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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Sokakta, internette, televizyonda ve sosyal medyada sıkça gördüğümüz gibi çevremizde görme 
ve işitme engelli bireyler bulunmaktadır. Türkiye’de görme engeli bulunan birey sayısı 
215.076’dır. (T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ulusal Engelli Veri Sistemi, 
2021). Yüzdelik dilimine baktığımızda bu oran %9,53’tür. İşitme engeli bulunan birey sayısı 
179.867’dir. (T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ulusal Engelli Veri Sistemi, 
2021). Yüzdelik dilimine baktığımızda bu oran %7,97’dir. Sayılara ve oranlara baktığımızda 
bu proje bir çok insanın hayatına etki edecektir. Bu bireyler bazı duyularının gerektiği gibi 
işlememesi nedeniyle birçok konuda zorluk çekmektedirler. Bu konulardan biri de temel 
kodlama öğrenmektir.  
 
Derslerimizde algoritma ve kodlama öğrenirken ekip arkadaşlarımızla görme engelli bireylerin 
algoritma kavramıyla ilgili nasıl bir fikir sahibi olacaklarını, algoritma mantığını nasıl 
kavrayacakları ve bunu nasıl uygulayabilecekleri ile ilgili bir sohbet gerçekleştirdiğimizde bu 
konuyla ilgili bir proje geliştirip geliştiremeyeceğimiz fikri aklımızda belirdi ve bu konuyla 
alakalı bir konu taraması yapmaya karar verdik. İnternetten araştırdığımızda bu konuyla bizim 
düşündüğümüz kadar kapsamlı bir materyal bulamadık. Daha sonra görme engelli bireylerin 
özel olarak eğitim gördükleri okulları araştırdık ve araştırdığımız okullardan birkaçıyla bu 
konuyla alakalı görüşme imkanı bulduk. Görüşme gerçekleştirdiğimiz okullarda öncelikli 
olarak programlama eğitiminin verilmediğini bu eğitimin verileceği bir materyale sahip 
olamadıklarını gözlemledik. Bu tür okullarda programlamaya ilgi duyan öğrencilerin de 
olduğunu görerek bu eksikliklerini geliştireceğimiz materyalle desteklemeyi hedefledik.Görme 
engelli bireylerin işitme duyusu ve dokunma duyusu çok gelişmiş durumda bunu fırsata 
çevirmek için şu sorulara cevap aradık. 

- Görme engelli bireylere algoritma kavramını öğretirken sesleri nasıl 
kullanabiliriz? 

- Görme engelli bireylere algoritma kavramını öğretirken dokunma duyularından 
nasıl yararlanırız? 

Bu sorulara alternatif olarak görme engelli bireyler yanında işitme engelli bireylerin de 
faydalanması için projemizi nasıl geliştirebiliriz üzerine kafa yorarken onlar için de renkler ve 
görme duyularını kullanabileceğimiz kanısına vardık. 

Görme engelli bireylere kodlama öğretmek için Code Jumper ve Swift gibi programlar 
bulunmaktadır ancak işitme engelli bireylere kodlama öğreten bu programlar, uygulamalar ve 
materyaller görme engellilere kodlama öğreten programlardan çok daha azdır. Bu durumların  
yanı sıra bu materyallerin hiçbiri milli değildir, kullanmak için bir bilgisayar 
gerektirmektedir, görme ve işitme engelliler aynı anda kullanamaz ve bu durumun yanı sıra 
maliyeti oldukça yüksektir.  
Yaptığımız araştırmalar ve görüştüğümüz bireyler sonucunda bulabildiğimiz cevaplar 
doğrultusunda materyalimizde işitme engelli bireyler için renkleri, görme ve dokunma 
duyusunu ; görme engelli bireyler için ise işitme ve dokunma duyusunu kullanarak materyal 
geliştirmeyi uygun gördük. 



4 

 

Tasarladığımız materyal 4(dört) yaş üstü sonradan ve doğuştan görme engelli ve sonradan ve 
doğuştan işitme engelli bireylere hitap etmektedir ve bir oyun mantığında bulunmaktadır.  
Materyalimiz 3D yazıcıdan çıkarılacak olan aynı boyuttaki kutucuklardan oluşmaktadır 
birbirine mıknatıslar yardımıyla kenetlenebilen bir yapıya sahiptir. Bu kutu üzerinde işitme 
engelli bireyler için her bir yönü (aşağı,yukarı,sağ,sol) kodlayabilmeleri için farklı renklerden 
oluşan ledler ve ledlerin altlarında yarım daire şeklinde kabartmalı yön tarifleri bulunmaktadır. 
Bu renklerden mavi:aşağı, kırmızı:yukarı, yeşil:sol, sarı:sağ şeklinde kodlanmıştır. Aynı 
zamanda yine kutucuk üzerindeki kabartmalı yarım daireler görme engelli bireylerin de 
kullanacağı şekildedir. Görme engelli bireyler ledlerden faydalanamayacağı için onlara işitme 
duyusunu kullanabilecekleri şekilde kodlamaları için materyal üzerindeki 
potansiyometreyi(ayarlanabilir direnç) çevirerek seslerden faydalanarak kodlayabilmelerine 
olanak sağladık. Potansiyometreyi bir kere çevirdiklerinde bir kısa bip: sol, iki kere 
çevirdiklerinde iki kısa bip: sağ, üç kere çevirdiklerinde üç kısa bip:yukarı ve dört kere 
çevirdiklerinde dört kısa bip: aşağı şeklinde kodlayabileceklerdir. Aynı zamanda işitme engelli 
bireyler de kodlama yaparken ayarlabilir dirençleri kullanacaklar fakat ses duyamacakları için 
kodladıklarını renkler aracılığı ile görebileceklerdir. 
 
Kutu üzerindeki yönler. 1. Kademe sol yön demek. Basıldığında 1 bip sesi çıkarır. Ve sarı  
renkli LED yanar. 2. Kademe sağ yön demek. Basıldığında 2 bip sesi çıkarır. Ve kırmızı  renkli 
LED yanar. 3. Kademe yukarı yön demek. Basıldığında 3 bip sesi çıkarır. Ve yeşil renkli LED 
yanar. 4. Kademe aşağı yön demek. Basıldığında 4 bip sesi çıkarır. Ve mavi renkli LED yanar. 
 

Aşağıda materyalin somut halini ve uygulanışını görebilirsiniz. 

 

Şekil 1: Mıknatıslar 
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Şekil 1: Ön ve Arka 

 

Şekil 2: Yön Kutusu Üst 

 
Şekil 4: Ana Kutu Üst 
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Şekil 5: Kutuların Birleşmiş Hali 
Tasarladığımız materyal sadece programlama öğretiminde değil hayatın her alanında önemli 
olan, günümüz ve geleceğimiz için çok önemli bir kavram olan algoritma kavramının öğretimi 
için, algoritmayı öğrenmede görme ve işitme engeli bireylerin çağın gerisinde kalmaması için 
çok önemlidir. Bizler 2021 Teknofest’te görme ve işitme engelli bireylerle de buluşup onlara 
umut olmak için çalışıyoruz ve bu konuda çok istekliyiz. 

2. Problem/Sorun 

Görme ve işitme engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri onlara sunulan dışında bir 
kaynağa ulaşma zorluklarıdır. Bu cümlemizde ne demek mi istiyoruz? Demek istediğimiz 
görme ve işitme engelli bireyler bizimle birlikte sınıfta eğitim alabilirler ya da kendilerine özel 
okullarda eğitim alabilirler. Her iki durumda da onların temel becerileri dışında kodlama eğitimi 
alabilmeleri bir hayal gibi gelebilir Çünkü şimdiye kadar bu kadar kapsamlı temel kodlama 
becerisi veren, bilgisayar kullanımı gerektirmeyen bir materyale sahip değillerdi. Geliştirilen 
materyaller daha önce de bahsettiğimiz gibi hep tek taraflı birden fazla duyuya hitap etmeyen, 
ihtiyaçlarını karşılayamayan onların bu dünyayı keşfetmelerine izin vermeyen, bilgisayar 
kullanmak zorunda bırakan materyallerdi. 

Sonuç olarak görme ve işitme engelli bireylerin sorunlarından biri de kodlamayı kolay ve 
verimli bir şekilde öğrenememeleridir. Bunun nedeni de görme ve işitme engelli bireylerin 
temel kodlama öğrenmesine yeteri kadar destek verilmemesi bu konuda kapsamlı bir materyal 
bulunmamasıdır. İşte tüm bu sorunlar ve karşılaştıkları bu zorluklar bizim projemizi 
geliştirmemizin temel sebepleridir. 
 

3. Çözüm   
Aslında görme ve işitme engelli bireylerimizin en büyük sorunlarından biri de hayata 
katılmak ve öğrenmektir. Biz de bunu fark edip şöyle dedik “Peki engelleri kaldırırsak da geri 
kalanlarla bir yol çizersek?” Yani balık tutup onlara vermek yerine balık tutmayı öğretecektik. 
İlk adımımız engellerden kurtulmak oldu. Engellerden kurtulmakdan kastımız onlar gibi 
düşünüp bizim onları anlamamızla başladı süreç. Sonra geri kalan duyularla projemizi nasıl 
geliştiririz diye düşündük ve en sonunda Tinkod adlı projeyi yapmaya karar verdik. Projemiz 
Tinkod görme ve duyma engelli bireylerimizin hayata katılmaları ve temel kodlama 
öğrenmelerinde ilerlemeleri için bir yol daha çizmeyi amaçlar. Görme ve duyma engelli 
bireylerin kullanabildiği duyularını kullanarak bir yol çizmeyi istedik ve bir de baktık ki çok 
da büyük bir zorluk yok. Göremiyorsan dokunursun, duyarsın veya koklarsın. Duyamıyorsan 
dokunursun, görürsün veya koklarsın. Fark ettiyseniz hepsinde de dokunabiliyorsun. 
Dokunmak bir insanın en önemli duyularından biridir. Diyebilirsiniz ki hepsinde koklama 
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duyusunu da var. Peki, onu neden kullanmadınız? Koklama duyusu üşütme veya Covid-19 
benzeri hastalıklarda zayıflar ya da zarar görebilir bu sebeple bu duyuyu projemizde 
kullanmayı tercih etmedik. Onun yerine Tinkod adlı projemizde dokunma duyumuzu 
kullanmayı  tercih ettik. Diğer duyularımıza gelirsek, bu duyular için de aynı şey söylenebilir 
görme engelliler için duyma duyusu kullanılmıştır, duyma engelliler içinde görme 
duyusundan yararlanılmıştır. Yani çözümümüz şudur ki bir duyma ve görme engelli bireyin 
hayata katılmakta, öğrenmekte ve benzeri durumlarda zorluk çekmemesini tam tersine normal 
insanlar gibi hayatlarını devam ettirmeleri için geri kalan duyularımızla yola çıktık. 
Bakalım,ilk görme engelliler için bir göz gezdirelim, ilk öncelikle engellerimizden kurtulalım 
engelimiz görme duyumuzun zayıf veya doğuştan çalışmamasıdır bundan bir kurtulalım. 
Tamamdır şimdi geri kalanlara bakalım geri kalanlar duyma ve dokunma 
duyumuzdur.Dokunma duyusunu zaten projemizde  temel olarak kullandığımız için duyma 
üzerinden yola çıktık. Peki duyma nedir? Duyma yani sesleri kulak organı sayesinde 
algılayabilmemizdir. Buna göre biz de bir fikir öne sürdük herhangi bir ses mesela kuş sesi 
eğer kuş sesi iki kere tekrarladı ise ona göre bir eylem yapılacak(Sağa,sola,yukarı,aşağı gibi). 
Evet,şimdi duyma engellilere gelirsek  engelli bireyler için kullandığımız mantığın duyma 
engellilere uygun olarak dizayn edilmiş hali diyebiliriz.  Kim bilir belki de bu sayede daha 
büyük işler başarabilirler. 
 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Görme engelli bireylerin 
algoritma öğreniminde 
görme duyusundan 
yararlanamaması 

İşitme ve dokunma 
duyusundan yararlanılabilir. 

Programlamada ve hayatın her 
alanında en önemli kavram 
olan algoritma öğrenimi için 
sorun ortadan kalktı. 

İşitme engelli bireylerin 
algoritma öğreniminde 
işitme duyusundan 
yararlanamaması 

Görme ve dokunma 
duyusundan yararlanılabilir. 

Programlamada ve hayatın her 
alanında en önemli kavram 
olan algoritma öğrenimi için 
sorun ortadan kalktı. 

 
4. Yöntem 

Projemizde arduino setleri kullanacağımız için her şeyden önce materyalin yapısını ve devreyi 
içinde barındıracak olan bir kutu tasarımına ihtiyacımız vardı. Bu kutuyu tinkercad programı 
üzerinden 3 boyutlu bir şekilde çizdik. 2 farklı kutu tasarımı gerçekleştirdik bunlardan bir 
tanesi güç devresi olan kutuydu bu kutuda üzerinde sadece bir düğme, anahtar ve led 
bulunacak şekilde düzenledik. Üzerindeki anahtar devreyi açmaya ve kapatmaya yarayacak 
şekilde tasarlandı.. Led devrenin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu gösteren gösterge. Ve 
düğme tüm algoritmayı tamamladıktan sonra baştan sona tüm kutucuklardaki kodlanmış 
kutuları çalıştıran her bir kutuda hangi kodlama varsa(aşağı, yukarı,sağ, sol) onunla ilgili 
renkleri yakan ve ilgili sesleri çalmaya yarayacak şekilde ayarlandı.Güç kutusunun sadece sağ 
tarafında mıknatıslar olacak şekilde ayarlandı çünkü ilk kutu her zaman güç kutusu olacak ve 
bütün kutucuklar enerjisini ilk kutudan alacaklardır. Diğer kutuların olduğu tasarım kodlama 
yapılacak kutuların tasarımı ebat olarak yine güç kutusuyla aynı tasarım olarak kodlama 
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yapılacağı için sağ üst tarafta 4 farklı led ve ledlerin altlarında temsil ettikleri yönler 
kabartmalı yarım daire şeklinde gösterilmektedir. Yarım dairelerin hemen altında 
ayarlanabilir direnç olarak adlandırdığımız potansiyometre bulunmaktadır ve bu 
potansiyometre 4 kez çevrilebilmektedir. Her bir çevirme farklı bir yönü temsil etmekte ve o 
yönle alakalı ilgili ses çıkmakta aynı zamanda da ilgili led yanmaktadır. Kodlama kutularının 
sağında ve solunda diğer kutularla iletişimi sağlamak için mıknatıslar bulunmaktadır. 
Mıknatıslar çapraz bir şekilde yerleştirilmiş ve görme engelli bireylerin yanlış birleştirme 
ihtimaline karşı diğer yöne kabartmalı noktalar konularak yanlış birleştirmenin önüne 
geçilmektedir. Her bir kutunun ön tarafında logomuz ve projemizin ismi olan Tinkod 
yazılıdır. Kutuların arka kısımlarında da Tinkod yazısı kabartmalı braille alfabesi ile yazılıdır.  
Yön kutuları potansiyometre ile kodlanacak potansiyometrenin 4 farkı çevrilişi 4 farklı ses 
çıkararak ve 4 farklı ledden hangi yönü kodladıysa onu yakacak şekilde kodlanmıştır. Tüm 
yön kutuları birbirlerine mıknatıslar ile bağlanacak ve en baştaki güç kutusundan enerji 
alacaklardır. Kutuların hangi kodla kodlandığını işitme engelli bireyler sürekli olarak hangi 
ledin yandığından anlayacaklardır. Görme engelli bireyler ise ister yön kutularındaki 
düğmelere basarak o kutunun hangi kodla kodlandığını sesli olarak duyabilecek isterlerse de 
en baştaki düğmeye basarak tüm devredeki algoritmayı baştan sona sesli bir şekilde 
duyabileceklerdir. 
 
Aşağıda kutuların 3D tasarımları yer almaktadır. 

 

 
        Şekil 1:Arka      Şekil 2: Alt 
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       Şekil 3:Üst      Şekil 4:Ön 

 

Şekil 5: Sağ Yan     Şekil 6:Sol Yan 

 

 

Şekil 7: Ana Kutu Üst    Şekil 8: Lipo Pil Tutucu 
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Şekil 9: Pil Kapağı     Şekil 30: Arduino Tutucu 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Programlamanın temelinde ve sadece programlamada değil hayatımızın her alanında bizimle 
birlikte olan bir kavram Algoritma. Görme ve işitme engeli olup bu konuya çok fazla ilgisi 
olan programlama öğrenmek isteyen çok fazla birey var. Bunu gerek çevremizden, gerek 
sosyal medyadan gerekse görüştüğümüz okullardaki dinlediğimiz arkadaşlarımızın 
söylemlerinden biliyoruz. Ülkemizde ve de dünyada temel programlama becerisi olan 
algoritmayı öğrenmeye imkan sağlayan çok fazla materyal maalesef ki bulunmuyor. Var 
olanlar da yeterli değil. Hangi yönlerden yeterli değil diye soracak olursanız farklı duyuları 
bir araya getirmediği, yardım gerektirmeden kullanılamadığı ve sadece ders materyali olarak 
göründüğü için yeterli değil. Ülkemizde görme ve işitme engellilere programlama ve 
algoritma öğretimi için yeterli imkan ve fırsat verilmiyor. Eğitim gördükleri kurumlarda 
programlama öğretimi ikinci planda kalıyor. Ülkemizde kullanılmakta olan milli ve yerli bir 
proje yok. Dünyada kullanılan  Code Jumper ve Swift gibi programlar bilgisayar kullanımı 
gerektirmekte ve birden fazla duyuya hitap etmemektedir. Tinkod saydığımız bu olmayan 
özelliklere bir yenilik getiriyor. Tinkod milli ve yerli bir materyal, anaokulu seviyesinden 
büyük yaşlara kadar her bireyin rahatça kullanabileceği mantığı ve kullanımı kolay bir 
materyal. Birden fazla duyuya hitap ettiği için engelleri en aza indiriyor ve engelli bireylere 
fırsat sunuyor. Bu materyal sayesinde görme ve işitme engelli bireyler tek başlarına bile 
algoritmayı baştan sona kurabilecek, hatalarını görebilecek ve yeniden kodlayabilecekler. 

6. Uygulanabilirlik  

Tinkod proje fikri birçok gözlemimiz ve kendi aramızdaki sohbetlerimizden görmüş 
olduğumuz bir eksiklik sayesinde gelişti. Bu eksiklik engelli bireylerin programlamanın temeli 
olan algoritma öğrenecek bir materyallerinin olmamasıydı. Görüşme yaptığımız Pırıltılı Gözler 
Derneği ve Engelliler Sarayı gibi engelli bireylere sahipolan okullara bu kapsamda bir 
materyalleri olup olmadığını sorduğumuzda olmadığını söylediler. Okullarında programlama 
eğitimi verip vermediklerini bu konuya ilgili öğrenci olup olmadığını sorduğumuzda ise 
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programlama eğitimi vermediklerini fakat ilgili öğrencilerinin olduğunu söylediler birkaç fikir 
alışverişinde bulunduğumuzda ve onlara projemizi anlattığımızda heyecanla dinlediler ve 
projemizi merak ettiler. Pandemi sürecinden dolayı okulları misafirlere kapalıydı fakat Zoom 
platformu üzerinden bir toplantı tarihi belirledik. Yaptığımız toplantı Pırıltılı Gözler Derneği 
ile gerçekleşti. Toplantıya grup üyelerimiz, dernek başkanı, öğretmenleri, görme ve işitme 
engelli bireyler, dernek psikoloğu katıldı. Toplantımız yaklaşık 40 dakika sürdü. Toplantıda 
projemizi sözlü bir şekilde anlattık daha sonra kamera üzerinden projemizin uygulanışını 
gösterdik. Yorumlarını istediğimizde gayet güzel ve uygulanabilir bir proje olduğunu söylediler 
ve pandemi sürecinden sonra okullarına davet ederek bir uygulama gerçekleştirebileceğimizi 
ilettiler. Geliştirilebilir yönlerini sorduğumuzda belki titreşim ile dokunma duyusunun 
desteklenebileceğini ve kutu ebatlarının daha küçük yaşlar için biraz küçültülebileceğini 
söylediler. Bunun için geliştirme sürecine başladık, daha kullanılabilir hale getirmek için 
çalışıyoruz. Sınıf ortamında yön kutularından çıkacak seslerin birbirine karışmaması ve diğer 
öğrencileri rahatsız etmemeleri için ses seviyelerinin minimum düzeyde tutulabileceğini 
söylediler bizler de ses seviyelerini minimum düzeye indirirerek sadece kullanan kişinin 
duyabileceği frekensa ayarladık. 

Projemiz şu anki haliyle bile bir çok okulda, derste ve etkinlikte kullanılabilir durumda ve 
algoritma öğretimi için elle tutulabilir, bireysel kullanılabilen ve birden çok duyuya hitap eden 
bir materyal. Geliştirilebilir bir çok yönü mevcut bunlar üzerinde çalışıyoruz. Okullarda 
programlamaya ilgili her bireyin kullanımı için hazırız. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

   

      
Tablo I : Zaman Planlaması 
 
 

Aylar Yapılacak İşler Görevli Kişiler Yöntem/Teknik 
Ocak Fikir Bulma 

Kaynak Taraması 
Tüm Ekip  Araştırma 

Problem Çözme 
Kaynak Tarama 

Şubat Veri Analizi 
Beyin Fırtınası 
Planlama 

Tüm Ekip Beyin Fırtınası 
Problem Çözme 

Mart Prototip Tasarlama 
Mıknatıs 
Yerleştirme 
Arduino Devre 
Tasarlama 
Kodlama 

Dilan Sıla Erkek 
Azra Naz Keloğlu 
Azra Delal Direk 
Fatih Osman 
Gökmen 
İlhan Berk Kılıç 

Deneme 
Gösterip Yaptırma 
Proje 

Nisan Deneme 
Görüşmeleri 

Ada Mert Pişkin 
Semih Tufan 
Dülger 

Test Etme 
Uygulama 

Mayıs Eksik Giderme 
Raporlama 

Tüm Ekip Geliştirme 
Raporlama 
Proje 
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Tablo II : Maliyet  

 
NOT: Yukarıdaki hesaplama sadece bir yön kutusu içindir kaç tane yön kutusu 
kullanılacaksa toplam fiyat adet ile çarpılmalıdır.  

 
      8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz öncelikle doğuştan ya da sonradan görme ve işitme engeli olan bireyler için 
geliştirilmiştir. Anaokulu seviyesinden itibaren her yaşta kullanılabilir bir materyaldir. Görme 
ve işitme engeli olan bireyler dışında programlama eğitimi için her türlü bireyin de 
kullanabileceği bir etkinlik materyalidir. 

9. Riskler 

Projemizde 3D yazıcıdan çizimlerimizi çıkardığımız için yanlış bir çizim olursa bunun baskısını 
almak bize sıkıntı çıkarabilir. Bu nedenle çok dikkatli ve kontrollü bir şekilde çizimlerimizi 
yaptık ve baskılarımızı aldık. Yazıcı ile ilgili bir sıkıntı olma ihtimaline karşı teknik destek 
gerekli olacaktır. 
Arduino devresi kullandığımızdan malzemeler kutu içerisinde oynama riskine sahiptir bu 
nedenle de lehimleme yaparak bu riski en aza indirdik Farklı bir sorun olursa kutuya zaiyat 
vermemek için kutuyu bütün tek parça şekilde değil parçalar halinde çıkardık ve vidalar ile 
birbirine monte ettik.Herhangi bir sorun olduğunda kutular rahatça açılabileceklerdir. 

 
 

 

 

Kullanım Yeri Malzeme Adet Fiyat Toplam Fiyat 

ANA KUTU 
VE 

YÖN 
KUTULARI 

12x1 kademeli pot 1 10TL 10TL 
Pot Şapkası 1 2 TL 2 TL 
5MM LED 5 1 TL 5 TL 
Buzzer 1 2.5 TL 2.5 TL 
Arduino Nano  1 57 TL 57 TL 
Jumper Kablolar - 4 TL 4 TL 
Buton 1 3 TL  3 TL 
Mıknatıs 6 4 24  
Vida (Somun) 14 1 14 
3D Baskı - 50 TL 50 TL 

 TOPLAM FİYAT ( YÖN KUTUSU ) 171,5 TL 
SADECE ANA 

KUTU 
1000 mAh lipo 7.4 V 
Pil 

1 88 TL 88 TL 

 TOPLAM FİYAT ( ANA KUTU ) 259,5 TL 
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10. Kaynakça 

1. https://kdrpnlc.com/gorme-engelliler-icin-kodlama/ 

2. https://egitimteknoloji.net/2019/05/torino-projesi-gorme-engelliler-icin-

kodlama/ 

3. http://www.antalyaozelegitim.com/blog/psikolojik-degerlendirme-ve-

danisma/gorme-yetersizligi-olan-bireylerin-egitimi.html 

4. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_02/04102429_GORME_YET

ERSYZLYYY_OLAN_BYREYLER_TR.pdf 

5. https://www.ahenkrehabilitasyon.com/eskisehir-isitme-engelliler-egitimi/. 

6. https://maviizlenim.com/isitme-engellilerin-egitimi.asp 

7. https://www.parilti.org.tr/ 

8. http://bagcilar.bel.tr/engellilersarayi 

9. https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/73073/eyhgm_istatistik_bulteni_subat

2021.pdf 
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