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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Günümüzde küreselleşen dünyada ortak dil İngilizce’dir. Yabancı dil bilmenin bireysel 

faydalarından bahsetmek gerekirse; beyin gelişimine katkı sağlar (Mårtensson ve 

arkadaşları, 2012), Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmayı geciktirir (Craik ve 

arkadaşları, 2010), bilişsel esneklik kazandırır (Gold ve arkadaşları, 2013), dikkati arttırır 

(Bialystok & Craik, 2010) ve farklı bakış açıları kazandırır (Athanasopoulos ve arkadaşları, 

2010). Teknolojinin de desteğiyle yabancı dil eğitiminde farklı yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır fakat görme engelli bireyler yeteri kadar bu yöntem ve tekniklerden 

yararlanamamaktadır. Görme engelli bireyler için de yabancı dil bilmek en az gören 

bireyler kadar önemlidir. Ulusal Engelli Veri Tabanının verilerine göre (2021) Türkiye’de 

215.076 görme engelli birey bulunmaktadır. Sayıları göz ardı edilemeyecek kadar fazla 

olmasına rağmen görme engelli bireyler yabancı dil eğitiminde ihtiyaç duydukları desteği 

alamamaktadırlar. Bu çalışma görme engelli bireylerin İngilizce bilgilerini pratik 

yaparak geliştirmelerini amaçlamaktadır. 

   

Projede geliştirilen mobil uygulama sayesinde görme engelli bireylerin İngilizce 

kelimelerin yazımını ve telaffuzunu buna ek olarak da Türkçe anlamlarını sesli 

olarak olarak duyma ve pratik yapma imkânı bulacaklardır. Avrupa dilleri ortak 

referans çerçevesindeki dil seviyelerine uygun olarak zorluk derecelerine göre, temalar 

(yiyecekler, hobiler vb.) altında kelime çalışması sunulacaktır. Her doğru cevap için puan 

kazanılacak gerekli puan kazanıldığında ise seviye atlanacaktır. Böylelikle kullanıcılara 

başarı duygusu hissettirilerek motive olmaları amaçlanmaktadır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Görme engelliler okulu ortaokul seviyesine kadar eğitim vermektedir. Eğitimine devam 

etmek isteyen görme engelli bireyler görme yetisine sahip öğrencilerle aynı eğitimi almak 

zorunda kalmaktadır. Bu durum, görme engelli öğrenciler açısından sorunlara sebep 

olmaktadır. Görme engelli öğrencilerin en çok sorun yaşadığı alanlardan biri de 

İngilizce’dir. Görme yetisine sahip bireyler gibi görme engelli bireylerin de istedikleri 

zaman dil öğrenme ve pratik yapabilme özgürlüğüne sahip olmaları fırsat eşitliği 

açısından önemlidir. 

 

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin özellikle okuma ve yazmada zorlandıkları tespit 

edilmiştir (Orisini-Jones ve arkadaşları, 2009; Papadopoulos ve arkadaşları, 2009). Bu 

durum, Türkçe’nin okunduğu gibi yazılan bir dil olmasından kaynaklı olarak 

İngilizce’de kelimelerin telaffuz ve yazılışlarının farklı olmasından dolayı  Türkiye’de 

yaşayan görme engelliler için iki kat zorluk oluşturmaktadır. Görme engelli 

bireylerin İngilizce kelimelerin yazılışlarını öğrenebilmeleri için harf harf sesleri 

duymaları ve kelimenin yazılışıyla bütünleştirmeleri gerekmektedir. Ancak bu 

özelliklere sahip, ayrıca Türkçe anlamlarını da sesli olarak duyacakları, alıştırma 

yapabilecekleri mobil bir uygulama bulunmamaktadır.  
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3. Çözüm  

 

Türkiye’de bulunan görme engelli bireylerin İngilizce öğrenirken özellikle de kelimelerin 

telaffuz ve yazımları konusunda yaşadıkları sorunları en aza indirgemek için kelimelerin 

yazılışlarını sesli olarak harf harf duymalarını sağlayacak, alıştırma yapmalarına imkan 

verecek sesli bir platforma ihtiyaçları bulunmaktadır. Ayrıca, kelimelerin Türkçe 

anlamlarını da duyabilmeleri kelime öğrenimi açısından önemlidir. Görme engelli 

bireylerin İngilizce öğrenimi alanında yaşadıkları bu soruna, geliştirdiğimiz tamamen 

yerli ve ücretsiz, sesli komutla çalışan mobil uygulama ile çözüm sunmaya çalıştık. 

 

4. Yöntem 

 

Projede tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanıldı. Tasarım tabanlı araştırma, eğitsel 

ortamların çeşitli bağlamlar açısından değerlendirilip tasarlanmasını ve bu tasarımın 

öğrenmeyi nasıl desteklediğini incelemeyi sağlayan bir yöntemdir (Svihla, 2014). Tasarım 

tabanlı araştırma, öğrenme ortamlarının tasarlanması ve kuramların üretilmesinde kullanılır 

ve araştırma sürecinde sürekli olarak devam eden tasarım, karar verme, analiz 

ve tasarımın gözden geçirilmesi döngüsüne sahiptir (Cobb, 2001). 

 

Uygulamanın mobil programlaması için Python dili kullanıldı. Proje kapsamında 

geliştirilen uygulama için Python gerekli bir çok kütüphaneye sahiptir. Phyton diline 

uyumlu olarak SQLite veritabanı tercih edildi.  Projenin başlangıç aşamasında MVP bir 

ürüne dönüşebilmesi için bu önemli bir kriterdir. SQLite Python ile uzun süredir bir arada 

kullanılması nedeniyle birçok veritabanı işlemi hızlı ve kolay bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. Ara yüz tasarımında Adobe Photoshop programından yararlanıldı. 

Mobil uygulamalarda kullanılan iki işletim sisteminden biri  olan Android işletim sistemi 

tercih edildi. Bunun sebebi yaygın olarak kullanılmasıdır.  

 

Görme engelli birey uygulamayı açtığında sesli açılış ekranı ile karşılaşacaktır.  

  
Görsel 1. BlindIng açılış ekranı 
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Bir sonraki ekranda ise sunulan konu başlıklarından herhangi birini seçmesi gerekmektedir.  

 

 
Görsel 2. Konu başlıkları 

 

Seçilen konu başlığı altında Avrupa dilleri ortak referans çerçevesindeki dil seviye 

seçenekleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) çıkacak ve sesli bir biçimde söylenecektir. Hangi 

seviyede olduğunu bilmeyen veya yeni başlayanlar  için uygulama, A1 seviyesinden 

başlatılmıştır. Diğer seviyeler ise kilitli olacaktır. Her seviyeden sonra karşılacakları 

“quiz”den %50 başarı elde etmeleri halinde diğer seviyeler açılacaktır.  

 

 
Görsel 3. Örnek konu başlığı ve dil seviyeleri 
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Seviyelere uygun olarak seçilen konu başlığıyla ilgili kelimelerin ilk olarak telaffuzu ve 

yazılışının sesletiminin olduğu ekran görünecektir. Ardından kelimenin Türkçe anlamı ve 

cümle içerisindeki kullanımını duymaları için örnek cümlenin olduğu ekran gelecektir. 

Seviye düzeyinde bulunan tüm kelimeler dinlendikten sonra quiz butonu aktif hale 

gelecektir.  

 

  

Görsel 4. Örnek konu başlığı altında A1 seviyesinden kelime örneği 

 

  

Görsel 5. Örnek konu başlığı altında A2 seviyesinden kelime örneği 
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Quizde temel olarak 3 soru çeşidi olacaktır. 1. soru çeşidinde telaffuzunu duydukları 

kelimenin hecelenişini bulmaları istenilecektir. 2. soru çeşidinde hecelenişini duydukları 

kelimenin hangisi olduğunu bulmaları istenilecektir. 3. soru çeşidinde ise telaffuzunu 

duydukları kelimenin Türkçe anlamını bulmaları istenilecektir. Her doğru cevaptan sonra 

alkış sesi duyulacaktır. Bu şekilde kullanıcının motivasyonunun arttırılması 

hedeflenmektedir.  

 

 
Görsel 6. Quiz başlangıç ekranı 

 

 

Görsel 7. Quiz soru çeşitleri 
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Quiz sonunda başarılı olunduğu takdirde tebrik mesajı duyulacak ve diğer seviyeye 

geçilebilecektir. Başarısız olunması halinde iki seçenek sunulacaktır; 1. seçenek kelimeleri 

tekrar etmek, 2. seçenek ise quizi tekrar çözmektir.  

 

  
Görsel 8. Quizde başarılı ve başarısız olunduğunda gelen ekran 

 

 

 

Şekil 1. Algoritmamız 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Görme engelli öğrencilerin özel ihtiyaçları düşünüldüğünde, İngilizce öğreniminde 

yaşadıkları sorunları aşmak için teknoloji desteğine daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Ekran 

okuyucular konuşan kelime işitsel aracı, konuşan kitaplar, elektronik kitaplar gibi araçlar 

olmasına rağmen literatür taramasında ve appstore’larda özellikle İngilizce öğrenimine 

yönelik bizim uygulamamızın benzeri bulunmamaktadır. Ayrıca,  Altı Nokta Körler 

Derneğinin internet sitesinde yayınlanan görme özürlüler için yararlı araç ve cihazlar ilgili 

yazı da incelendiğinde Türkiye’de  görme engellilere yönelik İngilizce pratik 

yapabilecekleri, İngilizce kelimelerin yazılışlarının sesli olarak hecelendiği ve Türkçe 

karşılıklarının Türkçe olarak söylendiği, sadece ses komutuyla çalışan yerli ve 

ücretsiz bir uygulama olmadığı görülmektedir. Tüm bu özellikleri dikkate alındığında 

bizim uygulamamız hem yerli hem de özgün bir uygulamadır. 

 

Geliştirilen uygulamanın mobil ve ücretsiz olması erişilebilirliği açısından önemlidir. 

Zamandan ve mekândan bağımsız olarak kendi öğrenim hızlarına uygun olarak 

pratik yapma imkânı sağlamasının yanı sıra sesli komutla çalışması tüm 

yönlendirmelerin ve geri dönütlerin sesli olması kullanılabilirliğini 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca verdikleri doğru cevaplar için alacakları puanlar seviye 

atlamalarını ve seviyeleri ilerledikçe zorluk derecesinin artması mücadele ve başarı 

duygusunu harekete geçirerek motivasyonlarını da arttıracaktır. 

 

Proje fikri ve uygulaması takımımız tarafından hazırlanmış olup milli ve yerli bir 

üründür. Ürünümüzün düşük maliyetli olması,  kullanım için ekstra bir aparata 

gerek olmaması, basit ve kolay anlaşılır olması ve de ücretsiz sunulması, 

uygulamamızı önemli ve güçlü kılmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Hayatın içerisinde varlıkları zaman zaman unutulsa da görme engelli bireyler ile iç içe 

yaşıyoruz. Görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara olan farkındalığımız, onlar için bu 

uygulamayı geliştirmemizi sağladı. Uygulamamız istenildiği takdirde ücretli bir ürüne 

dönüştürülebilir. Fakat, yaşadıkları sorunları göz önünde bulundurarak ve daha çok görme 

engelli bireye fayda sağlayabilmek adına uygulamamızın ücretsiz olmasına karar verdik.  

 

Projemizin prototipi hali hazırda bulunmaktadır. Gerekli testleri yapılmıştır. Alınacak mali 

destek ile geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yapılacaktır. Geliştirme ve yaygınlaştırma 

aşamasında Türkiye Görme Engelliler Derneği ile işbirliği kurulacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Python ve SQLite için herhangi bir ücret söz konusu değildir. Ürün geliştirme aşamasında 

ürünün gelişme sürecini takip edebilmek adına ücretsiz sunucu desteğinden 

yararlanılmıştır. 

 

Projemizin geliştirilip hayata geçirilmesi için tahmini maliyeti Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Hizmet Kalemi Tahmini Fiyat 

Yazılım 
 7000 TL 

Grafik Tasarım 
 5000 TL 

Genel Toplam 
 12000 TL 

Tablo 1. Tahmini Maliyet Tablosu 

 

Projemizin çalışma takvimi  Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

1.Ay 2.Ay 3.Ay 4.Ay 5.Ay 

Literatür Taraması x x 
   

İçerik Hazırlama x x x 
  

Tasarım ve Yazılım Testleri 
 

x x x 
 

Değerlendirme ve SonTestler 
   

x x 

Raporlama 
    

x 

Tablo 2. Proje Çalışma Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 

Projemizin hedef kitlesi İngilizce kelimelerin telaffuz ve yazılışlarını, Türkçe anlamlarını 

öğrenmek ve pratik yapmak isteyen görme engelli bireylerdir.  

Görme engelli bireylerin hedef kitle olarak seçilmesinin nedeni İngilizce öğreniminde 

sorunlar yaşamalarıdır. Görme yetisine sahip bireylere göre İngilizce öğrenimi açısından 

dezavantajlı durumdadırlar. Bu proje ile bu sorunları aşmalarına yardımcı olmayı 

hedeflemekteyiz. 

 

9. Riskler 

Projenin hazırlanması esnasında karşılaşılabilecek olası riskler ve B planları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Olası Riskler Risk 

Derecesi 

B Planı 

Danışman 

öğretmenin 

rahatsızlanması 

durumu ile 

projenin 

gecikmesi 

Orta Öğrenciler arasında görev dağılımı yapılacağı, zaman 

çizelgesine uygun olarak çalışmaları sağlanacağı için 

öğretmen fiilen bulunmasa da uzaktan kontrol sağlayarak 

gecikmenin önüne geçilecektir. 

Takım üyelerinin 

değişmesi durumu 

Orta Takım üyelerinin herhangi bir sebepten dolayı değişmesi 

gerektiğinde takıma katılacak başka öğrenciler 

bulunmaktadır. 

Öğrenciden 

kaynaklı projenin 

tamamlanamaması 

Yüksek Projenin zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilerin 

düzenli ve programlı bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

Tasarım ya da 

yazılımın 

hazırlanamaması 

Yüksek Tasarım ve yazılımın zamanında hazırlanabilmesi için 

düzenli ve programlı bir şekilde çalışılacaktır. 

Uygulamanın 

çalışmaması 

Düşük Uygulama düzgün şekilde çalışana kadar test edilmeye 

ve gerekli değişiklerin yapılmasına devam edilecektir. 

Tablo 3. Risk dereceleri ve B planları 
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