinin depolandığı, yenilerinin yüklendiği, mevcutlarının değiştirildiği 

Raspberry Pi 4, Linux tabanlı Raspbian işletim sistemi ile çalışmaktadır. Raspberry Pi 4’e 32 GB. 

hafıza kartı takılmıştır. Sistem hem ürettiğimiz özgün programı çalıştırabilecek hem de çok fazla 

öyküyü depolayabilecektir. 

b) Dokunmatik Ekran: Sistemde WaveShare marka 10,1 inch endüstriyel tek dokunmatik ekran 

kullanılmıştır. Monitör 1024*600 çözünürlüğündedir. Ekranın Raspberry Pi 4 ile bağlantısında 

Micro HDMI kablo kullanılmıştır. 

c) Termal Yazıcı: Sistemde ZJANG 5890K marka 58 mm. termal fiş yazıcısı kullanılmıştır. Yazıcının 

baskı hızı 90 mm/saniyedir. Yazıcıdan grafik baskı almak mümkün olup resimli metin baskısı 

alınabilecektir. 

Resim 1: Program Arayüzünün Resmi 
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1.2 Yazılım: 

         Lugat’nın Raspbian işletim sistemi altında çalışmasını sağlayacak program Python ile yazılmıştır. 

Program tam ekran olarak dokunmatik ekranda çalışmaktadır. Kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir. 

İlkokul 1. sınıfından itibaren her öğrenci tarafından kullanılabilir. Lugat’da kullanılacak metinler 

lise öğrencileri için 6 kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; 

1.Öykü (En fazla 3 dakikada bitecek öyküler) 2.Şehrim-Bölgem-Kültürüm (Tarihi yerler, kültürel 

bilgiler, yöresel lokantalar vb.)3.Tarihi Hikaye4.Günün Motivasyonu (Bilim İnsanlarının Sözleri 

ve Başarı Hikayeleri)5.İngilizce Metinler6.Almanca Metinler 

Lugat Yazılımının Hareketle Kontrol Özelliğinin Gerçekleştirildiği Fonksiyonlar 
def parmakkonum(kr, handNo=0): 

    lmList = [] 

    RGBkare = cv2.cvtColor(kr, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

    results = eller.process(RGBkare) 

    if results.multi_hand_landmarks: 

        el = results.multi_hand_landmarks[handNo] 

        for id, lm in enumerate(el.landmark): 

            h, w, c = kare.shape 

            cx, cy = int(lm.x * w), int(lm.y * h) 

            lmList.append([id, cx, cy]) 

    return lmList 

 

def parmaksay(kr): 

    lmList = parmakkonum(kr) 

 

    if len(lmList) != 0: 

        parmaklar = [] 

 

        if lmList[idler[0]][1] > lmList[idler[0] - 1][1]: 

            parmaklar.append(1) 

        else: 

            parmaklar.append(0) 

 

        for id in range(1, 5): 

            if lmList[idler[id]][2] < lmList[idler[id] - 2][2]: 

                parmaklar.append(1) 

            else: 

                parmaklar.append(0) 
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        sayi = parmaklar.count(1) 

        return sayi 

 

def kategorisec(): 

    ses("veri/giris.wav") 

    sleep(3) 

    syi = parmaksay(kare) 

    if syi != 0: 

        ses("veri/{}.wav".format(syi)) 

        ses("veri/scm.wav") 

        sleep(3) 

        onayla = parmaksay(kare) 

        if onayla == 5: 

            hikayesec(syi, 1) 

 

def elalgıla(): 

    algsure = 0 

    while True: 

        if kapat == 1: 

            break 

        syi = parmaksay(kare) 

        if algsure == 5: 

            algsure = 0 

            kategorisec() 

        elif syi == 5: 

            algsure += 1 

            sleep(1) 

        else: 

            algsure = 0 

            sleep(0.5) 

 

def kamera(): 

 

    global kare 

 

    while cap.isOpened(): 

 

        _, kare = cap.read() 

 

        if not _: 

 

Lugat Arayüzün Tasarlandığı Fonskiyon 

pencere = Tk() 

 

pencere.attributes('-fullscreen', True) 

 

kamerakont() 

 

isbir = Thread(target=kamera) 

 

isbir.start() 

 

sleep(5) 
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isüc = Thread(target=elalgıla, daemon=True) 

 

 

1.3 Montaj: 

         Lugat’ı oluşturan üç ana teknolojik donanım bir bütün olarak esnek bir sistemdir. İhtiyaca göre 

çeşitli platformlara entegrasyonu sağlanabilir. Proje kapsamında Lugat’ın tasarımı kitap şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Tasarım Fusion 360 programında modellenmiştir. Modelin üretiminde, ahşap 

malzeme kullanılmıştır. Bu ürün parçaları CNC’ de kesilmiş kenar parçalarına kitap görüntüsü 

verilmek amacıyla yatar testerede şekillendirilmiştir. Elde edilen parçalar birleştirilerek gövde 

tamamlanmıştır. 

  Resim 2                Resim 3 

        Resim 2 ve 3’te Lugat’ın tasarım aşamaları gösterilmiştir. 

          Okul ortamında olası kazaları önlemek için tasarım sabit yapılmıştır. Öğrencilerdeki ilgi çekiciliği 

sağlamak için webcam ile sisteme yüz algılama özelliği ilave edilmiştir. Öğrenci standa 

yaklaştığında Lugat sesli olarak “Merhaba bir hikaye okumak veya bir konuda bilgi edinmek 

ister misin?” diyerek öğrenciyi okumaya teşvik edecektir.Görme engelli bireyler ise Lugat’ı 

hareketle kontrol sistemi ile kullanabileceklerdir. Görme engelliler için Lugat’ın etrafına 

hissedilebilir yüzeyler yerleştirilecektir. 

Resim 4                               Resim 5 

 

          Resim 4 ve 5’de Sistemin kullanım sırasında hareketle kontrol özelliği sağlamak amacıyla 

kullanılan mediapipe kütüphanesinden elde ettiğimiz Hand Landmark Modelleri  

gösterilmektedir. 

1. Problem Durumunun Tanımlanması: 
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Okumak, öğrenmenin temelini oluşturur. Okuma becerileri hayatta başarının da temelidir. 

Ülkemizdeki bireylerin okuma becerileri ile ilgili çeşitli veriler incelendiğinde; 

● EUROSTAT (2018), Avrupa genelinde 18 ülkeyi kapsayan okumayı günlük temel aktiviteleri 

arasında sayanların incelendiği anket çalışmasında, kitap okuma alışkanlığına sahip olan 

kişilerin ülkelerinin mevcut nüfuslarına oranı alındığında Norveç’te %18,3, Finlandiya’da 

%16,8 ve Polonya’da %16,4’tür. Türkiye’de ise düzenli kitap okuyanların oranı %10,1 ile 

Avrupa ülkeleri arasında en kötü üçüncü dereceye sahiptir. 

● Birleşmiş Milletlerin kitap için ayrılan yıllık kişi başı bütçe araştırmasına göre; Norveç’te 137, 

Almanya’da 122, Belçika’da ve Avustralya’da 100, Güney Kore’de 39 dolar ayrılıyor. Dünya 

ortalaması 1,3 dolar iken, Türkiye’deki bireyler ise ancak 0,25 dolar harcamaktadır. 

● Uluslararası Yayıncılar Birliği 2016 verilerine göre, Türkiye’de kişi başına 8,4 kitap 

düşmektedir. 

● TÜİK Türk insanı ihtiyaç listesi verilerine göre kitap 235. sıradadır. Kitap okumaya 

ayırdığımız süre günde ortalama sadece 1 dakikadır. 

● 30-34 yaş arası engellilerin yüksek öğrenimi tamamlama oranı AB’de %22,1 iken bu oran 

ülkemizde 6.8’dir. 

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı yaklaşık 2,6 

milyon engelli vatandaş bulunmakta bu kişilerin 215 bin 76’sını görme engelli bireyler 

oluşturmaktadır. 

● Görme engelliler için ve görme engelli kullanıcı dostu çok fazla uygulama yoktur. olanlar ise 

görme engelliler tarafından verimli bir şekilde kullanılmamaktadır ve güncellenmemektedir 

 Bu veriler incelendiğinde ülkemizdeki bireylerin okuma alışkanlığına sahip olmadığı veyahut 

görme engelleri nedeniyle okuma becerisi kazanamadıkları görülmektedir. Ülkemizde kitap 

okumaya yönelik yetersiz tutumun olumlu yönde geliştirilmesi ve alışkanlık edinmelerine katkı 

sağlamak için küçük yaştan itibaren her çocuğun ilgi çekici teknolojik ürünlerle okumaya teşvik 

edilmesine ihtiyaç vardır. Nihayetinde okuma doğuştan gelen bir yetenek değildir. Okuma 

alışkanlığı düzenli, sistemli ve aşamalı işlemlerle okuyarak öğrenilen bir beceridir.Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), OECD tarafından geliştirilen ve uluslararası ölçekte 

uygulanan bir izleme çalışmasıdır. Her üç yılda bir uygulanan PISA’nın temel amacı 15 yaş grubu 

öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerilerini 

değerlendirmektir. 

Tablo 1 Ülkelerin PISA 2018 Okuma Becerileri Yeterlilik Düzeylerine Göre Performansları 

 
        Tablo 1 Türkiye’deki öğrencilerin %56,3’ü okuma becerileri alanında altı yeterlilik seviyesinin, en 

düşük ilk iki yeterlilik seviyesine ulaşabilmiştir. Türkiye’deki öğrencilerin ancak %0,2’si en üst 

düzey altıncı yeterlilik düzeyi olan, “istenilen bilginin metin içerisinde saklı olduğu uzun ve soyut 

metinleri anlayabilirler. Bilginin nasıl kullanılacağına karar vermek için çeşitli ölçütler 

kullanabilir, bilgilerin benzer ve zıt yönlerini karşılaştırabilir ve bu bilgileri bir araya 
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getirebilirler. Metinler arası tutarsızlıkları çözebilir, farklı metinlerdeki bilgilerin benzer ve zıt 

yönlerini karşılaştırabilirler.” seviyeye ulaşabilmiştir. Bu seviye için OECD ortalaması ise 

%1,3’dür. 

Tablo 2 Ülkelerin PISA 2018 Okuma Becerisi Alan Performansları 

 
Tablo 2 PISA 2018’in Ana dilde Okuma ve Okuduğunu Anlama becerilerine göre Türkiye 466 

puanla 79 üye ülke içinde 40. olmuştur. OECD’ye üye 37 üye ülkenin ortalaması ise 487’dir. 

Tablo 3 PISA 2009-2018 uygulamalarında öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ilişkin cevapların 

Değişimi 

          Tablo 3 PISA 2009-2018 uygulamalarında öğrencilerin okuma alışkanlıklarına ilişkin cevaplar 

teknolojik değişim ve internet kullanımı ile doğru orantılı bir değişim göstermiştir. Ancak basılı 

materyaller olan dergi, roman, öykü, hikaye ve gazetelerin tamamında düşüş görülmüştür. 

Ülkemizin gençlerinde son 10 yılda basılı yazı okuma alışkanlığında düşüş nettir. 

         Ülkemizde okuma alışkanlığının düşüklüğü ve okuduğunu anlamadaki yetersiz seviye bilinen, 

birçok araştırma ve istatistiki çalışmayla da doğrulanan bir gerçekliktir. Bu durum Türkiye’nin 

bilim üretmesinin önündeki önemli bir engeldir. Kitap okuma alışkanlığının edinilmesinde dijital 

ürünlerin cazibesinden faydalanmak günümüz Z kuşağının gelişim özelliklerine uygun bir çözüm 

olacaktır. 

2. Çözüm  

• Lugat istenilen türdeki okuma metinlerini rastlantısal olarak okuyucuya verir. 

• Okuyucu listeden başlığına tıklayarak istediği metni seçebilir. 

• Lugat’ın dahili wifi sistemi sayesinde bulut üzerinden hem program hem de okuma 

metinleri güncellenebilmektedir. Program ve metinler Dropbox’ta saklanmaktadır. 

• Dropbox üzerindeki her bir dosya ayrı ayrı değiştirilerek, programın ara yüzündeki kategori 

isimleri ve hatta buton renkleri bile güncellenebilmektedir. 

• Sistem ilk açıldığında veya kullanma sırasında program değişikliklerini algılamakta ve 

kendisini bulut üzerinden otomatik güncellenmektedir. 

• Program ve metinler USB bellek ile de güncellenebilmektedir. Metinler PDF formatında 

sisteme aktarılmaktadır. 

• Lugat karşısındaki kişinin yüzünü algılar ve okuması için, onu sesli uyarıyla teşvik eder. 

Sürekli sesli uyarı vermemesi için uyarılar arasında 1 dakika bekleme süresi bulunmaktadır. 

İstenirse bu özellik kapatılabilir. 
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2.1 Kullanım Alanları ve Şekilleri 

Lugat’ın esnek entegrasyonu sayesinde yaygın bir kullanım alanı vardır. Çeşitli eğitim 

kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda şu tasarımların 

Lugat için uygun olacağı tespit edilmiştir. 

Okullar için          : Kitap standı şeklinde, 

Parklarda          : Ağaç tipinde, 

Duraklarda          : Duvara gömülü veya askılı kutu şeklinde, 

Müze Dinlenme Alanlarında       : Tarihi anıt görselleri şeklinde, 

Toplu Ulaşım Araçlarında        : Koltuk arkasına entegre olarak, 

Hastane Bekleme Alanlarında       : İç mekan Kiosk standı şeklinde, 

İç veya Dış Mekan Çocuk Parklarında: Masal kahramanları şeklinde. 

Öneriler 

• Lugat esnek yapısıyla eğitimde ve sosyal hayatta okuma ihtiyacını karşılayacak farklı 

projelerin ana unsuru olarak kullanılabilir. Lugat esasen eğitim kurumları için üretilmiş olsa da, 

tüm özel veya kamu kurumlarının bir bölümü veya bahçelerin uygun bir köşesi Öykü Köşesi 

ismiyle düzenlenebilir. Böylelikle bireylerde her an okuma teşvik edilmiş olur. 

• Yerel yönetimler tarafından parklarda veya AVM’lerin geçici çocuk bakım yerlerinde 

oluşturulacak bir bölüme Öykü Park ismi verilip Lugat yerleştirilebilir. Böylelikle hayatın her 

alanında hedef kitlede okuma alışkanlığı kazandırılır. Ayrıca bu bölümler, kütüphane alışkanlığı 

düşük veya sosyo-ekonomik durumu zayıf olan çocukların okuma alışkanlıklarının gelişimine de 

katkı sağlar. 

• Kendilerine küçük yaştan itibaren kitap okunan çocuklar, büyüdüklerinde kitap okumaya 

meyilli olmaktadırlar (Anbar, 1986; Stanovich,1986). Lugat çocuk odalarında ve okul öncesi 

eğitim kurumlarında Öykü Arkadaşı olarak tasarlanabilir. 

• Okullarda Lugat’ın güncellenmesi sorumluluğu kütüphane kulüplerine verilebilir.  

• Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle önümüzdeki süreçte eğitim temasın daha az olduğu 

ve sınıf dışı ortamların daha önemli olduğu bir şekle evrilmektedir. Lugat, dijital platform olarak 

okul ortamında her branş öğretmeninin ihtiyacına göre kullanabilir. 

• Lugat’da kullanılan termal printer siyah beyaz grafik baskı yapabilir. Haliyle Lugat 

çocukların hayal gücünü kullanabileceği resimli öykü ve masallar basabilir. 

3. Yöntem 

Araştırma verileri “Genel Bilgi Formu” ve “Okumaya İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır 

(EK-1). İhtiyaç analizine yönelik olarak ilçedeki 4 farklı lise türünün (Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu 

ve Mesleki ve Teknik) her birinden 9. 10. 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören 107’şer öğrenci 

olmak üzere toplam 428 öğrenciye Google Form üzerinden anket uygulanmıştır. Ankette Fırat 

Üniversitesi’nin, üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına ilişkin görüş ve tutumlarına 

yönelik bir ölçek olan “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır (Gömleksiz – 2004). 

         Yapılan faktör analizi sonucunda “Yarar”, “Alışkanlık”, “Adanma”, “Aşma’’ olarak adlandırılan 4 

faktör belirlenmiştir. Ölçek 5’li likert olup 21’i olumlu, 9’u olumsuz olmak üzere 30 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin uygulanacağı okullardaki rehber öğretmenlerin görüşü alınarak ölçeğe şu 

sorular dahil edilmiştir. 

● En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman kitap satın aldınız?  Kitap okumanıza 

etken olan sebep nedir? Yaşadığınız şehirde bulunan halk kütüphanesine ne sıklıkla 
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gidersiniz?Size göre kitap okumayı kim daha etkili teşvik eder? Kitap okumayı ……. 

aracılığıyla severim.Kitap okumama ……. engeldir. 

3.1  Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın evrenini, ilçemizde öğrenim gören 8902 ortaöğretim öğrencisi oluşturmuştur. 

         Ölçek geliştirme çalışmasının yapıldığı liseler, toplam öğrenci sayısı ve araştırma evrenini oluşturan 

okullardaki öğrenci sayıları. Araştırmanın örneklemi 428 lise öğrencisidir. 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

• Literatür taramalarında Lugat’ nın benzer bir okuma materyali eğitim kurumlarında 

kullanılmamaktadır. Ayrıca kültürel bir cihaz olarak da ülkemizde topluma açık hiçbir yerde 

bulunmamaktadır. Bu yönleriyle Lugat bir ilktir. 

• Lugat görme engelliler için sesli metinlerin yanı sıra Braille yazıcısı eklendiğinde tüm içeriği 

görme engellilerin kullanımına uygun bir hal alacaktır. 

• Lugat okullarda ve halka açık her yerde görme engellilerin kullanımına uygun olarak 

tasarlanmıştır. 

• Ülkemizde üniversitelerde görme engelli bireyler için eğitim materyallerinin sınırlı bulunması aynı 

zamanda üniversitelerin eğitim fakültelerinde görme engelliler için öğretim materyali yapılmaması 

itibari ile Lugat okuma ve kültürel içerikleri ile görme engellilerin kullanımına uygundur. 

• Lugat esnektir. İçerisinde bulunan tüm metinler ingilizce ve  almanca  diline de çevrilebilmektedir. 

Bu yönü ile globaldir. Kullanım yeri ve amacına göre istenilen öykü, hikaye, masal, bilgi, metin 

sisteme kolaylıkla yüklenebilir ve bulut üzerinden içeriği güncellenebilir. 

• Lugat’nın “Şehrim-Bölgem-Kültürüm” kategorisinde; yöreye ait görülmesi gereken tarihi 

yerler, kültürel öğeler ve yörenin ünlü yemekleri bulunmaktadır.Metinler türkçenin yanı sıra 

ingilizce ve almanca içermektedir. İçeriğinde bulunan karekod cep telefonu üzerinden 

okutulduğunda Google Maps ile bireyi şehrin o bölgesine yönlendirecektir. Haliyle Lugat, 

şehirlerin dijital dönüşümüne katkı sağlayan görme engelli bireylerin bağımsız seyahat etmesine 

imkan veren bu yönü ile de turizmi destekleyen  teknolojik tasarım ürünüdür. Lugat bu özelliği 

ile dünyada benzeri olmayan bir üründür. 

• Tasarım kodlarından, tasarımına ve üretimine kadar kendi mühendislik becerilerimiz ile üretilmiş 

olup Türk Patent ve Marka Kurumunda ürün ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmış aynısı ve 

benzeri bulunamamıştır. Lugatnın Türk Patent ve Marka Kurumuna 2021 GE-895720 Evrak 

numarası ile patent başvurusu yapılmıştır. Evrakları ekte mevcuttur. 

5. Uygulanabilirlik  

Lugat sistemi Milli Teknoloji Hamlesini destekleyen yerli yazılımı ve özgün tasarımı ile ticari bir 

ürün olarak pazarlanabilir niteliktedir. LUGAT sistemi Bir Okuma Yolculuğu ’Öykü Durağı’ ismi 

ile 2022 yılı İzmir Bölge Sergisinde 53. TÜBİTAK liseler arası proje yarışmasında Edebiyat 

alanında Bölge üçüncüsü olmuştur. Sistem ihtiyaç analizleri neticesinde geliştirilmiş ve Türkçenin 

bilinen en eski sözlüğü olan Dîvânu Lugâti't-Türk’ten esinlenerek projeye LUGAT ismi 

verilmiştir. 

 

6. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Faaliyetler Aylar(2021) Aylar(2022) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEv%C3%A2nu_Lug%C3%A2ti%27t-T%C3%BCrk
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEv%C3%A2nu_Lug%C3%A2ti%27t-T%C3%BCrk


11 

 

 

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Problem Araştırma X X X X         

Literatür Taraması  X X X X X       

Saha Araştırması     X X X X X    

Ürün Tasarım      X X X X    

Üretim       X X     

Test Süreci       X X X    

Ürün İyileştirme        X X X X X 

Ürün Saha Denemeleri        X X X X  

Proje Raporu          X X X 

7. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

          Projenin hedef kitlesi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler, eğitimde 

dezavantaja sahip görme engelliler olup turizm içerikleriyle diğer bir hedef kitlemiz de Kültür ve 

Turizm Bakanlığıdır.  

8. Riskler 

   

Önemsiz Hafif Ciddi Katastrofik 

O
L

A
S

IL
IK

 

Sık Sık 

Tekrarlanan 
(>%90) Kağıt İsrafı 

Yüksek Kullanım 

Maaliyeti 
Çevre Kirliliği 

Sistemin Hasar 

Alması 

Muhtemel 
(%50-

90) 

Kameranın 

tozlanması 

Elektronik 

arızaları 
Kamera Arızası 

Amaç Dışı 

Kullanım 

Ara Sıra 
(%10-

50) 

Elektrik 

Kesintileri 

Sistem üzerinde 

bulunan vidaların 

gevşemesi 

E-Book  Dijital Kütüphane 

Çok Az (<%10) 

Kullanıcı hataları 

sonucu elektronik 

kabloların hasar 

alması 

İçerik Seçimi 

Görme engellilere 

sistemin 

tanıtılması 

Makine üzerinde 

elektrik kaçağı 

 

a) Lugat’nın saha testleri sırasında okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından yapılan kısmen 

haklı eleştirel durumların ortaya çıkmaması için şu tedbirler planlanmıştır. 

• Kağıt İsrafı ve Yüksek Kullanım Maliyeti: Okul idarecileri materyalde kağıt bittiğinde 

bunun okul idareleri için negatif bir eleştiri kaynağı olacağı belirtmişlerdir. 

• Cevap: Lugat’nda kullanılan termal kâğıt rulonun 1 tanesinin perakende satış fiyatı yaklaşık 
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2 – 3 ₺ dir. Toplu alımlarda bu 1.- ₺ ye düşmektedir. Haliyle Lugat’nın kullanımı oldukça 

ekonomiktir. Kaldı ki eğitimde fayda sağlayan hiçbir maliyet yüksek değildir. 

• Çevre Kirliliği: Metinlerin basıldığı termal kağıtlar çevre kirliliğine yol açabilir. Cevap: 

Termal kâğıtlar doğada kısa sürede çözülebilir, haliyle doğaya bir zararı olmayacaktır. 

Okuma metinleri, ilkokullarda sınıflardaki sepetlerde biriktirilerek “Tohum Topu” 

çalışmasının ana materyali olarak kullanılabilir. Ayrıca çevre bilinci farkındalığını yüksek 

tutmak için Lugat’nın alt tarafına geri dönüşüm kutusu tasarlanmıştır. 

• Amaç Dışı Kullanım: Sınıf veya laboratuvar ortamının dışında koridorlarda kalabalık 

öğrenci topluluğun içinde kullanılmasından dolayı amaç dışı keyfi kullanım ihtimali vardır. 

• Cevap: Tüm dünyada okullardaki donanımlara öğrenciler tarafından zarar verilebilmekte 

veya gereksiz kullanılabilmektedir. Ancak bu bir kültürel olgunlaşma sürecidir. Öğrencilere 

bu cihazın kendileri için var olduğu fikri aşılandığında amaç dışı kullanım zamanla 

azalacaktır. Kaldı ki, buna benzer eleştiri FATİH projesi ile tüm sınıflara büyük ekranlar 

konulduğunda yapılmıştır. Ancak günümüzde bu ekranlar tüm Türkiye’de aktif ve hasarsız 

kullanımı sayesinde yüksek faydası devam etmektedir. 

• E-book ve digital kütüphane gibi dijital platformlardaki okumadan farkı nedir? 

• Cevap: Dijital kitap okumak için dijital bir cihazın (cep telefonu, tablet, bilgisayar vb.) 

sürekli kullanılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu durum tüm toplumlarda ciddi bir sorun 

olan dijital bağımlılıkla mücadeleyi sekteye uğratacaktır. Lugat basılı kitap ile teknolojiyi 

harmanlayan bir üründür. 

• Lise öğrencilerine uygulamış olduğumuz “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Genel 

Bilgi Formu” ile yapmış olduğumuz kişisel görüşmelere göre okuma ile akademik başarı 

arasında doğrusal bir korelasyon olduğunu fark ettik. Öğrenciler her ne kadar okumanın 

günlük hayatla ilişkilendirilerek doğru kararlar almalarını sağladığına ve kişiliklerini 

geliştirdiklerini inansalar da okumanın teşvik edilmesi noktasında desteğe ihtiyaç 

duyduklarını tespit ettik. Çözüm noktasında ise alışılagelmiş geleneksel algılarla günümüz 

teknolojisini birleştiren Lugat’nı tasarladık. 

• Öğrencilerin estetik tasarımlarla güncellenmediği ve dolayısıyla görsel anlamda ilgi 

çekmediği için halk kütüphanelerine gitmeyi tercih etmediklerini saptadık. Bu bağlamda 

kütüphaneler Lugat’nın dahil olduğu alanlarla beraber elektronik bilgi kaynakları ile 

donatılmış ve görsel olarak desteklenmiş mekanlara dönüştürülmelidir. 

• Öğretmen, öğrenci ve velilerle yaptığımız saha denemelerinde Lugat eğitim aracı olarak 

destek almıştır. Aynı zamanda öğrencilerin Lugat’nı benimsediği ve rahatlıkla 

kullanabileceği gözlemlenmiştir. 
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Lugat sisteminin kitap şeklindeki standının ve donanımının tamamlanmış halidir. Sistem eğitim ve 

kültür materyali olarak görme engellilerin kullanımına uygundur. 
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