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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Görme engelli öğrencilerin sembole dayalı derslerde öğrenim güçlüğü çektiği literatürde 

belirtilmiştir (Doç. Dr. Okur M. Recep, Demir, M.). Kimya dersinde ise sembolik dil 

kullanılmaktadır. Elementler sembollerle gösterilir, sembollerle bileşik formülleri yazılır ve 

okunur. Element sembollerini ve periyodik cetveli öğrenmek çok zor ve çok karıştırılan bir 

konudur. Görme engelli arkadaşlarımızın element sembolleri ve periyodik cetvel konusunu 

öğrenmeleri ise çok daha zordur. Biz bu sorunun Fen Bilgisi ve Kimya derslerinde karşımıza 

çıkan element sembolleri ve periyodik tablo kısmını tuşlu, konuşan periyodik tablo ile 

çözmeyi hedefliyoruz. Projemizin amacı görme engelli arkadaşlarımız için konuşan periyodik 

cetvel hazırlamaktır. Her tuşun üzerine Braille alfabesi ile element sembolü yazılır. Sembolün 

üzerine basıldığında parmak ucu duyusu ile sembol okunur ve element hakkındaki bilgiler 

dinleyerek öğrenilir. Konuşan periyodik cetvel ile görme engelli öğrencilerin kimya öğrenimi 

kolaylaşır. Eğitim engellerinden biri kaldırılmış olur ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı 

sağlanır. Öğrenme olayı bireyseldir. Öğrenci sınıfta öğrendiklerini tekrar ederek pekiştirmeli 

ve bilgilerin kalıcılığını sağlamalıdır. Görme engelli öğrencilerin ise tekrarlarını yapabilmeleri 

için yeterli materyal ve araç gereçleri olmalıdır. Konuşan periyodik cetvel bu noktada görme 

engelli öğrencilerin bireysel tekrarlar yaparak öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Zihinsel 

engeli bulunmayan görme engelli öğrencilerin akranlarıyla aynı eğitimi alma fırsatı olur. İlgi 

alanlarına göre meslek seçme şansları olur. Görme engelli bireylerin eğitimine katkı 

sağlayacağı fikrinden yola çıkılarak 9. Sınıf MEB Kimya kitabındaki periyodik cetvele göre 

üç boyutlu tasarım yapıldı. C# yazılım programlama dilinde kodlama yapıldı. Önce üç tane 

element seslendirildi. Elektrik devresi çizildi. Bradboard üzerine üç tane tuş yerleştirilip 

elektrik devresine uygun bir şekilde kablolarla bağlandı. Elementin adı, atom numarası, atom 

kütlesi fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri ve doğada bulunuşları hakkındaki bilgiler 

derlendi. Her bir element için derlediğimiz bilgiler bilgisayarda seslendirildi. Aurdinio ses 

kartlarına bilgisayarda seslendirdiğimiz ses dosyaları yüklendi. Gerekli ekipmanlar ve 

hoparlör bağlanarak prototip tamamlandı. Prototip test edildi. Cihazın çalıştığı görüldü. 

Bradboardların üzerine 114 tane tuş yerleştirilerek ikinci prototip yapıldı ve sistem çalıştırıldı. 

Kimya dersi materyali olarak tasarladığımız periyodik cetvel kolay kullanımı, bilgiye hızlı 

ulaşılması, kullanım için öğreticiye ihtiyaç olmaması ve taşıma kolaylığı gibi avantajlara 

sahiptir. Yapmış olduğumuz kimya dersi materyali isteyen öğrencilerin element sembolleri ve 

periyodik cetvel konusunu daha kolay öğrenmelerini sağlayacaktır.  Eğitim engelsiz bir birey 

için ne kadar önem taşıyorsa engelli bir birey içinde o kadar önem taşır. 

2. Problem/Sorun: 

Projemizin yapılmasını gerekli kılan sorunlar görme engelli öğrencilerin sembolleri 

öğrenirken zorlanmaları ve sembole dayalı derslerde öğrenme güçlüğü çekmeleridir. 

Kimya dersinde element sembolleri ve periyodik cetvel konularını öğrenmekte 

zorlanmalarıdır. Yaptığımız araştırmalara göre engelli arkadaşlarımız için fen 

bilimlerinden, özellikle de Kimya’dan eğitim-öğretim materyali çok fazla 

bulunmamaktadır. Bilgisayar ve cep telefonlarından dinleyebilecekleri sesli ders 

anlatımları var fakat bu şekilde sembolleri ve periyodik cetveli öğrenemezler. 

Sembolleri bileşik formüllerini ve periyodik cetveli dokunarak öğrenebilirler. Görme 

engelli öğrenciler Braille alfabesi(kabartma alfabe) ile parmaklarıyla dokunarak 

okuma yazma öğrenmektedir(Görsel 1 ve Görsel  2).  Bilgisayar üzerinde kabartma 

periyodik cetvel yapılıp seslendirilebilir fakat zaman yetersizliği ve bu programları 
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açmanın zorluğu öğrenciyi caydırmaktadır. Böyle bir çözüme rağmen bizim periyodik 

cetvelin kolay taşınabilir ve estetik olması, oyuncak olarak bile kullanılıp öğrenmeyi 

eğlenceli hale getirmesi bir üstünlüktür. İlgili öğrenciler evde, okulda ve hatta 

kulaklıkla yolculuklarda kullanabilir.                                                                                                                                                                               

 

                      
Görsel 1               Görsel 2 

3. Çözüm  

Görme engelli arkadaşlarımızın periyodik cetvel, element sembolleri ve elementlerin 

özelliklerini öğrenebilmeleri için cep telefonu ekranlarından kabartma Braille alfabesi 

ile yazılar okunabilmelidir. Şekil ve semboller bu şekilde daha kolay öğrenilir. Ayrıca 

bireysel olarak evde bağımsız çalışmaları kolaylaşır. Böyle bir çözüme rağmen peri-

yodik cetvel dış uyaranlardan bağımsız öğrenilebilir. Biz bu problemi periyodik cetve-

lin estetik görüntüsü ve sadece periyodik cetvel olacağı için diğer uyarıcılardan 

bağımsız kullanılacak farklı boyutlarda üretilebilecek, üzerinde öğrencilerin oyun-

laştırılmış yarışmalar yapabileceği görünüme sahip tuşlu, her tuşta element sembolü 

ve sembole basınca element hakkındaki bilgiyi sesli olarak aktaran bir periyodik 

cetvel yaparak çözüyoruz. Görme negelli öğrenciler okulda kullanabilecekleri gibi 

evde de kullanaır. Bireysel tekkraarlar yaparak bilgilerini pekiştirir. Bu projemizi 

yaparken günümüz teknolojilerinden bilgisayar ve cep telefonunu internet araştırma-

larımızda, literatür taramasında, yazılım programlama, malzeme seçiminde, seslen-

dirme ve ses kaydı sırasında kullanıyoruz.  

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Element sembolleri ve periyodik 

cetveli öğrenmenin çok zor ve 

karıştırılan bir konu olması ve 

görme engelli öğrencilerin 

görmeden öğrenmelerinin çok daha 

zor olması 

Her tuşun üzerine Braille alfabesi 

ile element sembolü yazılıp 

sembolün üzerine basıldığında 

elemen sembolünü ve element 

hakkındaki bilgileri dinleyerek 

öğrenebileceği konuşan periyodik 

cetvel 

Hem sınıfta öğrenmeyi hem de 

bireysel öğrenmeyi destekler 

Görme engelli öğrencilerin 

kullanımına uygun kimya ders 

materyallerinin yetersiz olması 

Sembol içeren kimya dersi için 

uygun ders materyali hazırlamak 

Eğitimde fırsat eşitli sağlananır, 

eğitimde engeller kaldırılır. 

Görme engelli öğrencilerin sembol 

içeren dersleri öğrenme güçlüğü 

Konuşan periyodik cetvel ve 

benzeri gibi materyallerin 

artırılması 

Birden fazla duyuya hitap eder ve 

öğrenmeyi kolaylaştırır. 

Tablo 1: Sorun, çözüm, eğitime katkısı 
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4. Yöntem 

Projede  periyodik cetvel tasarlanırken özellikle bilişsel öğrenme kuramı ve çoklu ortam il-

keleri baz alınmıştır. Bilişsel öğrenme kuramına göre eğitimin bireyselleşmesi çok önem-

lidir.Aynı zamanda  konuşan periyodik cetvel çoklu ortam ilkelerinden özellikle tutarlılık il-

kesi, gereksizlik ilkesi ve yakınlık ilkesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Element sembolleri 

dikkatlice yazılıp konu anlatımı net anlaşılır şekilde hazırlanmıştır. 

Periyodik Tablo 9. Sınıf MEB kitabına göre tasarlandı. Bilgisayarda üç boyutlu periyodik 

cetvel çizildi(Resim 2). Elektrik devresi çizildi(Resim 1). 

 

 

          Resim 1:  Elektrik devresi        Resim 2: Üç boyutlu periyodik cetvel

  

 

C# yazılım programlama diline göre kodlama yapıldı. Bu kodla bilgisayarda üç tane element 

seslendirildi. Ses dosyaları ardunoya yüklendi. Malzemeler belirlendi(Resim 3) 

Malzemeler 

 
Resim 3: Projede Kullanılan Malzemeler 
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Kodumuzun çalışıp çalışmadığını test etmek için üç elementli küçük bir prototip yapılBrad-

boardun üzerine üç tane buton yerleştirildi. Butonlar kablolarla bağlandı. Pil ve aurdino par-

çaları da bağlanarak devre kuruldu. Birinci prototip tamamlandı(Resim 4) 

 

 
Resim 4: Prototip 1 

Kodlamamızın çalıştığı görüldü. Ses kalitesini artımak için hoparlör değiştirildi.  ……  

hoparlör alındı.  

114 element bulunan periyodik cetvelde 114 tane seslendirme yapıldığında ne gibi 

olumsuzluklarla karşılaşacağımızı görmek için ikinci prototip yapıldı(Resim 5).  

 

 
Resim 5: Prototip 2  

 

İkinci prototipte daha sağlam olacağı düşünülerek İki Bacaklı Tach   Buton kullanıldı. 118 

element seslendirildi. Fakat dokuz tane breadboard kullanarak yaptığımız ikinci prototip 

taşıma sırasında sık sık bozuldu. Daha sağlam olması için ikinci prototipteki butonları kulla-

narak Pertinaks üzerine geçirdik. Önceden elimizde bulunan Dört Bacak Butonları ikinci pro-

totipe taktık. 

 
Resim 6: Prototip 3 

Dişi- erkek jumper kablo 
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Projemiz tasarım, elektrik devreleri, yazılım programlama, Braille alfabesi ve montaj çalışma-

larını içermektedir.   

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Görme engelliler için kare kodlu Periyodik Cetvel, İnteraktif Periyodik Cetvel gibi 

çalışmalar yapılmıştır. Bunları kullanmak için cep telefonu ya da bilgisayar gereklidir. 

Birçok yardımcı teknolojik cihazın kullanımı karmaşıktır ve bunların nasıl 

kullanılacağını öğrenmek uzun zaman alabilir. Görme engelliler için yeni bir ara yüz 

tasarımı (Pr. Dr. Varol, Asat). Görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi veren 

etkileşimli bir web sitesi uygulaması (Dç. Dr. Sarıkartal, Zekiye). Görme engelliler 

için basılı doküman yorumlama ve seslendirme sisteminin gerçekleştirilmesi (Yrd. Dç. 

Dr. Kartal, Hasan). Bu çalışmalar geniş kapsamlıdır.   Bizim çalışmamız kimya 

dersinin öğrenimine özeldir. Yaptığımız araştırmalara göre çalışmamız özgün bir 

projedir. Tasarım sırasında kullanım kolaylığı, güvenilirlik, maliyet, kolay taşınabilir 

olması, yüksek geri bildirim hızı ve hafiflik gibi özellikler göz önüne alınmıştır. Bizim 

periyodik tablonun kullanımı çok kolaydır. Tuşa bastığında bilgiye ulaşacak, zaman 

kaybı ve odaklanma sorunu olmayacaktır. Görme engelli bilgisayarları çok pahalı 

olduğundan her öğrencinin alması zordur. Bizim periyodik tablomuzla elementleri 

öğrenen öğrenci bu bilgileri kullanarak yeni projeler ve icatlar yapabilecektir. İnsanlık 

yararına geri dönüşler olacaktır. Renk körlüğü olan Dalton’un ilk bilimsel atom 

modelini geliştirmesi ve Daltonizm hastalığını bulması gibi (9.sınıf MEB Kimya 

kitabı). C# yazılım programı kullanılmıştır. Cihazımızı yaparken arduino_mega-2560-

r3-usb-chip 2, jumper kablolar, hoparlör ve tuşlar kullanılmıştır.                                                                                                                                                                         

6. Uygulanabilirlik  

Proje fikrimizi; yaptığımız periyodik cetveli teknofest yarışmasında izleyicilere tanıta-

rak sağlayacağız. Sosyal medya, basın-yayın yolu ile tanıtımını yapacağız. Ayrıca 

okulumuzda sınıf arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, çevremizdeki tanıdıklarımıza 

göstererek çalıştırıp tanıtacağız. Böylece hem çalışmamızı göstermiş hem de diğer in-

sanların insanlık yararına çalışmalar yapması için iyi bir örnek olacağız. Görme engel-

liler dernekleri ve okulları ile iletişime geçip ürünümüzü tanıtacağız. Kullanılabilir 

olup olmadığını test edeceğiz. Bizim periyodik cetvelimiz oyuncak şeklinde de üretil-

erek ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenleri tarafından kullanılabilir. 

Böylece daha fazla üretilerek teknolojik ticari ürüne dönüştürülebilir. Ayrıca projemiz 

geliştirilmeye açıktır. Aynı proje tarih ve coğrafya derslerinde kullanılan haritalara 

uygulanabilir. Aynı proje öğrencilerin ve gençlerin çok sevdiği playstation oyunlarına 

dönüştürülüp dersler oyunlaştırılarak daha kolay öğrenilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

             Malzemeler           Fiat(TL) 

Arduino Mega 2560 R3 USB Chip CH340 Klon + USB Kablo 2 tane  112,08 TL 

 

40 Adet dişi-erkek Jumper kablo 20cm 2 tane                9,94 TL 

40 Adet dişi-dişi Jumper kablo 20cm 2 tane  7,94 TL 

 

40 Adet erkek-erkek Jumper kablo 20cm 2 tane  8,90 TL 

 

Arduino Micro SD kart Modül  Kargo dahil 

 

               10,82 TL 

Braille/Kabartma Yazı 27 satırlık tablet 1 tane  

 

               75 TL 

Braille yazı kalemi Parmakarası lacivert 1 tane  18 TL 

 

6x6 20mm Tach buton (4 bacak) 135 tane (Kargo dahil)               83,98 TL 

Pertinaks              59,13 TL 

Toplam             385,79 TL 

Tablo 1: Malzeme listesi ve fiyatları 

Yukarıdaki  malzemelerden Braille/KabartmaYazı 27 satırlık tablet 1 tane, Braille yazıkalemi 

Parmak arası lacivert 1 tane şeklinde belirtilen malzemeler ticari üretime dönüştürülürken 

kullanılmayacağından fiyat biraz daha aşağıya çekilecektir. Fakat güncel fiyatlar arttığından 

aynı malzemelerle yeniden yapıldığında fiyatın artacağını tahmin ediyoruz. 

 
Malzemeler Adet Link fiyat 

6x6 5.2mm Tach Buton (2 Bacak) 

 

150 adet aldık 

118 adet 

kullandık 

https://www.direnc.net/6x6-15mm-tach-buton--2-bacak 

 

97,12 TL 

 

Direnç(10k,5k,3.3k,2k,1.5k)   

 

150 adet aldık 

117 adet 

kullandık 

https://www.direnc.net/15k-14w-direnc-1 

 

6.10 TL 

 

20x30 cm Delikli Pertinaks (Bakır) 

Tek Yüzlü 

 

2 adet aldık 1 

adet kullandık 

https://www.robotistan.com/20x30-cm-delikli-pertinaks-tek-

yuzlu?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIxNzc3MiJ9 

 

59,13 TL 

 

1.2mm Tüp Lehim - Soldex 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.direnc.net/12mm-tup-lehim-soldex  

 

81,94 TL 

 

Arduino Mega 2560 R3 Klon (USB 

Kablo Dahil) 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.direnc.net/arduino-mega-2560-r3-usb-kablo-

dahil  

 

566,99 TL (fakat 

250 tl civarı fiyata 

alındı 2020) 

 

Mikro SD Kart Modülü 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.robotistan.com/mikro-sd-kart-modulu-1 

 

14,96 TL 

 

TDA2030 Amfi Modülü 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.direnc.net/tda2030-amfi-modulu 

 

25,61 TL 

 

Hi-Level 32 GB Micro SD Kart 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.a101.com.tr/elektronik/hi-level-32-gb-micro-

sd-kart-1/ 

 

49,95 TL 

 

ZD-205 Lehim Pompası 1 adet aldık 1 https://www.robotistan.com/zd-205k-lehim-pompasi- 43,80 TL 
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 adet kullandık 

 

1?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIxMzQyMSJ9 

 

 

Dişi-Erkek M-F Jumper Kablo-200 

mm 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.robotistan.com/40-pin-ayrilabilen-erkek-erkek-

m-m-jumper-kablo-200-mm 

 

19,89 TL 

 

Erkek-Erkek M-M Jumper Kablo-

200 mm 

 

1 adet aldık 1 

adet kullandık 

 

https://www.robotistan.com/40-pin-ayrilabilen-disi-erkek-

m-f-jumper-kablo-200-mm 

 

16,97 TL 

 

Toplam 982,46 TL 

Tablo 2: Malzeme listesi ve tahmini bütçe 

Tablo 3:  Projeye ait iş paketleri ve çizelgesi 

Yukarıdaki malzemeler prototipler yapılırken kullanılmış olup güncel fiyatlardır. Ti-

cari ürüne dönüştürülürken fiyatların daha ekonomik alınabilir olacağını düşünüyoruz. 

Günümüz fiyatlarına gore 500TL civarıda üretilebileceğini tahmin ediyoruz. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi görme engelli öğrenciler ve öğretmenlerdir. Görme 

engelli ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenler tarafından kullanılacaktır. Ayrıca tüm 

orta okul ve lise öğrencileri de kullanabilir. Eğitsel anlamda, ‘ ağır derecede görme 

kaybı olan, eğitimini dokunarak veya işiterek sağlayan’ birey görme engelli olarak 

tanımlanmaktadır(Dç. Dr. Muhammmet Recep Okur, Muhammet Demir).  DSÖ 

İş Paketleri 
Eylül Ekim Kasim Aralik Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Literatür Taraması 

  
          

Yazılıma Karar Verme 

ve Yazılımın Yapılması  
  

         

Tasarımın Yapıl-

ması,Malzememe Seçimi 

ve Elektrik Devresi 
  

  
        

1.Prototipin yapılması ve 

test edilmesi    
  

       

2.Prototipin hazırlanması 

ve test edilmesi     
   

     

3.Prototipin hazırlanması 

ve test edilmesi       
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verilerine göre dünyada 45 milyon, ülkemizde aile bakanlığı 2021 yılı verilerine göre 

215.000 görme engelli bulunduğu belirtilmektedir.  

 

 

9. Riskler olumsuz yönde etkileyecek sorunlar / (B planı: Çözüm önerileri) 

 

1. Kullanıcının konuşan periyodik cetveli alacak maddi gücünün olmaması /(Yardım 

derneklerinden veya devlet desteği) 

2. Görme engelli bireylerin kimya öğrenemeyeceği şeklindeki toplumsal ön yargılar / 

(Ailelerin bilinçlendirilmesi) 

3. Pazar riskleri, rekabet / (Görme engelli derneklerine cihazın tanıtımı) 

4. Yeterli kullanıcıya ulaşamama / (Görme engelli dernekleri ve okullarına gidilerek 

fen bilimlerinde başarılı olan görme engelli bireylerin hayat hikayelerinin 

anlatımı) 

5. Projenin dereceye girememesi / (Proje raporu için maksimum çalışma ve önem) 

6. Ticari ürüne dönüştürme sırasında gerekli maddi destek bulamama /( Devlet 

desteğini araştıma) 

7. Mali gider hesaplama hataları /(Mali gider hesaplamaları için sıkı bir araştırma ve 

elektronik cihaz üretimi yapan firmalarla görüşme) 

8. Öngörülemeyen sebepler / ( Olabilecek olumsuzluklar için tecrübeli uzmanların 

fikirlerinin alınarak önlem alma) 

 

 
Tablo 4:Risk Olasılık-Etki Matrisi 
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Projemiz büyük bir risk taşımamaktadır. Amacımız engelleri kaldırmaktır. Sadece 

yere düşürüldüğünde kırılabilir. Bu risk ise cep telefonu düştüğünde karşılaşılan risk 

kadardır. Düştüğünde parçalanmayı önlemek için elastik kılıf kullanabiliriz. Elektrik 

çarpma riski olabilir. Bu risk de cep telefonu,bilgisayardaki risk kadardır. Elektrik 

çarpması riskini kaliteli malzeme ve işçilikle çözümleyebiliriz. Elektrik kablolarını 

yalıtkan malzeme kullanarak kapatırız. Öğrenci eline aldığında eline takılacak çıkıntı 

bırakmayacağız. 
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