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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  

  Sınav ve değerlendirme şu anki eğitimin vazgeçilmez parçalarından biridir. 

Öğrencilerin adil ve doğru bir biçimde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması hem derslerin 

sonuçlarının doğru şekilde görülmesi, hem de fırsat eşitliği açısından son derece önemlidir.  

  Ülkemizde uzman kişilerce ölçme ve değerlendirme sınavları hazırlanmaktadır lakin bu 

sınavlar hazırlanırken  öğrencilerin engellerine bakılmamaktadır. Yani görme engelli bir birey 

üniversite okumak istiyor ise mutlaka diğer bireylerin hazırlandığı gibi sınava hazırlanmalıdır.  

  Yapılan araştırmalarda ise görme engelli bireylerin diğer bireylere kıyasla kendi 

bireysel çalışma ortamını kuramadığı çünkü bu ortamı kurabileceği materyallere sahip 

olmadıkları, bu nedenle akademik başarıda düşüşler yaşandığı görülmüştür.  

  Bu projede bu sebeplerden yola çıkılarak, görme engelli bireylerin yeni üniversite 

sistemine göre sınava hazırlanmaları, onların kolaylıkla kendi başlarına kullanabilecekleri, 

istedikleri dersleri sesli olarak dinleyebilecekleri ve soru çözebilecekleri bir Android 

aplikasyonu ve web sitesi kurulması amaçlanmıştır. 

 Bu doğrultuda yazılımsal ve tasarımsal girişimlerde bulunulmuştur. Html ve Javascript 

komutları kullanılarak bir web sitesi hazırlanılmıştır. Hazırlanan bu web sitesi tamamen sesli 

komutlarla donatılarak görme engelli bireyin kolaylıkla istediği işlemleri yapmasına olanak 

sağlamaktadır. Web sitesinin yanında kullanıcıların daha kolay erişim sağlamasını sağlamak 

için bir Andorid aplikasyonu tasarlanmıştır. Bu aplikasyon kullanıcıyı bir mikrofon ekranıyla 

karşılamaktadır. Kullanıcı tamamen sesli komutlar vererek istediği işlemleri 

gerçekleştirmektedir.    

 

2. Problem/Sorun: 

   

  YKS sınav soruları öğrencilerin engellerine bakılmaksızın hazırlanmaktadır. Yani 

görme engelli bir birey üniversite okumak istiyor ise mutlaka normal bir bireyin hazırlandığı 

gibi sınava hazırlanmalıdır. 

Yapılan araştırmalarda engelli bireylerin YKS sınavına hazırlanmaları için yeterli kaynak 

(eğitim seti, materyal vb.) bulunmadığı anlaşılmıştır. Var olan e-içerik ya da materyallerle ile 

çalışmak istediklerinde genellikle başka bir kişiden yardım almaları gerekmektedir. Bu durum 

engelli bireylerin bireysel çalışma ortamı kurmasına engel olmaktadır. Bu da 

ölçme/değerlendirme sınavlarında istedikleri sonuçlara ulaşamamlarına neden olmaktadır. Bu 

durumun etkisi Tablo-1  isimli grafikten detaylı bir şekilde görülebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo-1 
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3. Çözüm  

  

 Bu projede görme engelli bireylerin kolayca erişebileceği bir internet sitesi ve telefon 

aplikasyonu hazırlanmasının kullanışlı olacağı öngörülmüştür. Bu platformlar aracılığı ile 

onlara uygun bir şekilde hazırlanmış derslere, deneme sınavlarına, soru bankalarına ve kişisel 

gelişime faydalı (kitap, oyun vb.) materyallere evlerinden bireysel olarak erişim 

sağlayabileceklerdir.  

Geliştirilen telefon aplikasyonu tamamen sesli komutlar ile çalışacaktır. Kullanıcıya temin 

edilecek olan Bluetooth kumanda aracılığı ile aplikasyon açılacak ve kullanıcı gerçekleştirmek 

istediği eylemi sesli olarak sisteme söyleyecektir. Örneğin; 

 

1) Görme engelli öğrenci Bluetooth kumanda ile uygulama açtı, 

2) “Tarih – Milli Mücadele” komutu ile istediği dersin dosyalarına ulaştı, 

3) “Soru Bankası” komutu ile işlediği ders ile ilgili olan sorulara ulaştı, 

4) Sesli olarak sistem tarafından okunan sorulara “A Şıkkı” vb. komutlar vererek soru 

çözümü yaptı ve yanlış cevapladığı soruların doğruları sistem tarafından bildirildi,  

5) Bu sayede öğrenci öğrendiklerini pekiştirmiş, yanlış öğrendiklerinin ise doğrularını 

öğrenmeye fırsatı bulmuş oldu.  

 

Projede Kullanılan Bileşenler ve Programlar: 

 

1) Bluetooth Kumanda 

 Bluetooth kumanda, kablo bağlantısını ortadan 

kaldıran kısa mesafe radyo frekansı kullanan teknolojik 

bir kontrol cihazıdır. Bu projede sistemi açmak ve 

yönetmek için kullanılmaktadır. 

 

2) Mit App İnventor 2 

 MIT App Inventor, Google tarafından ortaya 

çıkarılan ve sonrasında Massachusetts Institute of 

Technology tarafından geliştirilen, özgür bir uygulama 

geliştirme aracıdır. Bu projede android program 

tasarlanması ve  kodlanması için kullanılmıştır.  

 

3) HTML 

  Açılımı Hyper Text Markup 

Language  yani Hiper Metin İşaretleme Dili olan HTML, 

web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin 

işaretleme dilidir. Bu projede web sitesi oluşturulmak içi 

kullanılmıştır.  

Resim-2 

Resim-3 

Resim-4 
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4. Yöntem 

  Projenin yapımı, iki temel aşamada planlanmıştır. İlk 

aşama projenin web sitesinin kurulması ve içeriklerin bulunarak 

sisteme yüklenmesidir. İkinci aşamada Android işletim sistemi 

bulunan cihazlarda kullanılacak uygulamanın kodlanmasıdır.  

 

  Görme engelli bireyler sistemden faydalanmak 

istediklerinde onlara Resim-5’de görüldüğü gibi Braille alfabesi ile 

hazırlanmış içindekiler kitapçığı verilecektir. Bu sayede çalışmak 

istedikleri ders ve konuyu sistem ile konuşarak açabilecekler ve 

istedikleri yerden çalışabileceklerdir.  

 

 

Web Sitesi 

  Yeni üniversite sınav sistemine (YKS) göre 

hazırlanmış e-içerikler ile bir veritabanı 

oluşturulmuştur. Konular ile ilgili eğitim içerikli 

videolar (eba, youtube, video sitelerinden) tek tek 

alanında uzman öğretmenler eşliğinde kontrol edilerek 

engelli bireyler için uygun olduklarına karar 

verildiklerinde ses dosyasına dönüştürülmüştür. 

  Web sitesi tasarımında basit html kodlar 

kullanılmıştır. Bilgisayarın imleci yazıların üzerine 

geldiğinde sistemin kullanıcıya dersin ve konunun 

ismini sesli olarak okuması için Resim-6 de görüldüğü 

gibi javascript kodlar kullanılmıştır. 

Görme engelli birey akıllı cihazı ve 

Bluetooth kumandası ile “Engelsiz 

Eğitim Platformunu” android 

uygulamasından ya da internet 

sitesinden açar. 

Kullanıcı açılan sistemde istediği derse, 

materyale ve soru bankasına sesli 

komutlar ile hiçbir yardım almadan ulaşır.    

Resim-6 

Resim-5 
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  Site görme engellilerin eğitiminde kullanılacağı için 

basit olarak kodlamıştır. Web sitemizin içerisindeki dersler 

Resim-7 görüldüğü gibidir.  

 

  Not: Dersler sürekli olarak güncellenmektedir.  

 

 

Derslerin içerikleri Resim-8 / Resim 10 arasında verilmiştir.  

 

 
Resim-8                               Resim-9                                      Resim-10 

 

Android Uygulama 

  Görme engelli bireylerin kendi başlarına uygulamayı kullanmaları için tüm kolaylıklar 

düşünülmüştür.  

  Android yazılım sürükle-bırak mantığıyla hazırlanan http://ai2.appinventor.mit.edu/ 

sitesinde hazırlanmıştır. Bu site gmail hesabı ile giriş yapılarak kullanılmaktadır.  

Android tasarım ekranı Resim-15’de gösterilmiştir.  

 

 
 

 

Resim-7 

Resim-15 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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  Tasarım ekranında buton tam ekran yapılarak kontrol anahtarında herhangi bir sorun 

çıktığında ekranın istenilen yerine dokunulduğunda da sistemin çalışması amaçlanmıştır. 

 

  Android yazılımda kullanılan kodlar Resim-16  / Resim -18 arasında verilmiştir.  

 
Resim-16 

 

 
Resim-17 

 

 

 
Resim-18 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

 Şu an ülkemizde ve dünyada aktif olarak kullanılan, görme engellilerin bireysel olarak 

ders çalışalabilecekleri bir ortam kurulmasına olanak sağlayan herhangi bir platform 

bulunmamaktadır. Bulunan platformlar ise öğrencinin değerlendirme sınavlarına 

hazırlanmasına yardımcı olabilecek bir özelliğe sahip değildir, kişisel gelişim alanında faaliyet 

göstermektedirler. 

  

 Bu projede yazılım ve tasarım konuları projeyi hazırlayan takım üyeleri tarafınca 

yapılmıştır. Benzer bir proje bulunmaması nedeniyle tamamen bağımsız ve benzersiz bir 

şekilde geliştirilmiştir.  

  

 Diğer bir deyişle bu proje Türk Eğitim Sistemi ve Müfredatına uygun bir şekilde 

geliştirilmektedir aynı zamanda araştırmaların gösterdiği başarılı bir eğitimin basamaklarına 

göre şekillendirilmiştir. Bu sayede milli eğitimde bir gelişme yaşanmış olacak ve ülkemizin 

öncülüğünü yapacağı bir görme engelli eğitim programı hazırlanmış olacaktır.   

 

6. Uygulanabilirlik  

   

  Bu proje temel olarak yazılımsal ve tasarımsal unsurlardan oluşmaktadır. Bu durum, 

projelerin hayata geçirilmesindeki en büyük sorun olan maliyet sorununu minimuma indirerek, 

projenin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında kolaylık sağlayacaktır. Eğitim ve 

yardımseverlik üzerine kurulan bir proje olması nedeniyle ticari bir amaç gütmeyen bu projenin 

yapımında karşılaşılmasından korkulan bir risk bulunmamaktadır. 

 Üzerinde durulan gelişim planına göre projenin hayata geçirilmesi;  

 

1) Prototip olarak hazırlanılan platformların daha kaliteli ve daha güvenli bir veritabanı 

ile geliştirilmesi, 

2) Eğitim sisteminde yaşanan güncel gelişmeleri takip ederek, gelişmelere yönelik 

yenilikler ile aktifliği koruyacak bir sistem ve bir ekip hazırlanılması,   

3) Platformların ihtiyacı bulunan herkese ulaşması amacı ile gerekli reklam çalışmalarının 

yapılması olmak üzere 3 adımda gerçekleştirilecektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projede ihtiyaç duyulan Domain ve 

Google Play Store Geliştirici Üyeliği ücretleri 

yıllık ücretlerdir. Ürün başına temin edilmesi 

gereken tek donanım Bluetooth kumanda olup 

uygun fiyatı nedeniyle projenin 

uygulanabilirliğinin önünde bir engel 

oluşturmamaktadır. Anlık dolar kuru ve normal 

şartlar altında, projenin başlangıç maliyeti 650 

Türk lirasıdır.       

•30 Türk lirası

Bluetooth Kumanda

•300 Türk lirası

İnternet Sitesi için Domain Ücreti

•25 Amerikan doları

Google Play Store Geliştirici Üyeliği
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Tablo-3 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

   Sınava hazırlanan veya ortaöğretim öğrencisi olan tüm görme engelli bireyler bu 

projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

 Bu projenin hayata geçirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında sorun teşkil edebilecek bir 

risk bulunmamaktır. Projenin mevcut ve planlanan hali göz önünde bulundurulduğunda 

öngörülen tek problem kullanım şeklinin Bluetooth kumanda olmasıdır. Sistemin Bluetooth 

kumanda ile kullanılması daha sabit çalışan bir sistem kurulması amaçlandığı için tercih 

edilmiştir lakin ilerleyen süreçte akıllı cihazların kullandığı işletim sistemlerinde bulunan sesli 

asistanlar ile uygulamanın kullanılması sağlanılarak Bluetooth kumandanın maliyeti ve 

kaybolması, kırılması gibi durumlarda yaşanılacak problemler ortadan kalkacaktır. 

 Maliyet açısından uygulanabilirlik konusunda öne çıkan bu proje finansal problemler 

konusunda bi risk unsuru bulundurmamaktadır. Yazılım ve tasarım konusunda hali hazırda 

gelişmeler göstermekte olması nedeniyle projede zamansal bir sorun yaşanması olası bir ihtimal 

değildir. Tablo-3 isimli tabloda bu detaylar gruplara ayrılmıştır. 

 

Olasılık ve Etki 

Matrisi 

Önemsiz Çok Düşük 

İhtimal 

Düşük İhtimal Olası Yaygın 

Katastrofik      

Kritik      

Çok Önemli      

Önemli  Donanımsal 

Problemler 

   

Önemsiz  Zamanlama  

Planlaması 

Maliyet 

Planlaması 

  

 

    AYLAR 

İşin Tanımı Kası

m 

Aralı

k 

Oca

k 

Şub

at 

Mar

t 

Nisan Mayıs Haz

iran 

Temm

uz 

Ağust

os Literatür 

Taraması 
X          

Yazılımların 

Yapılması 
 X X X       

Tasarımları

n Yapılması 
 X X X       

Proje 

Raporu 

Yazımı 

    X X X X   

Alışverişleri

n Yapılması 
        X X 

Tablo-2 
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