
 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

 PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
PROJE KATEGORİSİ: Sosyal İnovasyon 

 

PROJE ADI: BRAİLLE KODLU RENK PİKSEL KÜPLERİ 

 
TAKIM ADI: PİKSEL MÜHENDİSLERİ 

 
TAKIM ID: T3-25338-147 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul 

 

DANIŞMAN ADI: MELİKE GÜLER OKUR 
 



1 

 

İçindekiler 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) .......................................................................................................... 1 

2. Problem/Sorun: ........................................................................................................................... 2 

3. Çözüm ......................................................................................................................................... 2 

4. Yöntem ........................................................................................................................................ 3 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ............................................................................................................ 5 

6. Uygulanabilirlik .......................................................................................................................... 6 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ............................................................................. 6 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ................................................................................ 7 

9. Riskler ......................................................................................................................................... 7 

10. Proje Ekibi ................................................................................................................................... 7 

11. Kaynaklar .................................................................................................................................... 8 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Görme engelli bir öğrencimin bu yarışmadan bahsettiğimde Zeugma resmi ile mozaik 

motiflerini kendisine anlatmamı ve zihninde canlandırmamı istemesi üzerine bu alanda ön problem 

taraması yapmaya karar verdik. “Yüzyıllar boyunca kör olarak doğmuş kişilerin renkleri 

algılayamadıkları ya da renkler üzerine hiçbir fikri olmadığı kanısına varılıyordu. Yirmi birinci 

yüzyıla kadar genel görüş buydu. Fakat 21. Yüzyılda bilim insanları Türk Ressam Eşref Armağan’ı 

tanıdıktan sonra tüm düşünceleri değişti. Eşref Armağan görme özürlü olarak doğmuş bir ressamdır. 

Tüm düşünülenin aksine o resimler çizebiliyor, renkleri biliyordu.” (1) İşte biz takım olarak 

okuduğumuz bu hikayeden çok etkilendik. Bu alanda daha detaylı araştırmalar yapıp beyin fırtınası 

ile aşağıdaki sorulara cevaplar aradık: 

- Görme engelli bireyler renkleri algılayabilir mi? 

- Görme engelli bireylere renkleri nasıl anlatırsınız? 

- Görme engelli bireyler renkleri dokunarak anlayabilirler mi? 

Yaptığımız literatür taraması ve kapsamlı araştırmalar sonucunda bulabildiğimiz cevapları 

derlediğimizde görme engelli bireylerin renkleri hissettirdiği duygularla bağlantılar kurarak 

zihinlerinde canlandırabildikleri ve duyumsayabildikleri bilgisine erişmiş olduk. Hatta renkleri sem-

bolleştirerek algılama düzeyinin arttırılabileceği yönünde araştırmaların bulunduğunu öğrendik (2). 

Gelişmiş olan diğer duyu organlarından en önemlisi olan “dokunsal deneyimlemeye” hitap edilerek 

renkleri algılayabilmelerini sağlayabilmek amacıyla yapılmış örneklerin çok az olduğunu keşfettik. 

(Rastladığımız örneklere raporun diğer bölümlerinde daha detaylı değineceğiz)  

Araştırmalarımız ve değerlendirmelerimiz sonucunda takımımız bu alandaki eksikliği önceki 

örnekleri geliştirerek, Teknofest’in temel öğretileri olan “Teknolojiyi kullanabilme becerisine sahip 

olabilme, teknolojik çözümler geliştirebilme ve Teknolojinin uygulayacısı olabilme” hedeflerini de 

göz önüne alarak BRAİLLE KODLU RENK PİKSELLERİ’ni yapmaya ve kendimize de “PİKSEL 

MÜHENDİSLERİ” demeyi uygun bulduk.  

Biz gören insanların detaylı renk skalasının daraltılarak ana renkler olan SİYAH, BEYAZ, 

KIRMIZI, TURUNCU, MOR, YEŞİL, MAVİ, SARI’yı kullanmaya karar verdik. (Bu 

bilgisayarcılık dilinde 8 renk bit’ine eş gelmektedir.) Bilindiği gibi Görme Engelli Bireyler Braille 

Alfabesini kullanmaktadırlar. Bu belirlenen 8 renk için Braille Alfabesinde yer alan çeşitli işaretler 

kullanılarak kodlar oluşturulmuştur.  
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Görme engelli bireylerin zihninde renk algısını oluşturabilmek için şimdiye kadar hiç 

uygulanmamış bir yöntem olarak teknolojinin en önemli makinelerinden biri olarak yaygın bir 

biçimde kullanılan 3D yazıcıdan çıkaracağımız 2x2 cm birim küplerin üzerine belirlediğimiz Braille 

renk kodları basılmasıyla “Braille Kodlu Renk Pikselleri” oluşturmayı düşündük.  

Bu renk pikselleri bir tabla üzerinde Braille kodları üste gelecek şekilde bir araya getirilerek 

istenilen resimler oluşturulabilecektir. Resimler görme engelli birey tarafından dokunduğunda renk 

kodlarını algılayıp zihinde istenilen resmi canlandırabilmesini sağlamak temel hedefimizdir. Ayrıca 

oluşturduğumuz bu pikseller Zeugma’nın mozaik ruhundan aldığımız bir ilham niteliğindedir. 

Görme engelliler için hem eğitim materyali olarak kullanılabilecek olması hem de dünyayı 

keşfedebilmeleri için bu proje hayati bir önem arz etmektedir. Ayrıca özel eğitim çan eğrisinin iki 

uzak ucu olan “Görme Engelli Bireyler” ile “Özel Yetenekli Bireylerin” birbirlerini fark 

edebilmelerini ve anlayabilmelerini sağlayabilmeyi planlamaktayız. Birde Braille Renk Kodlu Pik-

sellerimiz için Faydalı Model başvurusunda bulunup “Patent Farkındalığı” da oluşturabileceğiz.  

Son olarak projemizin kapanışında ise Teknofest Gaziantep Final Etkinliğinde Braille kodlu 

renk piksellerimizle “Zeugma Çingene Kızı” mozağini oluşturarak görme engelli misafirlerinizin 

Gaziantep’in tarihinin simgesi olan ihtişamlı ve anlamlı resmi dokunsal olarak algılayabilmelerini 

sağlamak en büyük hedefimizdir. Bize bu alanda bir şans verilmesini ve etkinlik misafirlerinden en 

özel gereksinimli bireyler grubunda yer alan “Görme Engellilerin” Zeugma ruhunu dokunsal olarak 

anlayabilmelerini deneyimleyemek için orda olmayı her şeyden çok istiyoruz.  

2. Problem/Sorun: 

Görme engelli bireylerin en önemli sorunlarından biri diğer insan gruplarına kıyasla her alanda 

hertür bilgi,resim ve içeriğe kolay erişilebilir olamamalıdır(3).  Bu alanda oluşturulmuş sınırlı sayıda 

materyal ve kaynak bulanmaktadır. Son yıllarda bireysel projelerle dokunsal materyaller geliştiril-

meye çalışılsada bu bireylerde dünyayı keşfedebilme anlamında içeriklerin az ve yetersiz olması de-

rin bir eksiklik oluşturmaktadır.Hatta biz gören insanların bu hissi anlamaya çalışması biraz güçtür.  

Görme engelli bireylerin kullandığı içerik ve materyaller tek tip öğrenme şeklinde gerçekleşir. 

Mesela bir dağ yükseltisini zihinde canlandırabilmek için kabartmalı harita kullanıyor, birey 

dokunsal olarak dağın yükseltisini algılayabiliyor. Peki, neden dağın zirvesindeki beyaz karları, 

yamaçlarındaki kayaların grisini ve alt eteklerindeki toprağın kahverengisini algılayamıyor? İşte tam 

buradaki eksiklikler bizim projemizde çözülmesi gereken problem olarak karşımıza çıkmıştır. 

Erişilebilir kaynaklar da renk içeriklerinin eksik olması yüzünden önce renk algısının temellerinin 

atılabilmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak gerekmektedir. 

Sonuç olarak, Görme Engelli bireylerin beyninde imgeleme ve görsel algılama konusunda 

yaşadığı eksiklikler, dünyayı kavrayabilme ile ilgili karşılaştıkları zorluklar, bu projenin çıkış 

noktası ve bu projede ele aldığımız sorunlardır.  

3. Çözüm  

Sosyal olgulara aşırı duyarlı üstün yetenekli öğrencilerimizden oluşan Takımımız tarafından 

Görme Engelli bireylerin beyinlerinde daha iyi bir görsel algılama oluşturabilmek ve renk alt yapısı 

oluşturabilmek amacıyla çoklu analiz, değerlendirme ve çözümleme çalışmaları yapılarak beraber 

çözümler üretmeye başladık. İki fikir üzerinde yoğunlaştık. Ya görme engellilerin Materyallerine 

renk içeriği ekleyerek bu sorunu çözecektik, yani var alanları geliştirme çözümünü seçecektik ya da 

daha önce denenmemiş,bu alanda devrim niteliği taşıyabilecek yeni renk materyalleri oluşturacaktık. 

Var olanı geliştirmekte güzel bir çözüm olabilir ama altyapısı olmayan bir renk içeriğini pat diye 

birden önlerine sunarsak algıda karmaşaya yol açabilirdik. Bu yüzden bu çözümümüzü geliştirilmek 

üzere ve önce renk altyapısını oluşturup sonrasında başka bir projede değerlendirmek üzere ayırdık.  

Seçmiş olduğumuz yeni bir renk materyali oluşturma çözümümüzü nasıl gerçekleş-

tirebileceğimizi değerlendirmeye başladık. Elimizde onların temel iletişim mekanizması olan 

BRAILLE alfabesi vardı. Burada değerlendirilebilecek bir veriye ulaştık. 2017 yılında Hülya SUN 

tarafından alınmış Görme Engelliler için kullanılmak üzere alınmış Renk Alfabesi adlı bir tasarım 

patenti vardı (4). Bu alfabenin tanıtıldığı bir resim sergisi düzenlenmiş ve görme engelli bireylerin 
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resim sanatı ile tanışmalarını sağlamak amaçlanmıştır (5). Biz bu alfabede kullanılan 8 ana rengi baz 

almaya karar verdik, ama bunların sadece resim sanatı ile sınırlı kalmaması gerektiğini biliyorduk. 

Renk altyapısı oluşturacak renk materyalleri oluşturacaktık, işte tam burada çağımızın 

teknolojilerini düşünme ve çözümümüze entegre etme vakti gelmişti. Bütün teknolojik makineleri, 

imkanları ve fikirleri gözden geçirdik, en olası olanını tespit etmeye çalıştık.  

COVİD-19 Pandemi sürecinde kurumlarımızda da sağlıkçılar ve çalışanlar için Siperlik, 

laringoskop, solunum cihazı vb.üretim yapabilmemize imkan veren ve her zaman yaratıcılığımızı üç 

boyuta taşıyan 3D yazıcılar bu çözümde kullanılabilir miydi? 3D yazıcıdan çıkan kalibrasyon 

küpleri-Braille Alfabesi ve renklerin bir araya geldiği basit piksel resimleri kağıt üzerinde bir çözüm 

olarak önümüzde belirdi. Öncelikle 3D yazıcıdan 2x2 cm’lik birim küpler çıkartılacak ve üzerine 

takımımız tarafından belirlenen 8 ana rengi tanımlayan Braille Renk Kodları işlenecektir (Şekil 

1/Sayfa4). Bu renk pikselleri ile istenilen resim oluşturulabilecektir.  

4. Yöntem 

Braille Kodlu Renk Küpleri üretme çözümümüzü ortaya koyduktan sonra sıra hangi yol-

yöntem ve planlamayla yapılacağını belirlemeye gelmişti. 3D yazıcıda üretim yapabilmek için 

öncelikle AUTODESK FUSİON 360 programında kağıt üzerinde belirlediğimiz (Şekil 1/Sayfa 4) 

Braille kodların çizimini oluşturduk ve yine aynı programda küpün üzerlerine kodları yerleştirdik. 

Çizim işlemleri tamamlandıktan sonra sonraki aşamalarımız için yönlendirici sorular ortaya koyduk: 

- Resimlerin hangi renk piksellerinden oluştuğu nasıl belirlenecekti? 

- Peki, bu pikseller bir araya gelip nasıl bir resim oluşturacaktı? 

- Piksellerin üzerindeki kodların karışmaması için resme düz veya ters yerleştirilmesini 

engellemek için nasıl bir yöntem düşünülmeliydi? 

- Hatta Görme engelli bir birey bu piksellere dokunduğunda tıpkı bir depremmiş gibi 

hepsini yıkması, resmi dağıtıp karıştırması olası mıydı?  

Bütün bu soruları tek tek değerlendirdik. Öncelikle oluşturulacak resimler belirlenmeliydi. 

İnternette yaptığımız görsel taramalarında basit piksel çizimlerine ulaşabildik. (Resim 1-2-3) 

    
  Resim 1    Resim 2            Resim 3 

Bu 10x10 karelik çizimleri projemizde kullanabileceğimiz gibi kendimiz istediğimiz resimleri 

de “Pikselograf *” tekniğini kullanarak PhotoScape, Photoshop vb. programlarda pikselleri ve renk-

lerini belirleyebileceğiz. Hatta kendimiz kareli kağıt üzerinde boş dolu boyama yöntemiyle kendi 

çizimlerimizi bile oluşturabilmekteyiz. Buraya kadar küpleri kodladık, hangi renk pikselinin-nerede 

kullanılacağını belirledik ve resimleri piksellerine ayırdık. Sırada büyük resmi oluşturmak vardı.  

Piksellerin nasıl bir resim oluşturabileceğini belirleme aşamasında ise aklımıza dahiyane 

mıknatıs yöntemi gelmiştir. Bu piksellerin altlarına mıknatıslar yerleştirmesiyle metal bir yüzey 

üzerine konulduğunda Görme Engelli birey pikseller üzerinde ellerini gezdirdiğinde dağılmasını 

böylece engellemiş olacağız ve resmin bütünlüğünü korumuş, olası bir depremi önlemiş olacağız. 

Birde piksellerin ters-düz yerleştirilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek 

için tombala oyunundaki “rakam pullarında sayının altına çizgi yerleştirilmesi” yöntemi bu projede 

bilgi transferi olarak kullanılabilir. Bizde küpte kodların alt hizalarına bir çizgi yerleştireceğiz. 
______________________________________________________________________________________________ 

*  Pikselograf, terminolojide yer almayan, bizzat takımımız tarafından bu projede geliştirilmiş olan “bir resmi 

piksellerine ayırma” işlemine verilen isimdir. 
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Şekil 1. BRAİLLE RENK KODLARI 



5 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu proje fikrini şekillendirmek için Ankara’da Görme Engelli Öğrencilerin eğitim gördüğü 

ülkemizin en öncü okullarından olan Mitat Enç Görme Engelliler Okulu’na ziyarette bulunduk, 

birebir görüşmeler ve incelemeler yaptık. Önceden geliştirilmiş olan dokunsal materyallerin 

neredeyse tamamı Görme Engelli bireylerin dünyayı keşfedebilmelerini sağlıyordu, tamam belki 

ortak noktaları buydu ama neden bu materyaller dünyayı renkleriyle de algılamaya yaramıyordu? 

İşte biz bütün dokunsal materyalleri bir adım daha ileri götürüp teknolojiyle buluşturup 

geliştirilmesini sağlamayı ve bu alandaki bir eksikliği kapatabilmeyi, hatta bizden sonraki proje 

geliştiricilere ilham olabilmeyi, yön verebilmeyi amaçladık. 

Ayrıca biz gören insanların zihninde piksel anlayışının zamane akımlarından olan “Mınecraft” 

usülü kare piksel fikri üzerinde de çalışmalar yaptık. Bilindiği gibi Biyotaklit çağımızın en büyük 

ilham kaynaklarından biridir. Kare piksel fikrinin yerine uygulanabilecek şekil denemelerini de 

içeren çizimler yaptık ve Dikdörtgen-Üçgen-Yuvarlak ve Altıgen piksel yapmayı denedik (Resim 

4-5-6-7). Bu fikirlerden yuvarlak ve üçgen piksellerde yan yana konulduğunda boşluklar olması, 

dikdörtgen pikselin ise kenar farkından dolayı her resimde aynı şekilde yerleştirilmesinin zorluğu 

bakımından çok uygulanabilir olmadığı saptandı. En doğru şeklin Altıgen pikseller olabileceği ve 

bunun da mutlaka test edilmesi gerektiği sonucuna ulaştık. Altıgen, doğada da yer alan ve Kuran-ı  

Kerim’de de mucize olarak adlandırılan Bal Peteğine şeklini vermiştir. Projemize katabileceğimiz 

en önemli inovatif yön işte bu olacaktır. Bu Altıgen Piksel fikri test aşamasında denenecektir. 

  
   Resim4.Yuvarlak piksel        Resim5.Dikdörtgen  piksel        Resim6.Üçgen piksel         Resim 7. Altıgen Piksel 

Çağımızın popüler oyunlarından olan MINECRAFT diyoruz, günümüzde çocukların 

ellerinden düşürmediği Piksel Boyama ve hatta PixelArt diyoruz, resimlere piksel efektleri veren 

fotoğraf düzenleme programları kullanıyoruz ama biraz daha eskilere gittiğimizde Türk kadınlarının 

el emeği göz nuru Kanaviçe ve Etamin işlemesi de aynı bu mantığın atası niteliğindedir. Bu 

işlemeler, tıpkı piksel boyama gibi iğne ve ip ile çapraz dokuma tekniğiyle motiflerin oluşturul-

masına dayanmaktadır. Pikselcilik alanında bulunan benzer örneklerin araştırılması sonucunda da 

bu örneklere rastlanmıştır. Tabi bu örneklerden hiçbiri Görme Engelli bireylere yönelik bir çalışma 

değildir.  

Görme Engelli Bireylere yönelik yapılmış renk içerikli çalışma ve araştırmalardan bahsetmek 

gerekirse ilk olarak “Türk ressam Türel Süt'ün, görme engellilerin, tabloları kabartma olarak 

hazırlanan panellere dokunup, dinleyip ve renklere özgü kokular aracılığıyla algılama imkanı sunan 

Renkleri Hissetmek Projesi, İsviçre'deki merkezinde müze haline getirildi. (6).    

Bir de Maltepe Üniversitesi Psikoloji Ana Bilim Dalında yapılmış bir tez araştırmasında 

Görme Engelli bireylerde “Renk-Nota” ilişkisi üzerine 3 ana renk ve 3 önemli nota ile uygulamalar 

yapılmıştır. Görme engelli bireylerin renkler ile notaları zihinlerinde eşleştirdikleri, renklerin 

açıklığı-koyuluğu ile notaların inceliği-kalınlığı arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur (7).  

Son olarak EyeSense adlı Görme Engelli bireylerin kıyafet, obje vb. nesnelerin renklerini sesli 

olarak okuyabildiği bir uygulama mevcuttur. Kırmızı kazak, mavi bir çanta konusunda Görme 

Engelli bireylere yol gösterebilir belki ama dışı yeşil-içi kırmızı, ortası siyah çekirdekli bir karpuz 

resmini zihinde canlandırabilme de bu uygulama yetersiz kalacaktır.  

Yapılan araştırmalar sonucunda Braille Kodlu Renk Pikselleriyle Resim oluşturabileceğimiz 

projemizin bu alanda tek, benzersiz ve özgün olma özelliğine sahip olduğunu belirtmek gerekir. 
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6. Uygulanabilirlik  

Biz gören insanların hafızamızdaki renk skalası çok geniştir. Günümüz teknolojilerinde bir 

fotoğrafın çözünürlük ayarlarıyla renk çeşitliliğini arttırıp azaltmak mümkündür. “Dünyada 16 

milyon kadar renk, renk tonu ve nüansın olduğu dile getirilir.”(9) “İnsanoğlunun görme duyusu 

yaklaşık10 milyon renk tonu ve nüansı ayırt edebilmektedir.” (10)  

Yeryüzünde bu kadar renk varken “emeklemeden koşulamaz” diyerek sıfırdan başlamamızın 

daha doğru olacağını yani önce ana renklerden sonra ilerde temel ara renklere geçilmesini sağlayarak 

Kodlanan renk sayısını uzun bir zamana yaymak gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.8 ANA RENK önce 

iyice zihinlerde yer etmeli-yaygınlaşmalı ve alt yapımız sağlam oluşturulmalıdır. Kim bilir uzun 

soluklu bir proje haline getirilip test sonuçlarımızla ilerde bu projenin geliştirilmesiyle oluşturulan 

yeni fikirlerde test edilip etkisi yıllar sonra anlaşılabilecek devrim niteliğinde bir araştırmaya imza 

atıyor olabiliriz. Ki bu alanda hiç araştırma yapılmamış olması uygulanmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu noktaya kadar gelin isterseniz bir toparlayalım, Braille Renk kodları belirledik, Teknik 

Resim ile çizimlerini yaptık, Piksel Resimler oluşturmayı öğrendik ve denemeler yaptık. Yani 

projemizin hazırlık ve detaylandırma aşamasını tamamladık. Temmuz ayında ise 3D yazıcımızda 

kodlarımız basılı Piksel Küplerimizin topluca basımını yapacağız. Elde ettiğimiz küplere 

mıknatıslarımızı yapıştıracağız. Belirlediğimiz resmi (önce basit düzeyde olanlardan başlanılarak) 

renklerin yerlerine göre metal bir tabla üzerinde küplerin üzerindeki alt çizgileri hep aşağıya gelecek 

şekilde dizilmesiyle resimlerimizi oluşturacağız. Resimlerimiz basit çizimlerde 10x10 = 100 piksel 

küpünden oluşacaktır. Biraz daha karmaşık çizimlerde ise 15x15=225 küpten oluşabilir. Şimdi tam 

bu noktada projenin en büyük açmazı ile karşı karşıya geldiğimizi düşündük. Bu kadar çok veriyi 

Görme Engelli bir birey nasıl zihninde canlandırabilecekti? Bu mümkün olabilecek miydi? Görme 

Engelli bireylerin kullandığı dokunsal materyallerin kapsamını araştırdığımızda çok daha kapsamlı 

içeriğin yaygın olarak kullanıldığını gördük (11). Farklı dokularda-farklı yükseltilerin- her tarafında 

farklı doğa şekillerinin yer aldığı çok kapsamlı bir dokunsal haritayı el yordamıyla algılayıp 

zihinlerinde canlandırabiliyor olmaları projemizin uygulanabilirliğini desteklemiştir. Fakat burada 

yepyeni bir ışık dalgası daha önümüzde belirivermişti. Acaba bu renk küplerini farklı yükseltilerde 

yapmamız projemizin etkilerine bir artı değer katabilir miydi? Bu fikrimizi de uygulama aşamasında 

testlerimize mutlaka eklemeye karar verdik.  

Piksel Küplerimiz ile birçok alanda geliştirilmeye açık fikirler oluşturulabilir. Her tür ders 

eğitim müfredatına (görsel sanatlar, okul öncesi, coğrafya, matematik vb) uygun içerikli materyal 

olarak kullanılabilir. Ayrıca oyun üretme (renklerle su doku, eşleştirme, magic küp oluşturma, bloks, 

Q-bitz vb.) amaçlı kullanılabilir. Birde Mimari Tasarım alanında üç boyutlu yapı oluşturulabilir. 

Dramada hikaye küpleri-Türkçede harf küpleri-Matematikte sayı küpleri bunlara birkaç örnektir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
AYLAR  YAPILACAK İŞLER  GÖREVLİ KİŞİLER YÖNTEM/TEKNİK 

NİSAN 

 - Fikir Bulma 

 - Kaynak Taraması 

 - Veri Toplama 

 Ebrar Gökçe KIZILGÜL 

 Emir SAĞDIÇ 

Araştırma  

Problem Çözme 

Kaynak taraması 

MAYIS 

HAZİRAN 

 - Verilerin Analizi 

 - Beyin Fırtınası 

 - Planlama Yapılması 

 - Projenin Detaylandırılması 

 Ebrar Gökçe KIZILGÜL 

 Emir SAĞDIÇ 

Araştırma  

Problem Çözme 

Kaynak taraması 

Beyin fırtınası 

TEMMUZ 

 - İlk Prototipimizin yani küplerimizin basılması 

 - Küplere mıknatısların yerleştirilmesi 

 - Piksel Resim çıktılarının alınması  

 Ebrar Gökçe KIZILGÜL 

 Emir SAĞDIÇ 

Gösterip yaptırma 

Üretim 

Denemeler yapma 

AĞUSTOS 

 - Test Aşaması (Oluşturulan resimler ve Piksel 

küplerimiz doğuştan Görme Engelli olan bir öğret-

men tarafından test edilecek, veriler raporlanacak.  

Ebrar Gökçe KIZILGÜL 

Emir SAĞDIÇ 

İbrahim DANACI 

Test Etme 

Uygulama 

Deneme 

EYLÜL 

 - Test sonuçlarına göre eksiklerin giderilmesi ve 

geliştirme çalışmaları 

 -TEKNOFEST Final Etkinliği için Zeugma Resminin 

Piksel Küplerinin hazırlanması 

 Ebrar Gökçe KIZILGÜL 

 Emir SAĞDIÇ 

Geliştirme 

Uygulama 

Deneme 

Tablo 1. Zaman Planlaması 
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Tablo 3. Proje Ekibi 
 

 Projemizin zaman planlaması tablo halinde açıklanmaktadır (Tablo 1/Sayfa 6). Ayrıca 

Zaman Planlamamızın en sonunda yer alan final etkinliğine ait hazırlamış olduğumuz ZEUGMA 

Çingene Kızı resmine ait piksellere ayırma işlemi ve 30x24 piksellik 60x50 cm’lik PhotoScape 

çalışmamızın resimleri raporumuzun sonunda yer almaktadır (Resim 8-9/Sayfa 8). 

 Projemize ait Tahmini Maliyet Tablosu ise aşağıdaki gibidir. Ayrıca T3-159541 Kodlu 

Maddi Destek Başvurumuz sisteminizde bulunmaktadır (Tablo 2/Sayfa 7).  
SAYI HARCAMA KALEMİ/MALZEME İSMİ-TÜRÜ MİKTARI BİRİM FİYATI TUTAR 

1 3D Yazıcı Filamenti (PLA-1.75 mm ) 10  253.TL    2.530 
2 Mıknatıs Yapışkanlı Şerit Mıknatıs Magnet Kes Kullan/ 

5 metre 
     20 50 TL 1.000 

3 Metal tabla  5 metrekare         20 TL      100 

4 Silikon    100           2      200 

5 Kırtasiye (resim çıktısı vb.)    100         3.7 TL      370 

 GENEL TOPLAM ve TAHMİNİ BÜTÇE SONUCU  4.200 TL 

                                                     Tablo 2. Tahmini Maliyet Tablosu 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemiz öncelikle Görme Engelli bireylerin dünyayı keşfedebilme süreçlerinde en önemli 

araçları olacaktır. Bu durumda esas kullanıcı kitlemiz Görme Engelli Bireylerdir. Bu bireyler iki tür 

engele sahiptirler. Bir doğuştan Görme Engelli bireyler bir de sonradan bu engele sahip olanlar 

bulunmaktadır. Aralarında büyük bir fark bulunmaktadır. Sonradan görme engeli olan birey renkleri 

biliyor ve zihninden canlandırabiliyorken doğuştan görme engeli olan bireyin renk algısını 

oluşturabilmesi zor ve daha uzun bir çaba gerektirir. Biz bu projede iki tür engele sahip olan bireyleri 

de hedef kitlemiz olarak seçmiş bulunuyoruz. Hatta TEST Aşamamızda iki tür Görme Engelli 

bireyler gruplarında yapacağımız denemelerde kayıtlar tutup gelişmeleri ve etkileri izleyip sonucu 

raporlaştırıp bu verileri makale haline getirmeyi düşünüyoruz.  

Bir de bu piksel küplerinden elde edilen resimleri kurumuzda “Görme Engelli Bireyleri 

Anlayabilmek” temalı bir sergiyle tanıtma etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu etkinliklerde 

resimlerimiz örtülecek, gören insanların gözleri kapatılacak, renk kodları denettirilecek ve 

sonrasında resimleri dokunarak anlamaları test edilecektir. Bu sayede gören insanların Görme En-

gelli bireylerle empati kurabilmeleri sağlanabilecek, bu alanda farkındalık oluşturulabilecektir.      

9. Riskler 

Pandemi sürecinde Sağlıkçılar için süperlik üretimimiz sırasında 3D yazıcılarda sürekli baskı 

almada yaşanan sıkıntılar projemizde bir risk oluşturmaktadır. 2 tane 3D yazıcımızın olması bu riski 

minimuma indirmektedir. Olası bir 3D yazıcı arızasında interaktif teknik destek verebilen  işinde 

uzman bir ekip üretimde sıfır hata sağlayacaktır. Ama Pandemi sürecinde olası 2.- 3.Dalga beklentisi 

olduğu için Temmuz ayında Üretim -Ağustos ayındaki Test ve Eylül ayında Geliştirme aşamaları 

eğer yerine getirilemeyecek bir hale gelirse komitenin belirleyeceği önlemler uygulanacaktır.  

Danışman öğretmen ile ilgili bir problem olursa takıma Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

Volkan OKUR danışmanlık yapabilecektir. 

10.  Proje Ekibi 

Danışman öğretmeni MELİKE GÜLER OKUR olan Proje ekip tablosu aşağıdadır(Tablo 3/Sayfa 7). 
Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

EBRAR GÖKÇE 

KIZILGÜL 

Takım Lideri Sincan Şehit Abdullah 

Büyüksoy Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Kendi okullarında ve Bilsemde 

çeşitli proje, yarışma ve 

etkinliklerde görev almışlardır. 

EMİR SAĞDIÇ Takım üyesi Sincan Şehit Abdullah 

Büyüksoy Bilim ve Sanat 

Merkezi 

Kendi okullarında ve Bilsemde 

çeşitli proje, yarışma ve 

etkinliklerde görev almışlardır. 

İBRAHİM DANACI Test aşamasında yer alacak 

görme engelli danışmanımız 

Hacı Bayram Ortaokulu Doğuştan Görme Engelli 

Öğretmen 
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    Resim 8. Zeugma Piksellere Ayırma 

 

 
Resim 9.PhotoScape programında Zeugma resminin 2x2 piksellere ayrılması 
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