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1. Proje Özeti  

Bu çalışma ile merkezi sınava giren görme engelli adayların, okuyucu ve işaretleyici desteği 

almadan sınavlarını yapabilecekleri etkileşimli olarak çalışan sesli sınav asistanı yapılmıştır. 

Sesli sınav asistanı aday ile etkileşimde bulunmakta, istenen soruları adaya okumakta ve verilen 

cevapları algılayarak database kayıt etmektedir.  

Görme engelli bireyler için hazırlanan eSnv.apk isimli aplikasyon ile görme engelli aday sınav 

öncesi alanında uzman kişiler tarafından seslendirilerek mp3 formatında kayıt edilen sınav 

sorusu ses dosyalarını dinlemektedir. Adayın cevabı ses tanıma sistemi kullanılarak 

değerlendirilmekte ve seçilen şık hem wifi üzerinden database kayıt edilmekte hem de falan şık 

işaretlendi diye sesli olarak geribildirim verilmektedir. Aday isterse soruyu tekrar 

dinleyebilmekte, önceki verdiği cevabı değiştirebilmekte veya diğer sorulara sesli komutlar ile 

geçebilmektedir.  

eSnv aplikasyonuna eklenen merkezi yönetim modülü ile sınavı yapan kurumun yetkilisi 

sisteme giriş yaparak databese’den çekilen veriler ile otomatik olarak oluşturulan optik cevap 

kağıdını görebilmektedir. Bu yöntem ile sınavın değerlendirilerek sonuçların açıklanma süresi 

kıasalacağı gibi maaliyetlerde düşecektir. 

2. Problem 

Ülkemizde yaklaşık iki yüz elli bin görme engelli birey bulunmaktadır. Görme engelli bireyler 

gerek günlük hayatlarında gerekse eğitim hayatlarında pek çok sorunla karşı karşıya 

kalmaktadır. Merkezi sınavlarda engelli bireylerin engellerine göre düzenlemeler yapılarak 

sınav kılavuzunda yayınlanmaktadır. Merkezi sınava giren görme engelli adayların talepleri 

doğrultusunda kendilerine sınav sorularını okuyan ve verilen cevabı optik forma işaretleyen 

kişiler görevlendirilmektedir. Okuyucunun sınav sorularını gerek yanlış okuması gerekse vurgu 

ve telaffuzda yeterli olmaması veya verilen cevabın optik forma yanlış işaretlenmesinden 

dolayı görme engelli adaylar mağdur olabilmektedir. Diğer bir husus da sınava giren görme 

engelli aday yanlış şıkkı seçtiğinde görevli kişi adayın seçtiği şıkkı değil de doğru olduğunu 

düşündüğü şıkkı işaretleyerek sınava giren diğer adayları mağdur edebilmektedir.  

OSYM kılavuzlarında sınava girecek görme engelli adayların durumu detaylı olarak 

anlatılmaktadır. “Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, 

tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. 

Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava 

alınmaları sağlanır “ [1].  

Doğuş ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada görme engelli bireylerin merkezi sınav 

düzenlemelerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmaya göre görme engelli bireylerin 

tamamı teknolojik araç-gereçler ile sınava girmek istediklerini ifade etmiştir. Bunun yanında 

görme engelli bireylerin %75,7'si Braille daktilo, %54,1'i ise Braille tablet ile sınava girmek 

istediğini belirtmiştir [2].  

Karabay tarafından yapılan doktora çalışmasında: okuyucularda; diksiyon bozukluğundan 

kaynaklanan anlaşılır ve düzgün okuyamama, farklı branştan olmaları durumunda da terimleri 
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doğru telaffuz edememe sorunları yaşandığını ve öğrencilere maddelerin çözümünde yardımcı 

olmaya çalışmalarının da oldukça yaygın bir sorun olduğu ifade edilmiştir[3]. 

 

3. Çözüm  

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Merkezi sınavlarda görme en-

gelli bireylere soruları okuyan 

okuyucunun telaffuz hatası ve 

yanlış okuması. 

Sınav soruları alanında uzman kişi-

ler tarafından seslendirilerek mp3 

olarak kayıt edilecek ve tüm adaylar 

aynı ses dosyasını dinleyecekler. 

Görme engelli bireylerin 

merkezi sınavlarda fırsat 

ve imkan eşitliğinin sağ-

lanması.  

Merkezi sınavlarda görme en-

gelli bireylerin cevaplarının gö-

revli tarafından optik forma 

yanlış işaretlenmesi. 

Optik forma işaretleme işlemi sesli 

sınav asistanı tarafından yapılacak 

ve işaretlenen şık sesli olarak geri-

bildirim verilecektir. İstenirse işaret-

lenen şık değiştirilebilecektir. 

 

İşaretleyiciden kaynaklı 

hataların  giderilmesi. 

Merkezi sınav görevlisinin; görme 

engelli bireyin cevabını değil de 

kendisinin doğru cevap olarak dü-

şündüğü şıkkı işaretleyerek diğer 

adayları mağdur etmesi  

Optik forma işaretleme işlemi sesli 

sınav asistanı  tarafından yapılacak-

tır. İnsan faktörü  devreden çıkarıl-

mıştır.  

Mekezi sınavlarda 

olabilecek su istimal 

ve şaibelerin bertaraf 

edilmesi. 

 

4. Yöntem 

Tasarımı gerçekleştirilen proje temel olarak üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci 

bölümde; görme engelli bireylerin sınav sorularını etkileşimli olarak cevaplayabilecekleri 

“eSnv” isimli bir uygulama geliştirilmiştir. App inventor kullanılarak geliştirilen bu uygulama 

ile kullanıcı sesli destek özelliği ile yönlendirilmektedir. Resim 4.1’de gösterildiği gibi görme 

engelli birey biyolojik kimlik doğrulama yöntemlerinden parmak izini okutarak uygulamaya 

giriş yapacaktır. Projenin raspberry pi ve kamera kullanılarak yüz tanıma ve sınavın otomatik 

kayıt edilmesi de düşünülmektedir. 

 
Resim 4.1: Esnv Aplikasyonu Giriş Ekranı ve Arayüz Görüntüsüleri. 
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Kullanıcı parmak izini okuttuğu anda sınavı başlayacak ve önceden uzman kişilerce 

seslendirilerek kayıt edilen sınav soruları 1. sorudan başlanarak kendisine okunacaktır. Daha 

sonra ekrandaki mikrofon simgesine veya kendisi için hazırlanan butona bastığında Google ses 

tanıma (speech recognize) özelliği aktif edilerek mikrofondan söylediği kelimeler algılanarak 

işlemler yapılacaktır.  

 

Sınav başlamadan Esnv uygulamasının nasıl çalıştığğı hakkında adaya bilgi verilecektir. Görme 

engelli bireyin a şıkkını şeçmek için “Ankara”, b şıkkını seçmek için “Bursa”, c şıkkını seçmek 

için “Ceyhan” , d şıkkını seçmek için “Denizli” ve e şıkkını seçmek için “Edirne” demesi 

gerekmektedir.  

 

Mikrofondan algılanan kelime “Ankara” ise sesli olarak “ a şıkkı işaretlendi”, mikrofondan 

algılanan kelime “Bursa” ise sesli olarak “ b şıkkı işaretlendi”, mikrofondan algılanan kelime 

“Ceyhan” ise sesli olarak “ c şıkkı işaretlendi”, mikrofondan algılanan kelime “Denizli” ise 

sesli olarak “ d şıkkı işaretlendi” , mikrofondan algılanan kelime “Edirne ” ise sesli olarak “ e 

şıkkı işaretlendi” , geri bildirimleri vermektedir. Kullanıcı isterse cevabını değiştirebilmektedir.  

 

Kullanıcı “ileri” dediğinde bir sonraki soruya geçilmekte, “geri” dediğinde ise bir önceki soruya 

geçilmekte, “tekrar” dediğinde ise soru tekrardan okunmaktadır. Mikrofondan algılanan ses 

farklı bir kelime olursa kullanıcıya sesin algılanamadığı bilgisi sesli olarak verilmektedir. 

 
Resim 4.2: Soruların Okunması ve Cevapların Database kayıt Edilmesi App inventor Kodları ve Açıklaması. 

 

İkinci Bölümde; Görme engelli bireyin sorulara verdiği cevaplar anında wifi üzerinden 

database kayıt edilmektedir. Resim 3.3’de sorulara verilen cevaplar ve database görüntüsü 

verilmiştir. 
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Resim 4.3: Sorulara Verilen Cevaplar Ve Database Ekran Görüntüsü. 

 

Database olarak Google tarafından ücretsiz olarak sunulan firebase database kullanılmıştır. 

Database ekran görüntüsü resim 4.4’ de verilmiştir. 

 
Resim 4.4: Firebase Database Ekran Görüntüsü. 

 

Üçüncü bölümde görme engelli bireylerin cevaplarının sınav merkezi tarafında görülmesini 

sağlayan eSnv yönetici modülü yapılmıştır. App inventor ile yapılan bu uygulama ile yetkili 

kişi T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak elektronik ortamdaki optik forma 

ulaşabilmektedir. 
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Resim 4.5: Esnv Yönetici Modülü. 

 

Elektronik ortamdaki optik forma işaretlemeler firebase database den alınan verilere göre 

otomatik olarak yapılmaktadır. Görme engelli birey cevabı verdikten sonra yaklaşık 3sn 

içerisinde bu arayüzde de işaretleme yapılmaktadır. Database’den ilgili soru için 0 bilgisi 

alınırsa o sorunun boş bırakıldığı, 1 bilgisi alınırsa a şıkkının işaretlendiği, 2 bilgisi alınırsa b 

şıkkının işaretlendiği, 3 bilgisi alınırsa c şıkkının işaretlendiği, 4 bilgisi alınırsa d şıkkının 

işaretlendiği, 5 bilgisi alınırsa E şıkkının işaretlendiği, anlaşılmaktadır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Merkezi sınavlarda engelli bireylerin engellerine göre düzenlemeler yapılarak sınav 

kılavuzunda yayınlanmaktadır. Merkezi sınava giren görme engelli adayların talepleri 

doğrultusunda kendilerine sınav sorularını okuyan ve verilen cevabı optik forma işaretleyen 

kişiler görevlendirilmektedir. Okuyucunun sınav sorularını gerek yanlış okuması gerekse vurgu 

ve telaffuzda yeterli olmaması veya verilen cevabın optik forma yanlış işaretlenmesinden 

dolayı görme engelli adaylar mağdur olabilmektedir. Diğer bir husus da sınava giren görme 

engelli aday yanlış şıkkı seçtiğinde görevli kişi adayın seçtiği şıkkı değil de doğru olduğunu 

düşündüğü şıkkı işaretleyerek sınava giren diğer adayları mağdur edebilir. 

 

Bu proje ile görme engelli bireyin mekezi sınavlarda okuyucu ve işaretletici desteği almasına 

gerek kalmayacaktır. Esnv uygulaması ile aday ile sesli etkileşim halinde olunacaktır. Adayın 

istediği sorular sistem tarafından seslendirilecek ve seçtiği cevaplar sistem tarafından database 

işaretlenecektir. Adayın ne dediği algılanamaz ise sistem tarafından adayın isteğini tekrar 

söylemesi istenecektir. 

 

Bu uygulama sayesinde sınavlar daha hızlı açıklanabilecek, sınav güvenilirliği artacak ve 

sınavın maaliyeti azaltılacaktır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Proje ile ilgili saha çalışmaları ve uzman görüşleri alınarak geliştirilmeye devam edilecektir.  

Özel eğitim genel müdürlüğü ve Altınokta körler derneği ile iletişime geçilerek projenin 

uygulanabilirliği ve hayata geçirilmesi için neler yapılabileceği  hakkında görüşleri istenmiştir.  

Esnv uygulması yapısal olarak tamamlandıktan sonra diğer sınavlara kolaylıkla adapte 

edilebilir olacaktır. Yapılması gereken tek şey her sınavda sınav sorularının uzman kişiler 

tarafından seslendirilmesi ve bu ses dosyalarının sisteme soru numarası ile kayıt edilmesi 

gerekmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz hemen hemen tamamlanmıştır ve çalışır vaziyettedir. Proje çalışma takvimi aşağıda 

verilmiştir.   

İş zaman planlaması 

İşin Tanımı Aylar-2022 
Oca. Şub. Mar

. 

Nis. May

. 

Haz. Tem

. 

Ağu

. 

Eyl 

Projenin Belirlenmesi x x        

Literatür Taraması   x x x x     

Tasar. Sistemin Özelliklerinin Belirlenmesi   x x x     

Prototip Üretilmesi     x x x    

Rapor Yazımı   x  x     

Projenin Test Edilmesi      x x x x  

Proje Eksikliklerinin Giderilmesi      x x x  

Proje Sergi ve Sunum        x x 

 

Bundan sonraki süreçde bazı yeni güncelleme ve değişikliklerin yapılması düşünülmektedir. 

Raspberry pi ve kamera ile yüz tanıma ile sınav görüntüsünün alınması ve kayıt edilmesi 

bunlardan birisidir. Görme engelli bireyin telefon ekranında istenen bölgeye tıklaması zor 

olabileceği için eSnv uygulaması ile haberleşebilen içerisinde esp32 ve bataryası bulunan bir 

buton kol tasarlanmıştır. Görme engelli birey buton kolu kullanarak mikrofonu açıp 

kapatabilecektir.   

 

Sıra 

No 

Malzeme Adı Adet Birim 

Fiyat(TL) 

Fiyat 

(TL) 

Link 

1 Esp32 1 125 125 https://www.robotistan.com/esp32-esp-32s-wifi-bluetooth-dual-

mode-gelistirme-karti 

2 Batarya 1 150 150 https://www.robotistan.com/37v-2700mah-lipo-pil-devreli 

3 3d  Flamenti  1 kg 190 190 https://www.robotistan.com/tinylab-3d-175-mm-beyaz-pla-

filament 

4 Hoparlör 1 77 77 https://www.robotistan.com/8-ohm-5w-

hoparlor?#ins_sr=eyJwcm9kdWN0SWQiOiIxODMwNSJ9 

5 Raspberry pi 4 1 1100 1100 https://www.robotistan.com/raspberry-pi-4-4gb 

6 Pi kamera 1 600 600 https://www.robotistan.com/raspberry-pi-kamera-modulu-camera 

7 Sd Kart 1 170 170 https://www.robotistan.com/sandisk-32gb-microsdhc-hafiza-karti-

class10-48mbsn-okuma-hizi-kart-adaptorlu 

Toplam 2412 TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi merkezi sınavlara giren görme engelli bireylerdir.   

 

 

9. Riskler 

Ülkemizde merkezi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı ve OSYM gibi kurumlar 

yapmaktadır. Bu kurumların uygun görüş ve olurları ile bu proje hayata geçirilebilir. 

Fakat bu projenin kurum dışından  bizim gibi üçüncü sahıslar tarafından yapılmış olması 

projenin kabul görmesine engel olabilir.  Biz bu projeye bir sosyal sorumluluk projesi 

olarak bakıyoruz ve gerekirse tüm haklarımızıda bu kurumlara devir etmeye hazırız. 
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