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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Edebiyat, hayata tutulan bir ayna olarak ulusal ve evrensel değerleri duygu ve düşünce zen-

ginliğiyle bireylere veren dil ürünüdür. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Türk dili ve edebi-

yatı için bir başlangıç bir varoluştur. Bu dönem, millî kültür ve etkilerinin saf bir şekilde 

belirlendiği değerli ilkleri içinde barındıran seçkin örneklerle doludur. Türk dili ve edebiyatı 

dersi için temel niteliğindeki bu dönemi iyi anlamak gereklidir.  

 

Araştırmamıza “Görme engelli arkadaşlarımızın bu dönemi öğrenme süreçlerinde onlara na-

sıl yardım edebiliriz?” sorusuyla başladık. Sayısal derslerde bu özel arkadaşlarımızın engel-

lerini göz önünde bulunduran materyaller olsa da görme engellilerin İslamiyet Öncesi Türk 

Edebiyatı konusunu işlerken zihinlerinde bu derse ait bilgileri somutlayacak bir materyalin 

olmadığını tespit ettik. Görme engelli öğrencilerin eğitimlerinde dokunma ve işitme ilkele-

rinden yararlandık.  

 

Prototipimizde (Şekil 1), bir sunta platformun sol tarafına Sözlü Dönem Türk Edebiyatı’nı 

sembolize eden ikonlara (şaman, kopuz, çadır, kurt, at) dokunarak konuyu zihinde eğlenerek 

somutlamasını sağlamak istedik. Makey Makey sistemi ile dokunduğunda o döneme ait bil-

gilerin verildiği bir ses kaydının yanında dönem örneklerinin (koşuk, sagu, sav) Braille al-

fabesiyle yazıldığı bilgi notu da koyduk. Platformun sağ tarafına ise Yazılı Dönem Türk 

Edebiyatı’nın ilk örnekleri olan Tonyukuk, Bilge Kağan, Kül Tigin yazıtlarından oluşan 

Göktürk Kitabeleri’ni  temsilen mukavvadan yaptığımız ve üzerlerinde silikon kabartma ile 

orijinal Göktürk alfabesiyle yazıların bulunduğu 3 dikili taş koyduk, dokunulduğunda dö-

neme ait bilgilerin verildiği ses kaydının ses kaydının yanında yazıtlarda geçen metin örnek-

lerinin Braille alfabesiyle yazıldığı bilgi notu koyduk. Projemiz görme engelli öğrencilere 

uygulanmış ve olumlu gözlemler elde edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Edebiyat Engel Tanımaz Prototipimiz 
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2. Problem/Sorun: 

 

Görme engelli bir öğrenci mürekkep baskı ile yazılmış ders kitaplarını okuyup çalışamaz ya 

da kitaptaki resimleri, şekilleri göremez; nesnelerin boyunu, şeklini, niteliğini ancak doku-

narak anlayabilir. Görme engelli öğrencinin eğitiminde, ses kayıtları ve kabartma yazı (Bra-

ille yazısı) iki önemli yardımcısıdır. Sayısal derslerde bu özel arkadaşlarımızın engellerini 

göz önünde bulunduran materyaller olsa da görme engellilerin İslamiyet Öncesi Türk Ede-

biyatı konusunu işlerken zihinlerinde bu derse ait bilgileri daha iyi somutlayacak bir mater-

yalin olmadığını tespit ettik. 

 

3. Çözüm 

 

Eğitimin en başta insan ve toplum için vazgeçilmez bir unsur olduğunu görme engeli olan 

arkadaşlarımızın da toplumun bir parçası olarak eğitim-öğretim ile ilgili her türlü hizmetten 

yararlanmak durumunda olduklarını unutmamalıyız. Bu konuda bir sosyal sorumluluk ola-

rak bizlere düşen onların eğitim-öğretim hayatlarını kolaylaştırarak eğlenceli hale dönüştü-

recek her türlü materyali geliştirmektir.  

 

Türkiye’de 15 civarında görme engelliler okulu bulunmaktadır. Okul ve öğretmen sayısının 

yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda görme engelliler için bireysel öğrenmenin de 

kaçınılmaz bir gereksinim olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu tür eğitim materyallerin sadece 

sayısal dersler için değil daha soyut olan Türk dili ve edebiyatı gibi derslerde de geliştirilerek 

kullanılabileceği görülmüştür (Şekil 2a ve 2b). 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Sözel derslerde görme en-

gelli öğrencilere yönelik 

eğitim materyallerinin ek-

sikliği 

Bütün sözel derslere ör-

nek olacak bu materyal, 

dokunma ve işitme ilkele-

riyle hedeflediği öğren-

meyi gerçekleştirmiştir. 

Anlattığı konuyu görme 

engelli öğrencilerin zih-

ninde somutlayarak birey-

sel öğrenmeye müsait ör-

nek bir eğitim materyali 

olması. 
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Şekil 2a ve 2b. Edebiyat Engel Tanımaz projemizi deneyen görme engelli öğrenciler 

 

 

4. Yöntem 

 

Projemiz kapsamında konu ile ilgili kitaplar ve internet üzerinden görme engelli öğrencilerin 

öğrenme süreçlerindeki sıkıntılarla ilgili haberler tarandı. Görme engelliler ilköğretim son-

rasında liseye “Kaynaştırma Eğitim Modeli” ile devam ettikleri için Şehrimizde bulunan 

GAP Görme Engelliler Ortaokulunu ziyaret ettik. Yöneticilerle ve öğretmenlerle projemizin 

içeriğini paylaştık. Eğitim materyalimizin daha verimli şekillenmesinde yaptığımız görüş-

melerin çalışmamıza büyük bir katkısı oldu. 

 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi’nin genel özellikleri ve örnekleri hakkında bilgi 

topladık. Amacımız görme engelli arkadaşlarımıza bu dönemi öğretmek olduğu için do-

kunma ilkesinde dönemi temsil eden ikonlar (şaman, kopuz, kurt, at, çadır, Göktürk Yazıt-

ları) kullanarak Makey Makey sistemi, Braille alfabesi kabartma yazıcısı ve işitme ilkesinde 

ses kaydı için teknik yardım aldık.  

 

Bir sunta platformun sol tarafına Sözlü Dönem Türk Edebiyatı’nı sembolize eden nesnelere 

dokunarak onları biçimlendirebilmesi için şaman ve dinleyici topluluğu temsil eden bez be-

bekler, kopuz, çadır, at ve kurt koyduk. Dokununca o dönemin özellikleri hakkında bilgi 
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veren bir ses kaydının yanında dönemin koşuk, sagu, sav örneklerinin (MEB 10.sınıf Türk 

dili ve edebiyatı ders kitabı, 2018) Braille alfabesiyle yazıldığı bir bilgi notu da koyduk.  

 

Platformun sağ tarafına ise Yazılı Dönem Türk Edebiyatı'nın ilk ürünleri olan Tonyukuk, 

Bilge Kağan, Kül Tigin yazıtlarından oluşan Göktürk Kitabeleri’ni temsilen mukavvadan 

yaptığımız ve üzerlerinde silikon kabartma ile orijinal Göktürk alfabesiyle yazıların bulun-

duğu üç dikili taş koyduk böylece Göktürklerin orijinal yazı karakterlerinin de zihinlerinde 

canlanmasını hedefledik. Yazıtların bulunduğu alanda yine dokununca o dönemin özellikleri 

hakkında bilgi veren bir ses kaydının yanında yazıtların her birinde geçen bir örnek metin 

(ERGİN, M.2010), ve anlamının Braille alfabesiyle yazıldığı bilgi notu koyduk.  

 

Görme engelli arkadaşlarımızın bu platforma dokunarak öğretimi başlatmalarını istedik. 

 

Edebiyat Engel Tanımaz Projesi Prototipi İçin Kullanılan Elektronik Devre:  

 

Makey Makey  

 

Makey Makey (Şekil 3) kiti 21. yy için geliştirilmiş bir icat kiti olarak tanımlanmaktadır. 

Make+key (anahtar üret) kelimelerinin bir araya gelmesi ile üretilmiş bir isme sahip olan bu 

kit, elektriği ileten herhangi bir malzeme ile klavye ya da mouse olarak kullanabilmektedir. 

12 farklı ses çıkışı alabilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Makey Makey Kiti 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 

Edebiyat, ulusal ve evrensel değerleri duygu ve düşünce zenginliğiyle bireylere veren bir dil 

ürünüdür. Edebiyatın ulusal alanda millî birlik ve beraberlik bilincini nesillere aşılayarak 

kültürel değer farkındalığı yaratan bir güç olduğu gerçeğinden hareketle yaptığımız araştır-

malar doğrultusunda görme engelli öğrencilerin fen ve matematik gibi sayısal derslerde bazı 

eğitim materyallerine sahip oldukları halde Türk dili ve edebiyatı gibi daha çok anlatıma 
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dayalı soyut bir derste konuyu, o dönemi temsil eden ikonlarla zihinde canlandırma sıkıntı-

larını çözecek bir materyalin olmadığını gördük. Bu konuyu, toplumumuzun bir parçası olan 

görme engelli öğrencilerin de eğlenceli bir şekilde zihinlerinde somutlaştırarak yine kendi 

kabartma yazılarından da yardım alıp dokunma ve işitme ilkelerinin hepsini kullanarak öğ-

renmelerini amaçladık. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz kendi alanında, görme engeli olan öğrencilerde dokunma ve işitme ilkelerinden 

hareketle bütün edebiyat dönemlerini anlatabilecek nitelikte olup bu kategorideki diğer sözel 

dersler için de örnek teşkil etmektedir. Ünite ve konu başlıklarına göre bu prototipe benzer 

daha küçük boyutlarda materyaller hazırlanarak bu öğrencilerin okullarında kullanıllanıla-

bilir. Bu tip bir materyal hem öğretici hem de öğrenen için büyük kolaylıklar sağlayacak-

tır.Eğitim materyalimiz, bireysel öğrenme de gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir. 

Yüksek öğretim de dahil eğitimin her kademesinde kullanılabilecek bu materyal ticarî bir 

ürün olarak da eğitim dünyamıza kazandırılabilir.  

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

 

İŞIN TANIMI AYLAR 

   Eylül  Ekim  Kasim  Aralik Ocak  Şubat  Mart 
Ni-

san 
Mayıs 

Literatür Taramasi  X X   X          

Veri  

Toplanmasi  
X  X  X  X          

Alan Çalişmasi    X          

Proje Raporu 

Yazimi  
         X  X     X 

Prototip Hazır-

lanması 
    X X X X  

Maliyet: 

Sunta platform: 25 TL        Çadır: Okulda yapıldı                   Butonlar: 10TL 

Bez bebekler: 45 TL            Duvar kâğıdı: 5 TL                       Sunî çim: 50 TL 

Maket karton: 40 TL         Makey Makey kit: 100TL          Çok amaçlı kablo: 10 TL 

TOPLAM: 285 TL  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Bu projeyi hazırlarken hedef kitlemiz, görme engeli olan öğrencilerdir. Doğumsal veya son-

radan olan sebeplerden dolayı tıbbi olarak düzeltilemeyecek şekilde görme keskinliğinde 

anlamlı azalma olan ve bu nedenle yaşamını desteksiz sürdüremeyen kişiler ‘Görme Engelli’ 

olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Teşkilatının (WHO) yaptığı tarife göre; tıbbi ve cerrahi te-

davi sonrasında düzeltmeye rağmen iyi gören gözde görme 0.3’ten az ve/veya görme alanı 

20 dereceden dar ise görme azdır. Az görme: İyi gören gözde gözlükle görme keskinliğinin 

0.3- 0.05 arasında olmasıdır. . Dünya genelinde yaklaşık 161 milyon görme engelli bulun-

maktadır. Bunların 124 milyonu az gören, 37 milyonu total görme kayıplıdır. Ülkemizde 

yaklaşık 77 bin görme engelli birey bulunmaktadır. 

 

Okul Aile Birliği tarafından şehrimizdeki GAP Görme Engeliler Okuluna düzenlenen yar-

dım etkinliğinde yer almamız ve bu etkinlik sırasında görme engeli olan arkadaşlarımızla 

zaman geçirmemiz neticesinde bu eğitim materyalini hazırlamaya karar verdik.  

 

9. Riskler 

 

Projemizde öngörülen risk, makeymakey düzeneğinde kabloların çıkmasıdır ancak öğret-

men gözetiminde bu riske müdahele edileceğini düşünmekteyiz.  Ticarî versiyonunda ise bu 

riskin uzmanlarca ortadan kaldırılabileceğine inanmaktayız.  

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Elif Sergen 

 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Elif Sergen 

Alan ve literatür 

çalışması, proje plan-

lama ve tasarım 

Özel SANKO Koleji  

12. Sınıf  

GAP Görme Engelliler 

Okulu saha çalışması 

 

Ece Sergen 

Alan ve literatür 

çalışması, proje plan-

lama ve tasarım, teknik 

kısımlar 

Özel SANKO Koleji 

12. Sınıf 

GAP Görme Engeliler 

Okulu saha çalışması 
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