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1. Proje Özeti
Hayatın içerisinde varlıkları zaman zaman unutulsa da engelli bireyler ile iç içe yaşıyoruz.
Engelli bireylere olan farkındalığımız onları anlamamızı ve onlar için fikirler geliştirmemizi
sağlıyor. Biz de akıl ve zeka oyunlarını oynarken acaba görme engelli bireyler için de bu
oyunlar tasarlanabilir mi sorusu ile araştırmamıza başladık. Araştırma yaptığımızda gördük ki
zeka oyunlarından mangala, zeka küpü, reversi ve satranç oyunlarının görme engelliler için
oluşturulduğunu bulduk. Bu oyunlar zeka küpü haricinde iki kişinin karşılıklı oynadığı
oyunlar olduğunu sınıflandırarak fark ettik. Biz de hem aile içerisinde oynanabilecek hem de
karşılıklı oynanabilecek görsel algı ve mantıksal düşünme oyunu olan qbitz oyununu görme
engelliler için tasarlamaya karar verdik. Amacımız görme engelli bireylerin zeka ve
hafızalarını geliştirebilmeleri, bir görsel akıl ve zeka oyununun materyali sayesinde
geometrik şekilleri algı ve ayırt edebilmeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Q bitz oyunu 4 tabla
ve her tablanın içinde 16 tane küp olan ve her küpün 6 yüzeyinde üçgen kare ve daire
şekilleri olan oyun materyali ile oyunun içerisinde kartlarda olan şekilleri 16 küp ile
oluşturabilmeyi amaçlayan bir zeka oyunudur. Görme engelli bireylerin bu oyunu rahatça
oynayabilmeleri için oyunun materyallerinden kartları Braille alfabesi kullanarak kodladık.
Kullandığımız kodları görme engelli bireyin kullandığı Braille alfabesi ile geometrik
şekillerin benzerliğinden yola çıkarak oluşturduk. Bu kodlama projemizin bu alanda bir ilk
olma özelliğine sahip. Diğer materyalimiz küpler; Küp yüzeyindeki şekilleri 3 boyutlu yazıcı
yardımıyla kabartma yaparak görme engelli bireylerin küpleri rahatlıkla tanımalarını ve oyun
oynarken zorlanmamalarını amaçladık. Oyun materyallerinin içerisinde temel geometrik
şekillerden üçgen, kare ve dairenin bulunması şekil algısında güçlük yaşayan görme
engelliler için oyun yoluyla öğrenme imkanı sağlayacak. Görme engelli bireylerin
sosyalleşme imkanı bulduğu Akıl ve Zeka Oyunları turnuvalarında da kullanabilecekleri
evrensel bir oyunu kazanmış olacaklar. Sonuç olarak zeka ve hafıza oyunu tasarlayarak
görme engelli bireyler için hem arkadaşlarıyla hem de aileleriyle keyifli vakitler
geçirebilirken öğrenme süreçlerini aktif öğrenme ile sağlamış olacağız.
2.

Problem/Sorun:

Oyun, çocuklar için önemli bir uğraş, eğlenceli bir etkinlik aynı zamanda önemli bir
iletişim aracıdır. Sağlıklı çocukların gelişimde olduğu gibi engelli çocukların da fiziksel
ruhsal ve sosyal yönden gelişimleri için oyun önemli yere sahiptir. Engelli çocukların
yeteneklerini geliştirmeleri, çevreleriyle uyumlu olabilmeleri, olumlu sosyal iletişim
kurabilmeleri erken çocukluk döneminden itibaren oyun aracılığı ile desteklenmelidir.
Böylece engelli çocuğun topluma uyum göstermesindeki ilk adım atılmış olacaktır.( Ayan ve
ark., 2012) Tam da bu sebepten ötürü bizler de görme engelli bireylerin çevreleriyle iletişim
kurabilmelerini sağlayacak bir oyun materyalinin gerekli olduğunun farkına vardık. Ele
aldığımız problem görme engelli bireyin oyun yoluyla edindiği bilgilerin daha kalıcı olması
yönünde ihtiyacın var olmasıdır. Görme engelli çocuklar oyun becerilerini kazanmada daha
fazla tekrara, süreye ve desteğe gereksinim duyabilmektedirler. (Lieberman, 2003) Tam da
bu bağlamda görme engelli bireylerin çocuğun oyun oynamaktan zevk alarak tekrar tekrar
oynama isteğinin oluşabileceği düşüncesi biz de bu materyali tasarlamanın gerekliliğini fark
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etmemizi sağladı. Tasarımını yaptığımız kabartmalı Zeka ve akıl oyununu oynayarak kendini
arkadaşları ile bir bütünün parçası olduğunu hissederek eğlenirken öğrenecekler. Turnuvalara
katılarak sosyal iletişim becerisi kazanacaklar. Alan yazını incelediğimizde hem Braille
alfabesinin önemi hem de engelli çocuğun sosyal iletişimini güçlendirmede oyunun gücünü
ele aldığımızda gördük ki tasarlayacağımız oyun ile birlikte matematiksel şekilleri hem
rahatça öğrenebilecekler hem de sosyal iletişim becerilerini güçlendirebilecekler.
3. Çözüm
Problemimize çözüm önerimiz görme engelli bireylerin sosyalleşebilmeleri ve oyun yoluyla
öğrenebilmelerini sağlayacak bir materyal tasarlamak. Derslerimizde severek oynadığımız
bir akıl ve zeka oyunundan yola çıkarak bu oyunun görme engelli bireylerin tek başlarına
rahatlıkla oynayabilecekleri formda yeni üretim teknolojileri ile birlikte tasarımını
gerçekleştirmek. Görme engelli bireylerin iletişim kanalı olan Braille alfabesindeki harflerin
şekillere olan benzerliklerinden yararlanarak oyun materyalindeki üçgen,kare ve daire
şekillerinin kodlarını belirledik. Oyun kartları üzerinde bu kodları içeren birleştirilmiş
şekiller tasarlayarak oyun materyalleri görenellerin oynayabileceği bir akıl ve zeka oyununa
dönüştürülmüştür. Digital dönüşüm sayesinde oyun materyallerini kendi tasarladığımız 3D
teknolojileriyle çıktılarını aldık. Tasarlanan bu oyun görme engellilerin öğrenim hayatlarında
okul öncesinden lise hayatlarına kadar geometri şekil öğrenim materyali olarak
kullanılabilecek özelliktedir. Görme engellilerin sosyalleşmelerini sağlayacak oyun
materyalimiz sayesinde Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları federasyonu tarafından turnuvası
düzenlenen Qbitz turnuvalarına katılım hakkı kazanacaklardır. Görme engelli arkadaşlarımız
hem eğlenerek öğrenecekler hem de akranlarıyla sosyalleşebilmeleri sağlanacaktır.
4. Yöntem
Projemiz tasarım projesi olup tasarım geliştirme araştırma yöntemini kullandık. İlk olarak
taslağını hazırladığımız projemizin materyalleri için hangi araçları kullanacağımıza karar
verdik.Üretim metotlarının bilgisayarlardaki en son gelişmelere entegrasyonu üretimde
özerklik, daha ucuz imalat, daha verimli ürün ve daha kısa sürede üretimi mümkün hale
getiriyor.Oyun materyallerinden 16 lı küp takımlarını interaktif modelleme araçlarını
kullanarak bilgisayarda modelini çizdikten sonra 3D yazıcı formatına getirip 3D baskısını
elde ettik. Küplerin yüzeylerinde daire, kare ve üçgen şekillerinin kabartmalı ve çukur
şekilleri bulunmaktadır. Küplerin konulabileceği tablayı da 3D baskı çıktısı ile aldık.Oyunun
diğer materyali olan kartların tasarımı üzerine birçok fikir ürettik. Bu fikirlerden biri her
şekil ve rengi Braille alfabesindeki harf ve rakam kodları kullanarak yapmak oldu. Fakat
şekiller üzerinde çalıştıkça görme engelli bireylerin daha pratik bir şekilde oyunu
oynayabilmeleri için Braille alfabesindeki harflerin geometrik şekillere benzerliklerini
kullanmaya karar verdik. Braille alfabesinde ‘A’ harfi daireye, ‘G’ harfi kareye ve simetrik
harfler olan ‘D,F,H,J’ üçgenin karttaki konumlarına benzerlikleri bizim kart tasarımlarımıza
ilham oldu. Ayrıca Braille alfabesi ile çukur kısımlar için ‘0’, kabartmalı kısımlar için ’1’
notasyonunu kullandık. Şekil-1 de küp açılımıda kullandığımız şekillerin çukur tümsek
gösterimi verilmiştir.
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Şekil 1: küplerin kabartmalı ve çukur kısımlarının gösterimi
Kart ve küplerin eşleşmesi için kullandığımız Braille kodları şu şekildedir;
KART
KART
YÜZEYİNDEKİ AÇIKLAMASI
YÜZEYİNDEKİ
AÇIKLAMASI
ŞEKİLLER
ŞEKİLLER

çukur daire gösterimi ‘Arakam-0’

alt
sol
üçgen
gösterimi ‘H’

kabartma daire gösterimi
‘A-rakam-1’

üst
sağ
üçgen
gösterimi ‘D’

çukur kare gösterimi ‘Grakam-0’

üst
sol
üçgen
gösterimi ‘F’

kabartma daire gösterimi
‘G-rakam-1’

alt
sağ
üçgen
gösterimi ‘J’

Tablo 1: Kart Yüzeyindeki Şekillerin Braille Alfabesi Ve Küp Yüzeyleri İle Uyumu
Tasarladığımız kartları Braille baskı merkezlerinde çoğaltarak oyun materyallerini
tamamlamış olduk.
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Resim 1: Braille Alfabesi Kullanarak Tasarlanıp Hazırlanan Bazı Kartlar
Tasarladığımız oyunumuzu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme engelliler ilkokulu
öğrencilerinden 2. Sınıfa devam eden 2 görme engelli öğrenci ve 4. Sınıfa devam eden 2
görme engelli öğrenci ile oynadık. Öğrencilerin velilerinden izinler alınarak tasarladığımız
oyunu öğrenciler ile birlikte 3 aşamada oynayarak materyalimizi geliştirdik. Öğrencilerin sınıf
seviyeleri ve görme engellilik düzeyleri tablo 2 de verilmiştir.
Öğrenci Kodu
Görme Düzeyi
Sınıf Seviyesi
Şekil Bilgisi
G1
Total
2
Yok
G2
%10 Gören
2
Yok
F1
%10 Gören
4
Kısmen
F2
%10 Gören
4
Kısmen
Tablo 2: Tasarım ile uygulama yapılan öğrencilerin özellikleri
İlk uygulamamızı küplerin basımını tamamladıktan ve kartların üzerindeki kabartmaların
hazırlanması tamamlandıktan sonra görme engelliler ilkokulunda pandemi şartlarını göz
önünde bulundurarak 4 öğrencimiz ile gerçekleştirdik. Uygulamaya başlamadan önce görme
engelli öğrenciler için alanında uzman danışman hocamızın yardımıyla hazırladığımız ön test
uygulamasını yaptık. Uygulamamız görme engelli öğrencilerin şekil algısını ölçmeye yönelik
bir testti.
Tasarladığımız oyunu kurallarına uygun bir şekilde görme engellilerin oynaması
aşamasına geçtik. Oyunumuzu oynarken görme engellileri gözlemleyerek durum analizi
yaptık. Bu şekilde materyallerde anlamlandıramadıkları şekiller olduklarını ve iki farklı şekil
olan daire ve kareyi aynı hissettiklerini belirttiler.(şekil-2) Bunun üzerine tasarımızda
değişikliğe giderek şekilleri kenardan daha fazla içeri doğru konumlandırdık.(şekil-3)

Şekil 2: ilk uygulamanın tasarımı

Şekil 3: ilk uygulamadan sonra şekillerin
tasarımı

7

Oyunumuzun ismini uyanış frekansı olarak bilinen Beta frenkansından yola çıkarak
BETABOX olarak tanımladık. Günümüzün büyük bir bölümünü ön beynin tetikte olması
durumuyla bağlantılı olan Beta frekansında geçiriyoruz. Aktif öğrenme, konsantrasyon içeren
bu oyunun ismi ile de etki
bırakacağını
düşünüyoruz.
Tasarımı
değiştirip
tekrar
küpleri
bastıktan
sonra
öğrencilerle
tekrardan
bir
uygulama yaptık ve oyunu
oynama
süreçlerini
değerlendirdik. Küp yüzeyinde
şekilleri birbirinden net bir
şekilde ayırt edebildiklerini
gözlemledik. Kart yüzeyindeki
şekilleri küplerin yüzeyinde
rahatlıkla bulabildiler.
Resim 3: BETABOX oyun materyalleri
Oyunu tüm öğrencilerin oynayabildiğini saptadıktan sonra uygulamayı tamamladık. Daha
sonra öğrencilerin karşılıklı oynayabilmeleri için 3. Kez bir uygulama gerçekleştirdik. Bu
uygulamada öğrencilerin birlikte oynayabilme becerilerini de gözlemlemiş olduk. Uygulama
sonunda öğrencilere son test uygulaması yaparak süreci tamamlamış olduk.
Verilerimizi Google formlar üzerinde 5 li likert tipi ölçek kullanarak hazırladığımız ön test
ve son test kullanarak elde ettik. Ayrıca hazırladığımız gözlem formları ile öğrencilerin oyun
oynarken sergiledikleri tepkileri belirlemiş olduk.
res i

Resim 4: Oyun oynarken görüntüler
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Oyun materyallerinin tasarımında kartlar üzerindeki temel geometrik şekillerin (kare, üçgen ve daire)
Braille alfabesindeki harf kodları ile benzer ilişkisini temel alarak hazırlanmasıyla daha önce
geometrik şekil öğreniminde kullanılmamış bir şekil kodlamasının yapılması projemizin yenilikçi
yönünü oluşturmaktadır. Projemiz daha önce görme engelli bireyler için hazırlanan oyunlardan farklı
sosyalleşmelerine imkan sağlayacak ve aileleri ile oynayabilecekleri bir oyun tasarımıdır.
Çalışmamızın materyalleri yerli 3D yazıcı ile üretilmiş ve çizim araçları da yerli çizim programları ile
çizilerek hazırlanmıştır.
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6. Uygulanabilirlik
Projemizi görme engelliler ilkokul öğrencileri ile oynanarak tasarım geliştirme
aşamalarından geçmiş bulunmaktadır. Projemizin geçmesi durumunda ilk durumda
ülkemizdeki tüm görme engelliler okullarına ulaştırmayı planlamaktayız. Derslerde şekil
öğrenim materyali olarak kullanılabilmesinin yanında akıl ve zeka oyunu olması
sebebiyle turnuvalara hazırlık aşamasında da kullanılabilecektir. Projemizi Teknofest
İstanbul’ da sunabilmeyi çok istiyoruz. Projemizi Türkiye Akıl ve Zeka oyunları
federasyonu’na da sunarak turnuvalarda görme engelli arkadaşlarımızın da
yarışabilmesini sağlamış olacağız.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Prototip aşamasında projemizin filament ve baskı ücretleri tahmini bütçesi toplam 440 TL
dir. Projemiz hayata geçirildiğinde tüm öğrencilere ulaşmasını hedeflediğimizden çok
sayıda ürün üretmek için alternatif üretim teknolojilerinden faydalanılacaktır.
Kullanacağımız malzemeyi geri dönüşümden elde edilebilir ve sağlık açısından risk
oluşturmayan materyaller tercih edilecektir.
Malzeme/hizmet adı
Harcama
Adet
Adet
tutar
dönemi
fiyatı
Filament

Şubat-mayıs

2

120TL

Braille Baskı

Mart

2 takım

100 TL

Tablo 3: Tahmini maliyet ve harcama dönemi

Tablo 4: Proje iş zaman çizelgesi

240
TL
200
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi:
Projemizin hedef kitlesi İlkokul ve ortaokul düzeyindeki görme engelli bireylerdir. Görme
engelli bireylerin şekil algısını bu kademelerde öğrenerek lise ve üstü öğrenme
yaşantılarında karşılaştıkları günlük hayat durumlarını fark ederek daha konforlu bir yaşam
sürmelerini sağlayacaktır.
9. Riskler
 Pandemi şartlarının devam etmesi olasılığı
3, oyunu gruplar halinde oynanmasına
engel olabilmesi etkisi 4 olup risk puanı
4*3=12 olarak hesaplanmıştır. Böyle bir
riskin oluşması durumunda sosyal mesafeye
dikkat ederek her öğrencinin oynadığı
materyali bir başka
öğrencinin oynamaması sağlanarak önlem
Tablo 5: Olasılık-Etki Matrisi
alınmış olacaktır.
 Hedeflerin etki skalası aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Hedef
Çok
Düşük
Orta
Yüksek
Çok
Düşük
Yüksek
Maliyet

Önemsenmeyen
maliyet artışı

Maliyet
artışı projeyi
etkilemez
Zaman artışı
tolere
edilebilir

Maliyet artışı
projeyi
etkilemez
Zaman
artışının
etkisi sınırlıdır

Takvim

Görünmeyen
zaman artışı

Kapsam

Kapsam düşüşü
zor farkedilir

Kapsam
azaltılmasını
n etkisi
sınırlıdır

Kalite düşüşü
zor farkedilir

Sınırlı
uygulamalar
etkilenir

Kapsam
azaltması
projeyi
olumsuz
etkiler
Kalite
azalması
projeyi
olumsuz
etkiler

Kalite

Maliyet
artışı tolere
edilebilir
Proje
tamamlanır,
yarışmaya
yetişmez
Proje
amacına
ulaşamaz

Maliyet artışı
tolere
edilebilir
Proje
tamamlanır,
yarışmaya
yetişmez
Proje amacına
ulaşamaz

Kalite
azaltması
kabul
edilemez

Proje sonu
çıktısı
yararsızdır

Tablo 6: Proje Hedeflerinde Riskin etki skalası
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