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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Türkiye’de ve Dünya’da görme engelli bireylere özel eğitim materyallerin sayısı ve            
çeşitliliği kısıtlıdır. Ülkemizde görme engellilere eğitim-öğretim olanağı sağlayan        
sadece 17 görme engelli okulu bulunmaktadır. Bu durumdan dolayı dezavantajlı olan           
görme engelli bireylerin eğitim-öğretimleri sınırlı kalmaktadır. Görünmez Göğe        
Yolculuk projemizle görme engelli bireylere özel ürettiğimiz kolay erişilebilir,         
yenilikçi ve öğrenmeyi pratikleştirecek eğitim-öğretim materyalleri sayesinde bu        
sorunu en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Projemizde görme engelli bireylerin         
dokunsal ve işitsel duyularını kullanarak fen bilgisi müfredatında bulunan astronomi          
konularının kavranmasına yardımcı olacak 3 boyutlu modeller ve ses kayıtları          
oluşturduk. Projemizin yaygınlaşmasını ve erişimini kolaylaştırmak için güncel        
müfredata uygun metinlerle oluşturduğumuz ses kayıtlarını, Görünmez Göğe Yolculuk         
web sayfamızda paylaştık. Ayrıca ses kayıtları, tasarladığımız ORION mobil         
uygulamasına da ekledik.Görünmez Göğe Yolculuk projemiz; 3 boyutlu model         
tasarımı, görme engellilere yönelik özgün metinler, ses kayıtları, web sayfası, ORION           
mobil uygulaması ve bu materyallerin geliştirilmesini içermektedir. 
 

3 Boyutlu Model 
Tasarımı 

Ses Kayıtları Web Sayfası ORION Mobil  
Uygulaması 

 

https://static.w
ixstatic.com/m
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2.Problem/Sorun: 

Dünya’da az gören ve hiç görmeyen engelli bireylerin dokunsal ve işitsel algılarına             
yönelik merak uyandırıcı ve destekleyici eğitim-öğretim materyalleri çok sınırlıdır ve          
işlevsel değildir. Ayrıca bu materyallere erişim de kısıtlıdır. Kapsamlı literatür          
araştırmalarından tespit ettiğimiz üzere günümüze kadar görme engelli bireylere         
yönelik bilimsel materyal üretimi konusunda yapılan tek proje, NASA destekli 2013           
yılında gerçekleştirilen “Touch The Invisible Sky” isimli projedir. Bu konuda Dünya           
üzerinde yapılan proje sayısının yetersizliği de başka bir sorundur.  
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3.Çözüm:  
Görme engelli bireylerimize yönelik eğitim materyallerinin sayısı, çeşitliliği ve         
erişilebilirlik oranı arttırılmalıdır. Ayrıca görme engelli öğrencilerin bilimsel        
kavramları öğrenmesi kolaylaştırılmalıdır. Bu nedenle görme engelli bireylerin işitsel         
ve dokunsal yetilerini destekleyici yapıda işlevsel aynı zamanda da yenilikçi eğitim           
materyalleri ürettik. Eğitim materyallerini geliştirmek için hayatımızda büyük yer         
kaplayan teknolojinin yazılım, web tasarım vb. alanlarından yararlandık. Eğitim         
materyallerine erişim olanağını artırmak için teknolojiye başvurmak, projemize büyük         
ölçüde katkı sağladı.Sonuç olarak, çözümümüz; görme engelli bireylerin bilimden ve          
teknolojiden ayrı kalmasını büyük ölçüde engellemektir. 
 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Görme engelli bireylere yönelik 

eğitim materyalinin sayısının, 

çeşitliliğinin ve erişilebilme 

oranının düşük olmasıdır. 

Görme engelli bireyler için 

günümüz teknolojilerinden 

yararlanarak inovatif ve işlevsel 

eğitim materyalleri 

üretilmelidir. 

Görme engelli bireyler,yeni 

eğitim materyalleri sayesinde 

zor kavramları kolayca 

öğrenebilecek, aynı sırada 

bilim dünyasını yakından 

takip edebileceklerdir. 

 

4.Yöntem: 

 Görme engelli öğrencilerin bilimsel kavramları daha rahat bir şekilde 
kavrayabilmeleri için 3 boyutlu materyaller ürettik. Ürettiğimiz 3 boyutlu materyaller, 
3-8. sınıfların fen bilimleri derslerinin  astronomi ile ilgili olan ünitelerine yöneliktir. 
Örneğin; 3.sınıf için ”Dünya’nın Katmanları” modelini, 4.sınıf için “Dünya’nın ve 
Ay’ın Hareketleri” modelini, 5.sınıf için “Ay'ın Evreleri” ve “Ay Kraterleri” 
modellerini, 6.sınıf için “Gezegenler” modelini, 7.sınıf için “Orion Takımyıldızı” ve 
“Teleskop” modellerini, 8.sınıf için de “Mevsimler sonucunda oluşan gündüz saati 
farkı” modelini tasarladık.Bunun yanı sıra takımımız tarafından oluşturulmuş ORİON 
isimli uygulamamız,  3-8. sınıfların fen bilimleri dersinde bulunan astronomi 
ünitelerinin  konu anlatımını içeren özgün metinlerin ses kayıtlarını içermektedir. 
Uygulamamızı tasarlarken görme engelli bireylerin işlerini kolaylaştırmak için her 
butonu seslendirdik. Ayrıca uygulamamızda butonların nerede bulunduğuna ve nasıl 
çalışacağına dair yönergeler de ekledik. Toplam 6 adet olmak üzere her sınıf için ayrı 
uygulama oluşturduk. Bununla beraber uygulamamızın içeriğinde tasarladığımız  3 
boyutlu materyalleri anlatan ses kayıtları da koyduk.Bunun yanı sıra, NASA’nın 

 



 

yürüttüğü "Touch the Invisible Sky" projesinde bulunan ileri düzey astronomi bilgileri 
içeren metinleri kullanmak için izin aldık. Onlardan aldığımız bu destekle beraber 
projede kullandıkları İngilizce metinleri çevirdik ve bunları ses kayıtları haline 
getirdik. Ayrıca bir web sayfası oluşturduk ve hem fen bilimleri derslerinin konu 
anlatımının  ses kayıtlarını hem de çevirilerin ses kayıtlarını yükledik. Hatta görme 
engelli olmayan öğrencilerin de kullanabilmesi için ses kayıtlarının metinleri de web 
sayfamıza yükledik.Son olarak ise Türkiye’de bulunan görme engelli bireyler için 
eğitim sağlayan kurumların bazıları ile iletişim kurduk ve onları projemizi hakkında 
bilgilendirdik. 

 
5.Yenilikçi(İnovatif) Yönü: 

Projemizde MEB müfredatını destekleyici astronomi ünitelerinin konu anlatımını         
içeren özgün metinler oluşturduk. Görme engelli bireylerimizin metinlerimizde        
anlatılan konuları daha etkin öğrenebilmeleri amacıyla tasarım teknolojileri dahilinde         
tasarlanmış 3 boyutlu modeller “Görünmez Göğe Yolculuk” projemizin inovatif         
yönünü arttırmaktadır. Projemiz kapsamında oluşturduğumuz “ORION” mobil       
uygulamamızın daha kolay kullanılabilmesi amacıyla uygulamamız, anlaşılır ve        
kullanışlı şekilde tasarlanmıştır. Buna örnek olarak uygulamamızda sesli yönergeler ve          
butonlar mevcuttur. Aynı zamanda ORION uygulamamıza modelleri ve metinlerimizi         
anlatan ses kayıtlarını eklemek, görme engelli öğrencilerin bilimsel konuları rahatça          
anlayabilmelerini ve bu öğrencilere eğitim veren kurumlarda kolaylıkla kullanılmasını         
sağlayacaktır. Görme engelli öğrencilerin ders konu anlatımlarının ses kayıtlarını         
içeren başka uygulamalara kıyasla ORION uygulamamızın bu ek özelliklere sahip          
olması; uygulamamızı, diğer mobil uygulamalardan farklı kılmaktadır. Ayrıca internet          
üzerinden de erişimini sağlamak amacıyla web sayfası oluşturduk. Tasarladığımız         
web sayfasında astronomiyle ilgili çevirdiğimiz metinlerin ses kayıtları bulunmaktadır.         
Aynı zamanda ilk ve ortaokul sınıfları fen bilimleri astronomi ünitelerine yönelik konu            
anlatımı bulunan ses kayıtları da mevcuttur. Web sayfamız sayesinde görme engelli           
olmayan öğrenciler de MEB müfredatına yönelik hazırladığımız metinler sayesinde         
konu tekrarı yapabileceklerdir. Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yapmış       
olduğumuz çalışmalarımız, projemizi tamamen yenilikçi, özgün ve farklı kılar. 

6.Uygulanabilirlik  

Projemizde ürettiğimiz 3 boyutlu modeller anlaşılır ve detaylı bir şekilde           
tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra web sayfamıza ve uygulamamıza internet üzerinden          
kolayca erişmek mümkündür. Uygulamamıza koyduğumuz sesli yönergeler sayesinde        
kullanıcının başka birinin yardımına ihtiyaç duymaksızın kolayca kullanabilmesi ve         
projemiz kapsamında ürettiğimiz modellere, uygulamamıza ve web sitemize ücretsiz         
olarak erişim sağlayabilmesi projemizi uygulanabilir kılar. 

 
 
 

 



 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 
Projemiz kapsamında oluşturduğumuz web sayfamızda ve mobil uygulamamızın         

tasarım aşamasında herhangi bir bütçeye ihtiyaç duyulmamıştır. Çalışmalarımız cep         
telefonu, tablet, bilgisayar vb. teknolojik cihazlar ile test edilmiştir ve bunun           
sonucunda ortaya çıkan hatalar düzeltilmiştir. Ayrıca Samsun Altınokta Körler         
Derneği ve bir görme engelli okulu ile iletişime geçilmiş ve çalışmalarımız hakkında            
geri dönüt alınmıştır. Tasarım, üretim ve test sürecimiz Nisan ve Mayıs aylarında            
gerçekleşmiştir.  
Tasarladığımız modellerin üretiminde sadece PLA filamenti kullanılmıştır. Projemizin        
toplam maliyeti ise 145 Türk Lirasıdır. 
 

Süreç Tarih Görsel Malzeme Bütçe 

Tasarım 24.05.2020/31.05.2020 
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Üretim 25.05.2020/02.05.2020 

    
 

PLA 
filament 

145 tl 

Test Pandemi  
süreci  
nedeniyle 
gerçekleştirilememiştir
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  8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Görme engelli bir kişinin yaşadığı en önemli sorun, kendisine sağlanan olanakların            
yetersizliği ve diğer insanlarla arasındaki fırsat eşitsizliğidir. Eğer görme engellilere de           
yaşamın her alanında gerekli fırsat eşitliği ve yeterli olanaklar sağlanırsa görme           
sorunun olması o insanlar için basit bir fiziksel sorun düzeyine inecektir. Bugün            
ülkemizde görme engellilerin ulaşmak istediği başlıca hedef, herkesle eşit hak ve           
olanaklara sahip olmak, toplumla kaynaşmak ve günlük yaşamlarını sürdürürken         
bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmaktır. Biz de buradan yola çıkarak            
hedef kitlemizi Türkiye'deki görme engelli öğrencilere yönelttik ve astronomi         
biliminin ışığında yola çıktık. 

 



 

 
9.Riskler: 
Yaptığımız 3 boyutlu modellerde kullanılan termoplastik filamentler teni hassas olan           

bireyler için alerjen madde niteliği taşıyabilmektedir. Öngörülemez bir salgın         
durumundan ötürü iletişim sorunu veyahut üretim ve uygulama sürecinde aksaklıklar          
yaşadık. Buna karşın bu süreci dijital platform üzerinden bir araya gelerek yönettik. 

 
İŞ PAKETİ TANIMI KİM(LER) 

TARAFINDAN 
YAPILDIĞI  

AYLAR 
1 2 3 4 

1-Proje yönetimi        Özgür Türk 
    Ayşe Defne Akça 

   + +    +    + 

2-Ortaokul astronomi 
konularına paralel 3d 

model tasarımı 
 

Ayşe Defne Akça, 
Şiir Levent 

   
   + 

 

3-Modellere ve konuların 
kazanımlarına dair 
metinlerin ve ses 

kayıtlarının hazırlanması 

Ayşe Defne Akça, 
Şiir Levent 

Belinay Ağar, 
Sude Türker, 

Ayşe Kıroğlu, 
İçten Öykü Çetin 

 

  
 
 

+ 

  
 
 

   + 

 

4-Yabancı kaynakların 
kullanılması için hak 

sahiplerinden izin 
alınması 

Ayşe Kıroğlu 
İçten Öykü Çetin 

 
 

  + 

   

5-Yabancı metinlerin 
çevrilmesi ve ses kayıtları 

yapılması 

Ayşe Defne Akça, 
Şiir Levent 

Belinay Ağar, 
Sude Türker, 

Ayşe Kıroğlu, 
İçten Öykü Çetin, 

 

  
 
 

+ 

  

6-Uygulama 
oluşturulması 

 

Özgür Türk 
Öykü İçten Çetin  

Sude Türker 
Ayşe Defne Akça 

Ayşe Kıroğlu 
Belinay Ağar 
Şiir Levent 

  
 
 
 

  
  
 

  + 

 

7-Web sitesi tasarımı 
 

İçten Öykü Çetin   
+ 

 
 + 

 

8-Sosyal medya yönetimi Belinay Ağar   
  + 

  
  + 

 

 



 

9-Projemizi hayata 
geçirmek için gerekli 
kurumlara iletişime 
geçirilmesi 

 

Ayşe Defne Akça     
 

   + 

 
10. Proje Ekibi 

Takım Lideri:Ayşe Defne Akça 

Adı Soyadı  Projedeki Görevi  Okul   Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi 
 

      Ayşe Defne Akça 
3d Tasarım,Halkla İlişkiler  Samsun Bahçeşehir Koleji   Astronomi kulübü 

üyeliği, astronomi 
sunumu yapmak ve 
teleskop ile gözlem 
aktivitesinde görev 

almak 
 

        Sude Türker  
Çevirmen,Medya Uzmanı  Samsun Bahçeşehir Koleji   Astronomi kulübü 

üyeliği   
 

        Ayşe Kıroğlu 
Çevirmen,Mekanik  Samsun Bahçeşehir Koleji  Teleskop ile gözlem 

aktivitesini organize 
etmek 

 
      İçten Öykü Çetin 

Web Tasarımı,Halkla İlişkiler Samsun Bahçeşehir Koleji  Astronomi sunumu 
vermek 

 
       Şiir Levent 

Mekanik,3d Tasarım  Samsun Bahçeşehir Koleji  İlk tecrübesi bu 
projedir. 

 
       Belinay Ağar 

Mekanik,Medya Uzmanı 
 

Samsun Bahçeşehir Koleji  Astronomi kulübü 
üyeliği  

11.Kaynaklar  

https://chandra.harvard.edu/resources/podcasts/braille/ 

https://www.engelsizerisim.com/detay/turkiyedeki-korler-okullari/  

https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/copernicus-crater 

http://moretime2teach.blogspot.com/2013/02/earths-orbit-misconception.ht
ml?m=1 

http://www.rovingbits.com/StarCoins/ 

https://www.mebders.com/pdf-ders-kitaplari  

http://www.ksblind.org/integrated-schools-and-institutions/#:~:text=Likoni%2
0school%20for%20the%20Blind,St 
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Web sayfası ORION Mobil 
Uygulaması 

3d Modeller 

 
 

 

  

 

  

 

  
 

 
 

 

 


