BILTEVT’19
“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM”
ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2019 KONGRESİ
11-13 Eylül 2019 - İstanbul

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ
www.engelsizbilisim.org/kongre2019
/engelsizbilisim

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi”, 11-13 Eylül 2019 tarihlerinde,
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve Maltepe Üniversitesi ev
sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Kongre sekretaryası Maltepe Üniversitesi ve
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası)
tarafından ortaklaşa yürütülecektir. “Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi”
2019 yılı partner ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur.
Kongre; kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları
ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların
teknoloji ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların
tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının
ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.
Umarız “Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi” ile bu yönde önemli bir adım
atılabilecektir.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

DÜZENLEYEN KURUMLAR

3stanbul Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

•
•
•
•
•
•
•
•

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ
OTİZM DERNEKLERİ FEDERASYONU
ENGELSİZ ERİŞİM DERNEĞİ
EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ

SEKRETARYA

Kongre sekretaryası, Maltepe Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye
Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası) tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi,
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’na aittir ve AB’nin görüşlerini
yansıtmamaktadır.”

DESTEKLEYENLER

KONGRE YERİ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ
(MARMA HOTEL İSTANBUL ASİA)

ÖDÜL TÖRENİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu tarafından, Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim
hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri verilecektir. Ödül Töreni, 11 Eylül 2019
tarihinde kongre açılışından sonra gerçekleştirilecektir.
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek ödül töreni ile bilişim teknoloji ve hizmetlerinden
yararlanarak, engelli bireylerin: Sosyal ve ekonomik hayatlarına, Kamu kurum
hizmetlerinden yararlanmalarına, Eğitimlerine, Bilgiye erişimlerine doğrudan ya da
dolaylı katkı sağlayan kurum ve bireylere ödüller verilecektir.
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PROGRAM

PROGRAM
11 EYLÜL 2019 Çarşamba
(Marma Hotel İstanbul Asia)
KONGRE PROGRAMI
11 Eylül 2019 Çarşamba, Marma Hotel İstanbul Asia - Marmara Salonu
14:00 – 15:30

KONGRE AÇILIŞI ve ÖDÜL TÖRENİ (11 Eylül 2019 Çarşamba)
•

Açılış Töreni ve Konuşmaları

•

“Kerim &Selim Altınok” Müzik Dinletisi

•

Engelsiz Bilişim 2019 Ödül Töreni

15:30 – 16:00

Kahve Arası

16:00 – 17:00

BRAİLLE INNOVATİON ON THE SCREEN QBRAİLLE AND
POLARİS (11 Eylül 2019 Çarşamba)
Oturum Başkanı: Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi
Konuşmacılar:
•

Michael KO – Sales Manager – Selva Healthcare, Güney Kore

•

Jenny AXLER – Education Manager- Selva Healthcare, Güney Kore

•

EMO Engelli Malzemeleri Ofisi Katkılarıyla.

PROGRAM

12 Eylül 2019 Perşembe, İstanbul Salonu
9:30 – 10:45

ERİŞİLEBİLİRLİK ATÖLYESİ (12 Eylül 2019 Perşembe) (İstanbul

Salonu)
(Erişilebilirlik Alanındaki Gelişmeler)
Oturum Başkanı:
İbrahim ELİBAL, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Erişilebilirlik SorumlusuUzman Psikolojik Danışman
•

Konuşmacı:
Uğurcan KUTLUOĞLU, Scribd Firmasi Erisilebilirlik Uzmani ve Yazilim Kalite
Mühendisi, ABD

10:45 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ENGELLİLERE YÖNELİK
BİLİŞİM FAALİYETLERİ (12 Eylül 2019 Perşembe) (İstanbul Salonu)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Gonca TELLİ, Maltepe Üniversitesi
Konuşmacılar:
Günay KİBRİT – KKTC Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı – Kıbrıs
Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC
Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Dr. Fahriye ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz
Bilişim Platformu Koordinatörü
Emir Ali EVCİMEN– Gazimagusa Ozel Egitim Okulu

12:30 – 14:00

Yemek Arası

PROGRAM

14:00 – 15:15

TÜRKİYE’DE BAŞARILI ENGELSİZ BİLİŞİM UYGULAMALARI

(12 Eylül 2019 Perşembe) (İstanbul Salonu)
Oturum Başkanı:
Dr.Öğr. Üy. Mustafa Özhan KALAÇ – Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
•
•
•
•

Konuşmacılar:
Engelsiz Beştepe
Uzman Banu Türkuğur ŞAHİN – T.C. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı
ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) – TC. Sağlık Bakanlığı
(İsim bildirilecek)
Engelsiz AÖF Çalışmaları
Doç. Dr. Mehmet FIRAT – Anadolu Üniversitesi AÖF Dekan Yardımcısı
“Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım Projesi” – Eskişehir Valiliği
Recep BAYAR – Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürü

15:15 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 16:30

İŞİTME ENGELLİLER ve BİLİŞİM (12 Eylül 2019 Perşembe) (İstanbul

Salonu)
Oturum Başkanı:
Dr.Öğr. Üy. Yahya ÇIKILI – Necmettin Erbakan Üniversitesi
•
•
•

Konuşmacılar:
İşitme Engelliler Açısından Bilişim Teknolojilerinin Önemi
Banu Türkuğur ŞAHİN – İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı
İşitme Engelliler İçin Teknolojiler
Onur CANTİMUR, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı
Anlatan Eller Projesi
Pelin BAYKAN – Anlatan Eller Proje Koordinatörü

PROGRAM

12 Eylül 2019 Perşembe, Akdeniz Salonu
9:30 – 10:45

ÖĞRENCİ PROJELERİ OTURUMU (12 Eylül 2019 Perşembe) (Akdeniz

Salonu)
Oturum Başkanı:
Yusuf ANDİÇ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu İstanbul Temsilciliği
•
•

•

Konuşmacılar:
Engelleri Kaldırıyorum, Ömer Kumbar, İhsan Efe Yazıcıoğlu, Danışman:
Abdullah BİROL, Düzce Hürriyet Ortaokulu, Düzce
Kablosuz Veri Aktarımı ve Flex Sensör Kullanılarak Öğrenebilen Protez El
Tasarımının Geliştirilmesi, Serenay Akgün, Sude Aksaray, Danışman: Nihal Arı
KORKUSUZ, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Ve Sanat Merkezi, Balıkesir
Braille – Türlçe, Türkçe-Braille Metin Dönüştürücü, Burak KAZKILINÇ,
Danışman: Doç.Dr.Vecdi AYTAÇ, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

10:45 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:00

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ “Belgenet’in”
ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI (12 Eylül 2019 Perşembe) (Akdeniz

Salonu)
Oturum Başkanı:
Halis KURALAY, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür
Yardımcısı
•
•
•

Konuşmacılar:
Yavuz ALGÜL, İBB Bilişim Erişilebilirliği Koordinatörü
Tuba ALTUNTAŞ, Türksat, Analist
Abdülkerim DÜLGER, Türksat, Yazılım Geliştirici

PROGRAM

12:00 – 12:45

ACCESSİBLE STUDY OF NATURAL SCİENCES FOR THE VİSUALLY
İMPAİRED? (12 Eylül 2019 Perşembe) (Akdeniz Salonu)
Oturum Başkanı:
Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi
•

Konuşmacı:
Dr. Thorsten Schwarz, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Studienzentrum
für Sehgeschädigte, Germany

•

12:45 – 14:00

Yemek Arası

14:00 – 15:15

ENGELLİLERİN EĞİTİM HAKKINA ERİŞİMİNDE ENGELSİZ BİLİŞİM
UYGULAMA ÖRNEKLERİ (12 Eylül 2019 Perşembe) (Akdeniz Salonu))
Oturum Başkanı:
İbrahim ELİBAL, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Erişilebilirlik SorumlusuUzman Psikolojik Danışman
•
•
•
•

Konuşmacılar:
Erişilebilir Matematik Araçlarının Oluşturulması,
Selin ONAYLI, Gaye Gözde ÜRÜN
Görme Engellilere Bilgisayar Eğitimi Veren Kapsamlı Eğitim Setleri
Kerim ALTINOK, Selim ALTINOK
Engelsiz Nota
Ali Caner ALPARSLAN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Görme Engelli Öğrenciler için Microsoft Öğrenme Araçları
Hale UÇUŞ, Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen

PROGRAM

15:15 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 17:00

SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK ve ERİŞİLEBİLİRLİK

(12 Eylül 2019 Perşembe) (Akdeniz Salonu)
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU – Galatasaray Üniversitesi
•

•

•
•

Konuşmacılar:
Sosyal Ağlar Erişilebilirliği
Uğurcan KUTLUOĞLU, Scribd Firması Erişilebilirlik Uzmanı ve Yazılım Kalite
Mühendisi, ABD
Sosyal Ağlarda Ayak İzlerimiz
İbrahim ELİBAL, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Erişilebilirlik SorumlusuUzman Psikolojik Danışman
Engelsiz Destek Gönüllü Ağı Platformu
Emre TAŞGIN, Oğuzhan AL, Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Sosyal Medyanın Gücü
Serhat ERÖNAL – Sosyal Medya Fenomeni

•

17:00 – 18:00

EKRAN OKUYUCU EŞLİĞİNDE AKADEMİK KRİPERLERE UYGUN
ŞEKİLDE @WORD BELGELERİNİ BİÇİMLENDİRME İPUÇLARI
Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi GETEM Koordinatörü

PROGRAM

12 Eylül 2019 Perşembe, Erdal İnönü Salonu
9:30 – 10:45

AKADEMİK OTURUM 1 (12 Eylül 2019 Perşembe) (Erdal İnönü Salonu)
Oturum Başkanı
Dr. Öğr Üyesi Mürşide ÖZGELDİ, Maltepe Üniversitesi
Bildiriler
•

Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Teknoloji-Destekli Eğitim” Konulu
Araştırmalarda Gerekçe-Sonuç İlişkilerini İncelemek, Burcu Seher Çalıkoğlu,
Tülin Haşlaman,
•
•
•
•
•
•

•
•

10:45 – 11:00

“Az Görenler İçin Akıllı Tahta ve Tablet İle Etkili Bir Eğitim Alınması, Cihangir
Koyuncu
Görme Engelliler İçin Akıllı Üniversite Uygulaması, Yusuf Uzun, Taha Çinkılıç,
Enez Mutluoğlu
Öğretmen Adaylarının Gözünden İlköğretimdeki Engelli Öğrencilerin
Yaşadıkları Teknolojik Erişim Sorunları, Nedime Karasel, Zehra Altınay, Fahriye
Altınay, Gökmen Dağlı
Engelliler İçin Uzaktan Eğitim Modülü Geliştirilmesi, Vahap Tecim
Kahve Arası

PROGRAM
11:00 – 12:30

AKADEMİK OTURUM 2 (12 Eylül 2019 Perşembe) (Erdal İnönü Salonu)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi

Bildiriler
•

Endüstri 4.0 Engelliler İçin Fırsat Mı Tehdit Mi?, Vahap Tecim

•

Beyin Sinyali İle Nesne Kontrolü, Yusuf Uzun, Mustafa Erkam Abul

•

Engelliler İçin Akıllı Şehir İçi Ulaşım Uygulaması, Fırat Hakverdi, Yusuf Uzun

•

Engelsiz Yaşam İçin Bilişim Çözümlerinin Araştırılması, Ender Şahinaslan

•

Görme Engelliler İçin Akıllı Gözlük Uygulaması, Yusuf Uzun, Enez Mutluoğlu,
Taha Çinkılıç

12:30 – 14:00

Yemek Arası

14:00 – 15:15

AKADEMİK OTURUM 3 (12 Eylül 2019 Perşembe) (Erdal İnönü Salonu)
Oturum Başkanı
Doç. Dr. Tülin HAŞLAMAN, TED Üniversitesi

Bildiriler
•

Kolay İmza (Mobil İmza), Gunay Abdıyeva-Alıyeva, Jeyhun Alıyev,

•

Medyada Engelli Farkındalığı, Ceren Karaatmaca, Fahriye Altınay, Zehra Altınay

•

Türkiye’de Engellilere Yönelik Bilişim Teknolojileri Ve Hizmetleri Üzerine
Genel Değerlendirme, Mustafa Özhan Kalaç, İlknur Teke, Murat Kılınç

PROGRAM
•

Herkes İçin Evrensel Tasarım Neden Önemlidir?, Vahap Tecim

•

Yükseköğretim Engelli Öğrenci Birimlerinin Çalışmalarında Bilişimin
Önemi, Yahya ÇIKILI
Yükseköğretimde Yer Alan Engelli Öğrencilerin Sayısal Analizi, İlknur
YARDIMCI COŞKUN, Ahmet DURMUŞ, Mürşide ÖZGELDİ

15:15 – 15:30

Kahve Arası

15:30 – 17:00

FİRMA SUNUMLARI (12 Eylül 2019 Perşembe) (Erdal İnönü Salonu)
Oturum Başkanı:
Levent KARADAĞ, Türkiye Bilişim Derneği – BLM Bilişim
Konuşmacılar:
•

Dijital Beslenme ile Engelsiz Gelecek, Levent KARADAĞ, Türkiye Bilişim
Derneği – BLM Bilişim Genel Müdürü

•

EyeNavigator (Göz Hareket Takip Sistemi) – HeadNavigator (Kafa Hareket
Takip Sistemi), Emrah DİNÇER, Smartek Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü

•

Microsoft ve Engelsiz Teknolojiler, Duygu KAYAMAN, Microsoft Türkiye
Erişilebilirlik Ekibi

•

Turkcell Engelliler İçin Mobil Çözümler – GAMZE SOFUOĞLU, Turkcell
Engelli Çözümleri Ürün Müdürü

•

İşitme Dünyasında Yeni Teknolojiler – E.Arslan ARSLAN, Duymak İşitme
Sistemleri

PROGRAM

13 Eylül 2019 Cuma, İstanbul Salonu
9:30 – 10:45

ERİŞİLEBİLİR DERS MATERYALİ (13 Eylül 2019 Cuma) (İstanbul

Salonu)
Oturum Başkanı
Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi GETEM Koordinatörü
Konuşmacılar
•

Erişilebilir Ders Materyali Hazırlama
Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi GETEM Koordinatörü

•

Math Type Kullanarak Erişilebilir MathMl Formatında İçerik Üretme
Teknikleri,
Emine Berre GÜMÜŞ, Boğaziçi üniversitesi GETEM

•

Engelleri Kaldıran Teknolojiler,
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KORKUSUZ, Balıkesir Üniversitesi

PROGRAM

10:45 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE BİLİŞİM

(13 Eylül 2019 Cuma) (İstanbul Salonu)
•

Oturum Başkanı
Prof. Dr . Betül ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Konuşmacılar

•

Erken Çocukluk Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
İbrahim ELİBAL, Engelsiz Bilişim Platformu Erişilebilirlik Sorumlusu-Uzman
Psikolojik Danışman

•

Daha Erişilebilir Bir Dünya İçin Yapay Zekâ
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR, İstinye Üniversitesi

•

Teknoloji Destekli Özel Eğitim Sınıfları
Muzaffer ADAK, Özel Eğitim Öğretmeni

•

Uzaktan Eğitim Akademisi
Demet BUDAK, Eğitimde Görme Engelliler Derneği

•

Özel Kodlama ve Özel Eğitim Öğretmenlerine Kodlama
İzmir EBA

12:30 – 13:00

KONGRE KAPANIŞI

14:00 – 15:15

TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU TEMSİLCİLER
TOPLANTISI

PROGRAM

13 Eylül 2019 Cuma, Akdeniz Salonu
9:30 – 10:45

AKADEMİK OTURUM 4 (13 Eylül 2019 Cuma) (Akdeniz Salonu)
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC
Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Bildiriler
•

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Öğrencilerine İletişim
Becerilerinin Öğretiminde Video İle Model Olma Yönteminin Etkililiği, Ezgi
Pekel, Hayati Çavuş, Fethiye Lemis Önkol Bektaş

•

Özel Eğitim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yardımcı Teknolojilere
Yönelik Tutumları, Ümmühan Avcı, Ayşe Kula

•

Özel Öğrenme Güçlüğüne Sahip Bireyler İçin Eğitim Platformu Geliştirilmesi:
Bisleksi,Dr. Emin Borandağ, Dr. Önder Şahinaslan, Furkan Doğu

•

Yeşil Ekran Teknolojisi Kullanılarak İşitme Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilir
Dijital Ders Materyallerinin Tasarlanması, Zehra Altınay Gazi, Sezer Kanbul,
Emrah Soykan

•

İşitme Engelli Öğrencilerin Robotik Kodlama Becerilerinin İncelenmesi, Yasin
Vurgun, Mustafa Tarı, Tevfik Akcan, Yavuz Selim Taşpınar

PROGRAM
10:45 – 11:00

Kahve Arası

11:00 – 12:30

ENGELLİLER ve MEDYA (13 Eylül 2019 Cuma) (Akdeniz Salonu)
Oturum Başkanı
Sabire Nur Banu ÖZTÜREL, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Uzmanı
Konuşmacılar
•

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerine
Erişiminin İyileştirilmesi Konusunda RTÜK’te, Gerçekleştirilen Düzenlemeler
Nurullah ÖZTÜRK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi

•

Sesli Betimleme, İşaret Dili ve Ayrıntılı Alt Yazı Çevirisi
Prof. Dr. Mümtaz KAYA, Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölüm
Başkanı

•

Engelsiz Erişimde Yenilikçi Çeviri Yöntemleri ve Teknolojik Altyapı,
Ebru KANIK, Bilkent Üniversitesi Konferans Çevirmenliği Yüksek Lisans
Programı Koordinatörü

•

Engellilikle İlgili Toplumsal Algı ve Medya Engelliliği Nasıl Yansıtıyor?
Ayhan AKTAŞ, Spiker-Editör-Radyo Programcısı NTV Radyo

12:30 – 13:00

KONGRE KAPANIŞI

14:00 – 15:15

TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU TEMSİLCİLER
TOPLANTISI

ONUR KURULU

Prof. Dr. Şahin KARASAR – Onursal Eş Başkan
Maltepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ- Onursal Eş Başkan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ümit HASSAN
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü – KKTC
Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
Ergin GÜNGÖR
ODFED Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr . Betül ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İpek ÖZUNAN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı
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İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ROBOTİK KODLAMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Yasin VURGUN*, Mustafa TARI#, Tevfik AKCAN$, Yavuz Selim TAŞPINAR+
* Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi Konya,TÜRKİYE
#,+ Selçuk Üniversitesi, Konya,TÜRKİYE
$ Mustafa Bülbül Ortaokulu Konya,TÜRKİYE

Bu çalışmada Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen Sessiz Mucitler isimli İşitme
Engellilere Özel Robotik Kodlama Kampı projesinin işitme engelli öğrencilerin gelişimine etkisi incelenmiştir. Proje
kapsamında blok tabanlı kodlama, Arduino ile temel elektronik, 3 boyutlu tasarım ve robotik alanlarda etkinlikler
düzenlenerek elektronik alanlarındaki gelişmelerden haberdar olmaları, uygulama yaparak tecrübe sahibi olmaları
amaçlanmıştır. Araştırmanın örnekleminde 11 öğretmen, 29 işitme engelli öğrenci olmak üzere 40 katılımcı yer
almaktadır. Öğrencilerin sınıf seviyeleri 7. Ve 8. Sınıf seviyesindedir. Projenin katılımcılar üzerinde oluşturduğu etkiyi
ölçmek amacıyla etkinlik öncesi ve sonrası hayallerindeki robotları çizmeleri istenmiş ve blok temelli programlamaya
ilişkin öz değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Hayallerindeki robotları çiz etkinliği sonucunda elde edilen çizimlere
bakıldığında etkileşimli uygulamalar ve kodlama eğitimleri sayesinde eğitimlerin işitme engelli katılımcılar üzerinde
olumlu izler bıraktığı, araştırma ve öğrenme isteklerinin somut bir biçimde arttığı gözlenmiştir. Öğrencilerin
hayallerindeki robotları çizme etkinliklerinde, ön etkinlik ve son etkinlik arasında aldıkları eğitimlerinde verdiği bilgiler
doğrultusunda daha gerçekçi ve yapılabilir robotlar çizdikleri gözlemlenmiştir. Ön anket ve son anket sonuçları
incelendiğinde gerçekleştirilen etkinliklerden olumlu sonuçlar alındığı söylenebilir. Ön ankette tüm sorulara toplamda
123 evet ve 517 hayır cevabı verilirken etkinlik sonrası yapılan ankette 534 evet ve 106 hayır cevabı verilmiştir. Evet
cevabı ön ankete göre % 64,2 artış göstermiştir. Elde edilen bu bulgulara göre işitme engelli öğrencilerin robotik
kodlamaya bakış açılarının olumlu yönde değiştiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: işitme engelliler, robotik kodlama, 3B tasarım, temel elektronik

ABSTRACT

INVESTIGATION OF ROBOTIC CODING SKILLS OF HEARING IMPAIRED STUDENTS
Yasin VURGUN*, Mustafa TARI#, Tevfik AKCAN$, Yavuz Selim TAŞPINAR+
*

Adnan Akgul Special Education Vocational High School Konya, Turkey
#,+ Selcuk University, Konya, Turkey
$ Mustafa Bulbul Secondary School, Konya Turkey

In this study, the effect of the Hearing Impaired Robotic Coding Camp project, Silent Inventors, conducted within the
scope of Tubitak 4004 Nature Education and Science Schools, on the development of hearing impaired students was
examined. Within the scope of the project, activities were organized in block based coding, basic electronics, 3D design
and robotics with Arduino to be aware of developments in electronic fields and to have experience by making
applications. The sample of the study consists of 40 participants including 11 teachers and 29 hearing impaired students.
Students' grade levels are in 7th and 8th grade. In order to measure the impact of the project on the participants, they
were asked to draw the robots of their dreams before and after the activity and a self-assessment scale for block-based
programming was applied. When the drawings obtained as a result of the draw robots of the dream activity were
examined, it was observed that the trainings left positive traces on the hearing impaired participants and the demands of
research and learning increased in a concrete manner thanks to the interactive applications and coding trainings. It was
observed that the students drew more realistic and feasible robots in line with the information they provided during the
training they took between the pre-activity and the last activity. When the results of the pre-survey and post-survey were
examined, it can be said that positive results were obtained from the activities performed. A total of 123 yes and 517 no
answers were given to all questions in the pre-questionnaire, while 534 yes and 106 no answers were given in the postactivity survey. The answer yes increased by 64.2% compared to the preliminary survey. According to these findings,
it can be said that the attitudes of the hearing impaired students towards robotic coding have changed positively.
Keywords: hearing impaired, robotic coding, 3D design, basic electronics
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN İLKÖĞRETİMDEKİ ENGELLİ
ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI TEKNOLOJİK ERİŞİM SORUNLARI
Nedime Karasel, Zehra Altınay, Fahriye Altınay, Gökmen Dağlı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi/Girne Üniversitesi

Bu araştırma; ilköğretim kademesinde eğitim almakta olan engelli öğrencilerin, okullarında yaşadıkları
teknolojik araç-gereçlere erişim konusunda yaşadıkları sorunları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Araştırmada ilköğretim kurumlarında stajyer olarak görev alan, her biri birbirinden farklı okullarda olması
şartı ile 20 öğretmen aday çalışma grubu olarak kullanılmıştır. Verileri elde etmek için öğretmen adaylarına,
yüzyüze yapılan görüşmelerde üçer tane soru sorulmuştur. Görüşmeler ayrı ayrı yapılmış ve her görüşme 3040 dakika arası sürmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgularda; araştırma kapsamına giren ilköğretim
kurumlarında yaklaşık olarak okul nüfusunun %5’inin engelli olduğu, teşhisi yapılan engelli öğrencilerde
engel dağılımlarının yoğun olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi zihinsel olduğu, fiziksel engelli
öğrencilerin sayısının zihinsel engelli öğrencilere göre daha az olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının
görüşlerine göre, okullarda bilgisayar dışında öğrencilerin kullanımında olan teknolojik araç-gerecin pek fazla
bulunmadığı, var olan teknolojik araç-gereçlerin ise öğrenci sayısına göre yetersiz olduğu için kullanımından
öğrencilerin eşit şekilde yararlanamadığı bulunmuştur. Yine öğretmen adaylarının görüşlerine göre,
okullardaki teknolojik araç-gereçlerde engelli öğrencilerin yararlanması konusunda, okul tuvaletleri dışında
kalan araç-gereçlerde, herhangi bir kolaylaştırmanın yapılmadığı, bilgisayarlarda engelli öğrencilere
engellerine özel olarak tasarlanmış programların bulunmadığı, sınıf ortamlarında engelli öğrenciler için
tasarlanmış özel alanların veya teknolojik araçların bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: araç-gereçler, eğitim programları, erişebilirlik, teknolojik donanım

ABSTRACT
TECHNOLOGİCAL ACCESS PROBLEMS OF DİSABLED STUDENTS İN
PRİMARY EDUCATİON THROUGH THE EYES OF PRE-SERVİCE TEACHERS
DOİNG INTERNSHİP AT ELEMENTARY SCHOOLS
Nedime Karasel, Zehra Altınay, Fahriye Altınay, Gökmen Dağlı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi/Girne Üniversitesi

This study was prepared with the purpose of determining the problems experienced by students with
disabilities in accessing the technological tools and equipment in their schools. In this study, 20 pre-service
teachers doing their internships in primary schools were used as working group provided that they were in
different schools. In order to obtain data, pre-service teachers were asked three questions during face-to-face
interviews. Interviews were conducted separately and each interview lasted 30-40 minutes. According to the
findings of the study, it is found that approximately 5% of the school population is disabled in the primary
education institutions included in the research, that disability distributions among the students with disabilities
are mostly mental such as attention deficit and hyperactivity, and the number of students with physical
disabilities is less than the students with intellectual disabilities. According to the opinions of pre-service
teachers, there are not many technological devices offered to the use of students other than computers, that
the existing technological devices are inadequate in terms of their numbers as a result of which not all students
can use them on an equal basis. Likewise, according to the opinions of pre-service teachers, in terms of usage
by disabled students, no facilitation is made with the exception of the tools at school lavatories, that the
computers do not have any programs specifically designed for disabled sudents, and that special areas and
technological devices designed for disabled students are simply non-existent in classroom settings.

BİLDİRİ ÖZETLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SAHİP BİREYLER İÇİN EĞİTİM PLATFORMU
GELİŞTİRİLMESİ: BİSLEKSİ

Dr. Emin BORANDAĞ, Dr. Önder ŞAHİNASLAN, Furkan DOĞU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Disleksi, normal ya da normalüstü zekâya sahip bireylerde görülebilen, en çok okuma, yazma ve dil becerilerini etkin
kullanma gibi yeteneklerde bireyin sorun yaşamasına neden olan bir özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksi 3 alt grupta
sınıflandırılabilir; bireyin matematiksel anlamda zorluk yaşadığı diskalkuli, okuma alanında sorun yaşadığı disleksi ve
yazmada güçlükler ile karşılaştığı disgrafi. Yüksek yetenek ve IQ seviyelerine sahip olmalarına rağmen özel öğrenme
güçlüğüne sahip bireylerde özel eğitim ve müdahale görülmediği takdirde genelde akademik başarılar görülmemektedir.
Bunun en temel nedeni ise bireylerin geleneksel eğitim yöntemlerine yatkın olmamalarıdır. Tek parçadan oluşan uzun
eğitimler ve süreçler yerine parçalara ayrılmış, tekrara dayalı olan görme, işitme, dokunma gibi duyuları aynı anda
kullanarak öğrenmeye yönelik eğitimlerde özel öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin bu güçlükleri büyük miktarda
yönetebildiği ve akademik anlamda başarılı olabildiği görülmüştür. Bireylerin eksiklikleri olan işlevselliklerinin üzerine
gidip onları yönetmesini sağlayan ve süreklilik gerektiren oyunları barındıran “Bisleksi”, özel öğrenme güçlüğüne sahip
bireylerin eğitimlerine mekân bağımsız devam etmelerine yardımcı olmak için geliştirilmiş destekleyici olarak
nitelendirilebilecek bir eğitim platformudur. Bisleksi 7-12 yaş arasındaki çocukları kullanıcısı olarak temel alan, tedavi
amacıyla değil destekleyici materyal sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. Aynı zamanda platform, sunduğu
çeşitli raporlar ile ebeveynin, dislektik bireyin gelişimi ve devamlılığı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Disleksi, Bisleksi, Ebeveyn Raporları, Süreklilik Gerektiren Oyunlar

ABSTRACT

DEVELOPİNG AN EDUCATİON PLATFORM FOR INDİVİDUALS WİTH
SPECİAL LEARNİNG DİFFİCULTİES: BİSLEXY

Dr. Emin BORANDAĞ, Dr. Önder ŞAHİNASLAN, Furkan DOĞU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dyslexia is a special learning disability that can be seen in individuals with normal or supernatural intelligence,
causing problems such as reading, writing and effective use of language skills. Dyslexia can be classified into
3 subgroups; dyslexia in which the individual has mathematical difficulties, dyslexia in the field of reading
and difficulties in writing. In spite of their high ability and IQ levels, academic achievement is generally not
seen in individuals with special learning difficulties unless special education and intervention is observed. The
main reason for this is that individuals are not prone to traditional education methods. It has been seen that
individuals with special learning difficulties can manage these difficulties to a great extent and be successful
in academic sense in trainings aimed at learning by using senses such as vision, hearing and touch, which are
divided into pieces instead of long trainings and processes consisting of one piece. Leks Bislexy an, which
enables individuals to go over and manage their deficiencies and require continuity games, is an educational
platform developed to help individuals with special learning difficulties to continue their education
independently. Bislexy is a platform based on the use of children between the ages of 7 and 12, and not to
provide supportive material, but to treat. At the same time, the platform provides the parent with information
about the development and continuity of the dyslexic individual through various reports.
Key Words: Dyslexia, Bislexy, Parental Reports, Continuous Games
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“AZ GÖRENLER İÇİN AKILLI TAHTA VE TABLET İLE ETKİLİ BİR EĞİTİM ALINMASI”
Cihangir KOYUNCU, ,
Akdeniz Üniversitesi, ,

Az gören öğrenciler için sınıf ortamında eğitim önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu öğrencilerin özellikle
kaynaştırma eğitimlerinde sınıf ortamında derse katılımı ve etkin bir şekilde dersi takibi için yardımcı
uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Biz de bu çalışmada az gören öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağını
ön gördüğümüz bir tasarım geliştirdik. Akıllı tahtanın görüntüsünü kablosuz olarak az gören öğrencinin
tabletine yansıtıyoruz. öğrenci bu görüntüyü öğretmene ihtiyaç duymadan istediği kadar büyütüp dersin
işleyişine etkin bir şekilde katılabilmektedir. Bu konuda Ankara bölgesinde eğitim gören engel durumu % 70
ve üzeri 25 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Ders katılım oranında % 90 lık bir başarı sağlandı. Tasarımı tüm
öğrenciler kullandılar. Çalışma sonunda tüm öğrenci ve öğretmenleri ile birebir görüşme yapılarak tasarımın
başarı oranı değerlendirildi. Özellikle görsel materyaller ile işlenen derslerde öğrencilerin derse katılımı,
tasarımı kullanmadan önce ve sonra ki durumları video kaydı alınarak karşılaştırıldı. Tüm öğrencilerin
tasarımı kullanmadan önce görsel içerikli sorularda derse katılımı mümkün değil iken, tasarım kullanımı ile
öğrencilerin %90 ının derse katılımının sağlandığı tespit edildi.
Sınırlılıkları
•

Öğrencinin tabletin olması

•
Öğretmenin akıllı tahtayı etkin bir şekilde kullanmasının tasarımın sağlayacağı fayda açısından önemli
bir unsur olduğu değerlendirildi.
Bu tasarımın az gören öğrenci eğitiminde kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: az gören, görme engelli, akıllı tahta

ABSTRACT

THE EFFECTIVE TRAINING BY TABLET AND SMART BOARD FOR LOW
VİSİON STUDENTS
Cihangir KOYUNCU, ,
Akdeniz Üniversitesi, ,

Education is a major problem for students with low vision in the classroom. There is a need for assistive
applications for these students to participate in the classroom environment and to follow the course effectively
in inclusive education. In this study, we have developed a design that we anticipate will contribute to the
education of low vision students. We project the image of the smart board wirelessly on the tablet of the
student who has seen less. The student can enlarge this image as much as he wants without the need of a
teacher and participate effectively in the lesson. 25 students from 70% and over disabled were included in the
study. A 90% success rate was achieved. All students used the design. At the end of the study, the success rate
of the design was evaluated by one-to-one interviews with all students and teachers. Students' participation in
the courses, before and after using the design, were compared by taking video recordings. While it was not
possible for all students to participate in visual questions before using the design, it was found that 90% of the
students were able to participate in the lesson with the use of design.
limitations
• The student must has a tablet
• It was evaluated that the effective use of the smart board by the teacher was an important element for the
benefit of the design.
The use of this design in low vision student education needs to be expanded.
Key Words: smart board, lowvision, blind
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BEYİN SİNYALİ İLE NESNE KONTROLÜ
Yusuf UZUN, Mustafa Erkam ABUL,
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Konya,

Engelli bireylerin dünya nüfusuna oranla sayıları günden güne artmaktadır. Bunun yanı sıra engellilerin
gündelik yaşama katılmaları ve yaşam kalitelerini artırmalarına yönelik çalışmalarda geliştirilmektedir. Bu
çalışmada, bedensel engelli ve felçli bireylerin yaşam ortamlarındaki ışıkları, klimayı, perdeleri, kapıları ve
acil durumlarda doğal gazı açma kapama, etrafındakileri uyarma ve elektronik eşyaların açılması ve
kapanması gibi uygulamaların beyin sinyali ile kontrolü amaçlanmaktadır. Engelli bir bireyin hayatını
kolaylaştıran bu kontrol sisteminde kullanılan sensörler ile beynin farklı bölgelerinde farklı elektriksel sinyal
yada değişken frekansları okunabilmektedir. Bu çalışma geliştirilmeye açık olarak tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, EEG Sinyal, Nesne Kontrolü

ABSTRACT

OBJECT CONTROL WITH BRAIN SIGNAL
Yusuf UZUN, Mustafa Erkam ABUL,
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Konya,

The number of people with disabilities is increasing day by day. In addition, efforts are made to improve the
quality of life of disabled people and increase their quality of life. In this study, it is aimed to control the lights
in the living environment of the physically disabled and paralyzed individuals, air conditioning, curtains, gates
and natural gas in emergency situations, control of the surroundings and the opening and closing of the
electronic devices by the brain signal. With the sensors used in this control system, which facilitates the life
of a disabled person, different electrical signals or variable frequencies can be read in different regions of the
brain. This work is designed to be developed.
Key Words: Disabled, EEG Signal, Object Control
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ENDÜSTRİ 4.0 ENGELLİLER İÇİN FIRSAT MI TEHDİT Mİ?
Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

Günümüzde gelişen teknolojiler insan yaşamını farklı şekillerde etkilemektedir. 2013 yılında Almanya öncülüğünde
teknolojide yeniden yapılanmayı ifade eden Endüstri 4.0 vurgusu, genelde imalat sektöründeki robotlaşmaya dönüşüm
gibi algılansa da eğitim, sağlık, turizm sektörleri olmak üzere hayatın her alanına fazlasıyla ekti etmektedir.
Bu çalışma Endüstri 4.0 teknolojilerinin getirdiği 9 farklı bileşenin farklı yapıdaki engellilere yönelik kullanım
imkanlarını ortaya koyacaktır. Nesnelerin interneti, robotik, 3D Baskı ve büyük veri gibi bileşenler her bir bireyin farklı
problemlerine geçici veya kalıcı çözümler bulmak için yeni ufuklar açmaktadır. Dünyada bu teknolojilerin kullanım
çalışmaları incelenmiş, Türkiye’de yapılan ve yapılması gereken çalışmalar tartışılmaktadır.
İhtiyaçlara bağlı olarak gereksinimlerin karşılanması konusunda yetersiz kalan teknolojiler zamanla hayallerin ötesinde
bir gelişme göstererek birçok konuda çözümler geliştirilmesine imkan yaratmaktadır. 3 boyutlu yazıcılar için el, kol,
parmak, bacak gibi fiziksek ihtiyaçlara hızlı etkin çözümler yaratıp bireylerin yaşantılarını bir nebze olsun normale
yaklaştırırken, yapay zeka tabanlı robotik ürünler daha ağır engellilerin birçok işlevini yardım almaksızın yapabilme
imkanına sahip olmaktadır. Sadece gözlerin oynaması ile bilgisayar kullanımını yeni teknolojiler ile mümkün
olmaktadır. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde erişilemeyen birçok ortam kullanılabilir hale
getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Engelsiz Bilişim, Bilişim Teknolojileri, Endüstri 4.0, Robotik, Yapay Zeka

ABSTRACT

INDISTRY 4.0 IS THE OPPORTUNITY OR A THREAT FOR DISABLED?
Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

Today, developing technologies affect human life in different ways. In 2013, Industry 4.0 emphasized technology
restructuring under the leadership of Germany, although it was perceived as a transformation to robotization in the
manufacturing sector, it has greatly affected all areas of life including education, health and tourism sectors.
This study reveals the possibilities of using different components of Industry 4.0 technologies for disabled people of
different structure. Components such as the Internet of Things, Robotics, 3D Printing and Big Data open new horizons
to find temporary or permanent solutions to different problems of each individual. The study examined the use of this
technology in the world, and work needs to be done in Turkey are discussed.
The technologies that are insufficient to meet the requirements depending on the needs show a development beyond the
dreams and provide solutions for many issues. It creates fast effective solutions for physical needs such as hands, arms,
fingers and legs for 3-D printers and normalizes the lives of individuals. Artificial intelligence based robotic products
are able to perform many functions of the more severely disabled without assistance. The use of computers is possible
only with the play of the eyes with new technologies. Virtual reality and augmented reality technologies make many
inaccessible environments available.
Keywords: Barrier-Free Informatics, Information Technologies, Industry 4.0, Robotics, Artificial Intelligence
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ENGELLİLER İÇİN AKILLI ŞEHİR İÇİ ULAŞIM UYGULAMASI
Fırat HAKVERDİ / Yüksek Lisans Öğrencisi, Yusuf UZUN / Dr. Öğr. Üyesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Birbirine uzak yerleşim yerleri, iş yerleri ve bunun gibi yaşam alanları büyük kentlerin kent merkezinde şehir
içi ulaşımı oldukça uyumlu kılmaya zorlamaktadır. Bu uyum içerisinde şehir içi ulaşımın planlanmasında
engelli vatandaşlarımızın da durumları oldukça önem arz etmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi günümüzde
makinelerin kendi çevresini algılaması, algıladığı çevre hakkında karar verip harekete geçmesi veya bu
makinelerin nesnelerin interneti aracılığıyla birbiri ile iletişim kurması şehir içi ulaşıma yönelik çalışmaları
da beraberinde getirmiştir. Teknik bakımdan incelendiğinde şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerin çoğunda
engelli bireyler için ayrılan bölümler bulunsa da bu bölümlerin ayrılmadığı otobüslerde kullanılmaktadır.
Bununla birlikte otobüs görevlisinin engelli bireyler için üzerine düşen görevi yerine getirmediği durumların
da olduğu ne yazık ki bilinmektedir. Bu bildiri makine görmesi ve nesnelerin interneti kavramı aracılığı ile
engelli kimselerin otobüs duraklarında kendilerine ait alanların bulunduğu otobüsleri beklemek zorunda
bırakmayacak bir akıllı otobüs durağı önerisi getirmektedir. Bu öneri sayesinde duraklarda bulunan engelli
kimseler çeşitli kamera sistemleri ile algılanacak, otobüs koordine amirliğine engelli bireyin bulunduğu durak
bildirilecektir ve bir sonraki otobüs seferi için uygun otobüsler yönlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Makine Görmesi, Engelsiz Yaşam

ABSTRACT

SMART CİTY TRANSPORTATİON APPLİCATİON FOR DİSABLED PEOPLE

Fırat HAKVERDİ / Yüksek Lisans Öğrencisi, Yusuf UZUN / Dr. Öğr. Üyesi,
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Each other far distant settlements, work places and living spaces like this forces urban transport to be highly
harmonized in the city center of major cities. The situation of our disabled people is also very important to
planning of urban transport In this harmony. Rapid development of technology, machines perceive their
environment, make decisions about the environment, or these machines communicate with each other via the
Internet of Things, It also brought with it the works for urban transportation. To technical examination most
of the bus driver in urban transportation do not have sections reserved for disabled people. There are cases
which the bus attendant does not fulfill her duty for disabled persons. This statement introduces a smart bus
stop suggestion that people with disabilities will not have to wait at bus stations with through machine vision
and internet of objects. Disabled people at the stops will be detected with various camera systems and the bus
coordinator will be informed of the station where the disabled people is located and suitable buses will be
directed for the next bus trip with this recommendation letters.
Key Words: Internet of Things, Machine Vision, Barrier-free Life

BİLDİRİ ÖZETLERİ
ENGELLİLER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ
Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

Teknolojinin insan yaşamına etkisi sürekli yeni bir hal alırken, eğitim sektöründe bu gelişmeler çok daha net
görülmektedir. Teknoloji yardımıyla zamana ve mekana bağlı olmadan kişilerin her türlü eğitimi alabilme imkanına
kavuşması gerek kişisel ve gerekse kurumsal anlamda yararları olmaktadır. Uzaktan Eğitim ve Öğretim faaliyeti olarak
adlandırılan bu eğitim modeli sayesinde çok fazla sayıda kişiye eğitim ve öğretim olanakları ulaşmış olmaktadır.
Kişiler, kendi kişisel ve akademik gelişimleri için her türlü bilgi ve materyali belirlenmiş bir öğretim formatında alarak
donanım kazanırken, kurumlar çalışanlarına kurum için gerekli eğitimleri sanal ortamda aldırarak normal çalışma
saatlerinden ödün vermeden verimli ve etkin çalışmalarını sağlamaktadırlar.
Bu eğitim-öğretim olanakları engelli bireyler için de bulunmaz fırsat olmaktadır. Birçok nedenden ötürü yeterli eğitimi
alamayan engelli bireyler için zamana ve mekana bağlı olmadan yararlanabilecekleri eğitimleri alabilmeleri hem kişisel
gelişimlerine hem de mesleki yetenekler kazanarak iş olanaklarını yaratılmasının önünü açmaktadır.
Sadece fiziksel engelli olan kişiler için hazırlanan uzaktan eğitim modüllerinin normal vatandaşlarınkiyle aynı
olmasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak diğer tür engelliler için eğitim modüllerini özel olarak tasarlamak
gerekmektedir. Görme ve işitme engelliler için farklı online eğitim tasarımların yapılması, kullanıcıların daha rahat eğim
almalarına olanak sağlayacaktır.
Uzaktan eğitim, bir web sayfası tasarımından ziyade bir eğitim, bilgilendirme, anlama, değerlendirme, paylaşma biçimi
olarak düşünülmelidir. Bu çerçeveden bakıldığında hem görme hem de işitme engellilere hitap edecek özel eğitim
platformlarının tasarlanması gerekmektedir. Tüm sayfaların her bakımdan erişebilir olmasının yanında, görme engelliler
için her ortamın, resmin, grafiğin, tablonun doğru ve eksiksiz betimlenmesi gerekmektedir. İşitme engelliler için ise
seslendirilen her şeyin alt yazı ile uygun şekilde dinleyiciye ulaştırılması gerekmektedir.
Bu çalışma, uzaktan eğitim modüllerinin engelliler için nasıl tasarlanıp geliştirileceği, anlamın nasıl daha artırılabileceği
teknolojinin bu konuda nasıl kullanılabileceğini örneklerle ortaya koymaktadır. Bu tür eğitimler için kullanılacak yeşil
perde tabanlı içerik geliştirme stüdyosunda modül geliştirme aşamaları sırasıyla açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Yeşil Perde Stüdyosu, İçerik Geliştirme

ABSTRACT
DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION MODULE FOR THE DISABLED
Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

While the impact of technology on human life is constantly getting new, these developments are seen more clearly in
the education sector. With the help of technology, people have the opportunity to receive all kinds of training regardless
of time and place, and they have both personal and institutional benefits. Thanks to this educational model called
Distance Education and Training, a large number of people have reached education and training opportunities.
While individuals acquire equipment for their personal and academic development by receiving all kinds of information
and materials in a defined instructional format, institutions provide their employees with the necessary training in a
virtual environment and provide efficient and effective work without sacrificing their normal working hours.
These educational opportunities are also an opportunity for disabled people. For many reasons, the fact that people with
disabilities cannot receive adequate training regardless of time and location paves the way for the creation of job
opportunities by gaining both personal development and professional skills.
There is no harm in the fact that distance education modules prepared only for people with physical disabilities are the
same as those of normal citizens. However, it is necessary to design training modules specifically for other types of
disabled people. Different online education designs for visually and hearing impaired people will allow users to get
more comfortable inclination.
Distance education should be considered as a form of education, information, understanding, evaluation and sharing
rather than simple a web page design. From this perspective, it is necessary to design special training platforms for both
visually and hearing impaired people. In addition to the fact that all pages are accessible in all respects, for the visually
impaired, every environment, image, graphic, table must be accurately and accurately described. For the hearing
impaired, everything spoken should be delivered to the audience in accordance with the subtitle.
This study illustrates how distance education modules can be designed and developed for people with disabilities, how
meaning can be increased more, and how technology can be used in this regard. The module development stages will
be explained respectively in the green screen based content development studio to be used for such trainings.
Key Words: Distance Education, Information Technologies, Green Screen Studio, Content Development
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ENGELSİZ YAŞAM İÇİN BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Ender Şahinaslan
Anadolu University

Engelli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımında, eğitim ve öğretimde, bağımsız yaşam becerilerinin
geliştirilmesinde, engelsiz bir yaşam sürdürebilmelerinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında teknoloji önemli
rol oynamaktadır.
Her geçen gün yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilgi teknoloji ve uygulama çözümleri eğitim,
sağlık, ulaşım, finans, iletişim gibi farklı alanlarda insan hayatı kolaylaştıran, destek sağlayan çözümler
üretmeye devam etmektedir. Dünyada farklı özelliklere sahip engelli ve yaşlılar için de pek çok yardımcı
çözümler sunulmaktadır.
Engelsiz bir yaşam için geliştirilen teknolojik yeni çözümleri takip etmek, yaşam kalitesini artırmada sunulan
bu imkânların farkında olmak ayrı bir araştırma gerektirmektedir. Hızla gelişen ve dağıtık şekilde yer alan bu
teknolojik gelişimlere doğrudan ulaşabilmek, bunlardan anlamlı, yararlı sonuçlar çıkarmak her birey için
kolay ve erişilebilir olamamaktadır. Yaşlı ve engelli bireylerin kendine özgü bir takım farklı zorlukları da
olabilir.
Bu çalışma, hayatı kolaylaştıran, bağımsız yaşam beceri ve hareketliliğini destekleyen, engelsiz yaşama destek
olan güncel bilişim çözümlerinin araştırılması, insan ve toplum yararına değer oluşturma ortak paydasında
sonuçların ilgili birey ve kurumlarla paylaşılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim, Teknoloji, Engelsiz, Engelsiz Bilişim, Yaşlı

ABSTRACT

RESEARCH OF INFORMATİON SOLUTİONS FOR BARRİER-FREE LİFE
Ender Şahinaslan
Anadolu University

Technology plays an important role in the participation of disabled individuals and their families in social life,
in education and training, in the development of independent living skills, in maintaining an unhindered life
and in improving the quality of life.
Information technology and application solutions, which have become an integral part of our lives with each
passing day, continue to produce solutions that facilitate and support human life in different fields such as
education, health, transportation, finance and communication. Many assistive solutions are offered for
disabled and elderly people with different characteristics in the world.
To follow technological new solutions developed for an unhindered life and to be aware of these opportunities
in improving the quality of life requires a separate research. It is not easy and accessible for every individual
to reach these technological developments which are rapidly developing and distributed in a distributed way
and to draw meaningful, beneficial results from them. Elderly and disabled individuals may also have a
number of different challenges.
This study aims to investigate current informatics solutions that facilitate life, support independent living skills
and mobility, support unhindered life, and share the results with related individuals and institutions in the
common denominator of creating value for human and society.

Key Words: Informatics, Technology, Barrier-Free, Barrier-Free Informatics, Elderly
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN AKILLI ÜNİVERSİTE UYGULAMASI
Yusuf UZUN, Taha ÇİNKILIÇ, Enez MUTLUOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C.
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya

Akıllı Şehirler, insanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden
kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre dostu projelere verilen bir isimdir. Engelli bireylerin şehir
alanlarında daha rahat hareket edebilmeleri için engelsiz akıllı şehirlere yönelik projeler günden güne
geliştirilmektedir. Bu çalışmada; yapay görme teknolojini kullanarak görme engellilerin üniversite
yerleşkelerinde hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir akıllı üniversite uygulaması geliştirmek amaçlanmıştır.
Geliştirilen uygulama ile görme engellilerin üniversite ortamlarındaki işaret ve nesneleri tanımaları ve
gündelik hayata adaptasyonları kolaylaşmıştır. Görme engelli bireyler ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar
olumlu dönüşler vermiştir. Bu çalışma yapay zekâ yazılımları ile geliştirilmeye devam edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Görme, Görme Engelli, Akıllı Şehir

ABSTRACT

SMART UNIVERSITY APPLICATION FOR BLIND DISABLED
Yusuf UZUN, Taha ÇİNKILIÇ, Enez MUTLUOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C.
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya

Smart Cities are a name given to technological and environmental friendly projects designed to get rid of
factors such as bad urbanization, noise, environmental pollution which harm people and nature. The projects
for the disabled cities are being developed day by day to enable people with disabilities to move more
comfortably in the city areas. In this study; The aim of the course is to develop a smart university application
aimed at facilitating life in university campuses of blind disabled people using artificial vision technology.
With the application developed, the students recognize the signs and objects of the university environment
and adapt them to the daily life. Experimental studies with blind disabled individuals gave positive returns.
This study will continue to be developed with artificial intelligence software.
Key Words: Artificial Vision, Blind Disabled, Smart City
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN AKILLI GÖZLÜK UYGULAMASI
Yusuf UZUN, Enez MUTLUOĞLU, Taha ÇİNKILIÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C.
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya

Günümüzde herkesin birer engelli adayı olduğu bilincinde olan duyarlı bireyler giderek çoğalmaktadır ve
engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için bir takım faaliyetler yapma arayışlarına girmişlerdir. Engellilerin
engel durumları dikkate alınarak onlara ne tür kolaylıklar sağlanabileceği araştırılmakta ve ürün haline
getirilmektedir. Bu çalışmada; yapay görme teknolojini kullanarak görme engellilerin hayatını
kolaylaştırmaya yönelik bir akıllı gözlük uygulaması geliştirmek amaçlanmıştır. Geliştirilen uygulama ile
görme engellilerin yaşam ortamlarındaki nesneleri tanımaları ve gündelik hayata adaptasyonları
kolaylaşmıştır. Görme engelli bireyler ile gerçekleştirilen deneysel çalışmalar olumlu dönüşler vermiştir. Bu
çalışma yapay zekâ yazılımları ile geliştirilmeye devam edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Görme, Görme Engelli, Nesne Tanıma

ABSTRACT

SMART GLASSES APPLICATION FOR BLIND DISABLED
Yusuf UZUN, Enez MUTLUOĞLU, Taha ÇİNKILIÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan
Üniversitesi, Seydişehir A.C. Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir A.C.
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Konya

Nowadays, sensitive individuals that are aware that everybody has a disabled person are increasingly growing
and engage in a number of activities to make the lives of the disabled easier. It is investigated what kind of
facilities can be provided to them by considering the obstacles of the disabled and turned into products. In this
study; the aim of the project is to develop a smart glasses application to simplify the life of blind handicapped
by using machine vision technology. With the application developed, it is easier for the blind disabled to
recognize objects in their living environments and adapt them to daily life. Experimental studies with visually
impaired individuals gave positive returns. This study will continue to be developed with artificial intelligence
software.
Key Words: Artificial Vision, Blind Disabled, Object Recognition
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HERKES İÇİN EVRENSEL TASARIM NEDEN ÖNEMLİDİR?
Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilişim teknolojileri yaşamları etkilemeye devam ederken, yapılanmalarda neden bir standart oluşturulamadığı,
engellilerin yaşamı için teknolojik oluşumlardaki eksiklikleri ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Ne kadar sağlıklı olunursa olunsun, insanın başına ne zaman ne geleceği bilinmez. Ufak bir dikkatsizlik, istenmeyen bir
hastalık veya yaşamın olağan akışı içerisinde yaşlandıkça önüne geçilemeyen fiziksel ve zihinsel problemler. Tüm
bunlar, insanların sadece doğuştan değil, sonradan da engelli olabileceğinin en net göstergeleridir. Bu nedenle yaşam
alanları, içerinde her zaman sağlıklı kişilerin yaşayacağı mekanlar olarak tasarlanmamalıdır.
Odanın, evin, binanın, şehrin yapılanmasında evrensel tasarım ilkeleri gözönüne alınmadan yapıldığında zamanı
geldiğinde her vatandaş için yaşanılması güç ortamlar olmaktadırlar. Bu konuda özellikle ülkemiz her bakımdan son
derece duyarsız bir tavır sergilemektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz 21 yüzyılda, mekanların
ve alanların planlanmasında ve tasarlanmasında ne yazık ki hala evrensel tasarım ilkeleri gözönünde
bulundurulmamaktadır.
Bu konuda bazı yapılan çalışmalar var, ancak zorunlu veya göstermelik olmaktadır. Bu çalışmalar ne yazık ki yeterince
sürdürülebilir olmamaktadırlar.
Bu çalışmada her bir farklı yapı veya alan için yapılması-uyuşması-tasarlanması gereken standartların neler olması
gerektiği belirtilerek, küçük dokunuşlarla zamanında yapılan basit uygulamaların engellilerin yaşamını ne kadar
kolaylaştırdığı ortaya konacaktır. Zamanında 10 birim ile yapılacak önemli engelsiz yaşam alanları, daha sonraki
aşamalarda yeniden tasarlandığında 100 birime mal olmaktadır. Zorunlu durumlar dışında bu maliyeti göze alıp gerekli
düzenlemeleri yapmak kişileri ve kurumları tereddüte itmektedir.
Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Yaşanabilir Mekanlar, Bilişim Teknolojileri

ABSTRACT

WHY IS UNIVERSAL DESIGN IMPORTANT FOR EVERYONE?
Vahap TECİM
Dokuz Eylül Üniversitesi

While the information technologies continue to affect lives, the purpose of this study is to reveal why a standard cannot
be established in the structuring and deficiencies in the technological formations for the life of the disabled.
No matter how healthy it is, it is not known when or what will happen to a person. A minor inattention, an unwanted
illness, or physical and mental problems that cannot be avoided as we age in the usual course of life. All these are the
clearest indications that people can become disabled not only from birth but also from the birth. For this reason, living
spaces should not be designed as places where healthy people will always live.
When it is time to build the room, house, building and city without considering the universal design principles, they
become difficult environments for every citizen. Our country has an extremely insensitive attitude in this respect. In the
21st century, which is called the information age, unfortunately, the universal design principles are still not taken into
consideration in the planning and design of places and spaces.
There are some studies on this subject, but it is compulsory or fictitious. Unfortunately, these studies are not sustainable
enough.
In this study, it is stated that what standards should be made for each different structure or area should be designed and
complied with and how simple applications made with small touches in time will make life easier for disabled people.
Significant unhindered living spaces to be built with 10 units in time cost 100 units when redesigned in later stages.
Apart from obligatory situations, taking these costs into consideration and making the necessary arrangements push
people and institutions to hesitate.
Key Words: Universal Design, Livable Spaces, Information Technologies
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KOLAY IMZA (MOBIL IMZA)
GUNAY ABDIYEVA-ALIYEVA, JEYHUN ALIYEV,
ACADEMY OF MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, Public Television and Radio
Broadcasting Company (ITV),

Makale amacı "Mobil İmza" (Mobil Kimlik) teknolojisi ile ilgilidir. Kolay İmza, vatandaşlara çevrimiçi ehizmetleri kullanma ve cep telefonlarını elektronik imza olarak kullanarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlar
aracılığıyla belge imzalama imkanı sunar. "Kolay İmza" (Mobil Kimlik), imzanın eşit imzasıyla birlikte
Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatı esas alınarak verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: kolay imza, mobil imza, mobil AAI, ASAN, e-Azerbaijan

ABSTRACT

EASY SIGNATURE (MOBILE SIGNATURE)
GUNAY ABDIYEVA-ALIYEVA, JEYHUN ALIYEV,
ACADEMY OF MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, Public Television and Radio
Broadcasting Company (ITV),

The article purpose is mentioned about "Mobile Signature" (Mobile ID) technology. The Easy Signature
provides citizens with the opportunity to use online e-services and sign documents through various public and
private entities using mobile phones as electronic signatures. "Easy Signature" (Mobile ID) is provided on the
basis of the legislation of the Republic of Azerbaijan with the equal signature of the signature.
Key Words: easy signature, mobile signature, mobile AAI, ASAN, e-Azerbaijan

BİLDİRİ ÖZETLERİ
MEDYADA ENGELLİ FARKINDALIĞI
Ceren Karaatmaca, Fahriye Altınay, Zehra Altınay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi
Medyadaki imgeler ve hikayeler kamuoyunu derinden etkileyebilir ve toplumsal normlar oluşturabilir.
Yapılan çalışmalara bakıldığında engellilerden medyada nadiren bahsedildiği ve bahsedildiği zaman da
çoğunlukla uygun şekilde temsil edilmediği vurgulanmaktadır. Engelliler medyada genelde acıma
duygularını harekete geçiren ve trajik bir durumun üstesinden gelmek zorunda olan kişiler olarak ele
alınabilmektedir. Ayrıca medyada engellilerin, genelde engelli olmayanlara ilham vermek için harika işler
başarmış süper kahramanlar olarak sunulan örneklerine de rastlanmaktadır.
Medyada farkındalık yaratmak, etiketlenmeye ve yanlış bilgilendirmeye karşı koymak için önemli bir araç
olabilir. Toplumsal yanlış anlamaları değiştirmek ve engelli bireyleri, insan çeşitliliğinin bir parçası olan
bireyler olarak sunmak mümkün kılınabilir. Medya, engellilik konularının ve engellilerin ve durumlarının
çeşitliliğinin farkındalığını ve anlayışını artırarak, engellilerin sosyal yaşamın her alanında etkili ve başarılı
bir şekilde bütünleşmesine aktif olarak katkıda bulunabilir.
Anılan noktada, engellilerin haklarını savunan dernekler bir ülkede eğitim, istihdam, sağlık ve diğer gelişim
alanlarına erişimlerinin teşvik edilmesinde medya çalışmalarını geliştirmek için bir araç olarak
çalışabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, engellilerin haklarını savunan derneklerin Kuzey Kıbrıs medyasında nasıl temsil
edildiğini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 1 Ocak -31 Aralık 2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta
yayınlanan tüm yazılı basın oluşturmaktadır. Çalışmanın diğer adımında, belirlenen tüm haber detayları
üzerinden içerik analizi yöntemi ile temalar belirlenmektedir. Sonuç olarak, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet
gösteren Engelli derneklerinin medyada yer alırken en çok hangi temalar üzerinde durulduğu tespit edilerek,
engelli farkındalığına yönelik öneriler ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: bilişim, iletişim, medya farkındalığı, sosyal medya

ABSTRACT
DISABILITY AWARENESS IN THE MEDIA
Ceren Karaatmaca, Fahriye Altınay, Zehra Altınay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi
Images and stories in the media can deeply affect the public and create social norms. When the studies are
examined, it is emphasized that people with disabilities are rarely mentioned in the media and when they are
mentioned, they are often not properly represented. People with disabilities can be considered as the people
in the media who mobilize their feelings of pity and have to overcome a tragic situation. There are also
media examples of people with disabilities, often presented as superheroes who have done great things to
inspire non-disabled people.
Raising awareness in the media can be an important tool to resist labeling and misinformation. It may be
possible to change social misunderstandings and to present people with disabilities as individuals who are
part of human diversity. The media can actively contribute to the effective and successful integration of
people with disabilities in all areas of social life by raising awareness and understanding of the diversity of
disability issues and the variety of disabilities and their situations.
At this point, associations advocating the rights of people with disabilities can work as a tool to promote
media work in a country to promote access to education, employment, health and other developmental areas.
The aim of this study is to examine how associations representing the rights of people with disabilities are
represented in the Northern Cyprus media. The sample of the study consists of all the printed media
published in Northern Cyprus between 1 January and 31 December 2019. All news related to disabled
associations are listed by Agency Press Cyprus. In the other step of the study, themes are determined by
content analysis method over all news details. As a result, it is determined which themes are most
emphasized in the media coverage of disabled associations operating in Northern Cyprus and suggestions for
disabled awareness are presented

BİLDİRİ ÖZETLERİ

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YARDIMCI
TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUMLARI
Doç. Dr. Ümmühan Avcı, Başkent Üniversitesi
Dr. Ayşe Kula, Milli Eğitim Bakanlığı

Teknolojinin ortaya çıkış amaçlarından biri de bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Özel gereksinimi olan
(engelliler, yaşlılar vb.) bireyler söz konusu olduğunda teknolojinin bu yönü daha da önem kazanmaktadır.
Özel gereksinimi olan bireylerin gereksinim türüne göre görme, işitme, okuma, yazma, sosyal ve iletişim
becerilerini destekleyen, bağımsız yaşama becerilerini kolaylaştıran teknoloji, donanım, cihazlar, aletler,
hizmetler, sistemler, süreçler yardımcı teknolojiler olarak adlandırılmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin
yaşamlarını kolaylaştıran yardımcı teknolojilerin bireylerin öğrenme ve öğretme süreçlerine de katkı
sağlayacağı açıktır. Dolayısıyla özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrencilerinin gereksinim
türüne göre hangi yardımcı teknolojileri kullanabileceği konusunda bilgi sahibi olması ve bu konudaki
tutumları önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin
öğrencilerinin öğrenmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış veya uyarlanmış yardımcı teknolojilere ilişkin
tutum ve görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada özel eğitim öğretmenlerine 5’li likert tipi
sorular ve açık uçlu sorulardan oluşan bir ölçme aracı uygulanarak öğretmenlerin bu teknolojilere ilişkin
görüşleri incelenmiştir. Çalışma, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine
katkı sağlayacak eğitim ihtiyacına ilişkin sonuçlar ortaya koyacak olması bakımından önem taşımaktadır.

Anahtarı sözcükler: Yardımcı teknolojiler, özel gereksinimli bireyler, teknoloji entegrasyonu

ABSTRACT

ATTITUDES OF TEACHERS WORKING IN SPECIAL EDUCATION SCHOOLS
TO ASSISTIVE TECHNOLOGIES
Doç. Dr. Ümmühan Avcı, Başkent Üniversitesi
Dr. Ayşe Kula, Milli Eğitim Bakanlığı
One of the aims of the emergence of technology is to facilitate the lives of individuals. This aspect of
technology becomes even more important when it comes to individuals with special needs (disabled people,
elderly people, etc.). Technology, equipment, devices, tools, services, systems, processes that support visual,
hearing, reading, writing, social and communication skills of individuals with special needs and facilitating
independent living skills are called assistive technologies. It is clear that assistive technologies facilitate the
lives of individuals with special needs will also contribute to the learning and teaching processes of them. It
is important that teachers working in special education schools have information about which assistive
technologies can be used according to their students’ needs. Moreover, their attitudes towards this issue is
important. Therefore, in this study, it is aimed to reveal the attitudes and opinions of teachers working in
special education schools about assistive technologies designed or adapted to help their students learn. In this
study, 5-point Likert-type questionnaire and open-ended questions were applied to special education teachers
and their opinions about these technologies were examined. This study is important in terms of providing
results regarding the need for education that will contribute to the professional development of teachers
working in special education schools.

Key Words: Assistive technologies, individuals with special needs, technology integration

BİLDİRİ ÖZETLERİ
“ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN TEKNOLOJİ-DESTEKLİ EĞİTİM” KONULU
ARAŞTIRMALARDA GEREKÇE-SONUÇ İLİŞKİLERİNİ İNCELEMEK
Burcu Seher Çalıkoğlu, Tülin Haşlaman,
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ted Üniversitesi,
Özel yetenek, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, işitme, görme ve zeka yetersizlikleri özel eğitimin temel
disiplinlerini oluşturmaktadır. Yetersizliği örtücü veya geliştirici olması nedeniyle, bu disiplinler arasından “özel
yetenek” haricindeki grupların eğitiminde teknolojinin kullanımı sağlam temelde destek bulmaktadır. Özel eğitim
gerektirmeyen eğitimlerde de genel olarak dijital dönüşümün yaygınlığı söz konusudur. Herhangi bir eğitimcinin normal
bir sınıfta teknolojiyi öğretim aracı olarak kullanması, çoğu zaman istenen bir durum olmuştur.
Ancak “özel yetenekli öğrencilerin eğitimi teknoloji ile desteklenmelidir” önermesi savunulduğu takdirde, bu önermenin
özel-yetenekli-olarak-teşhis-edilmemiş öğrenci grubu için savunulan önermelerden hangi şekillerde farklılık gösterdiği
sorusuna cevap bulunmalıdır. Buna dayanarak, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik
yapılmış araştırmalar nasıl cevaplar vermektedir?" sorusu bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır.
Yukarıda sözü edilen soruya cevap bulmak amacıyla, araştırma yöntemi olarak meta-sentez kullanılmıştır. Meta-sentez,
belirli ölçütlere göre belli zaman aralığında belli konuda yapılmış araştırmaların yeni bir araştırma sorusu altında bir
araya getirilerek, araştırmaların eleştirel bakış açısıyla yeniden yorumlanması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, web
of science arama motorunda gifted education ve technology anahtar kelimeleri kullanılarak 2015-2019 yılları arasında
özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik 76 araştırma incelenmiştir. İncelen makalelerde
araştırmacıların, özel yeteneklilerin eğitiminde teknoloji kullanımının gerekliliğine dair öne sürdükleri gerekçeler için
kullandıkları akıl yürütme biçimleri ortaya konulmuştur. Araştırma gözlemleri ile karşılaştırmalar sonunda iki tip
ilişkinin oluştuğu gözlemlenmiştir:
Gerekçe

Teknoloji eğitimi

Geçerliliği sorgulanmaya açık

Etkilidir

Geçerliliğine kanı elde edilebilen

Etkilidir

Yukarıdaki tabloda yer alan ilişki tipleri göz önünde bulundurularak, gerekçe-sonuç arasındaki bağ ve bu bağın
oluşturduğu anlamlar üzerine tartışmalar yürütülmüştür.
Anahtar Kelimeler: gerekçe-sonuç ilişkileri, özel yetenek, teknoloji destekli eğitim

ABSTRACT
TO İNVESTİGATE THE RATİONALE-OUTCOME RELATİONSHİPS İN THESE RESEARCHES:
ASSİSTED EDUCATİON FOR GİFTED STUDENTS
Burcu Seher Çalıkoğlu, Tülin Haşlaman,
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ted Üniversitesi,
Special skills, learning disabilities, autism spectrum disorders, hearing, vision and intelligence deficits are the main
disciplines of special education. The use of technology in the education of groups other than “special talent" among
these disciplines is supported by a sound basis because of its disability is covered or developed by technology. Generally,
digital transformation is widespread in non-special education. It is often desirable for any teacher to use technology as
a teaching tool in a regular classroom.
However, if the proposition “the education of special gifted students should be supported by technology " is advocated,
then the answer to the question of how this proposition differs from the proponents advocated for non-diagnosed students
should be answered. On this basis, the question of "how does the research on the use of technology in the education of
special gifted students provide answers? " forms the foundation of this research.
In order to find the answer to the question mentioned above, meta-synthesis was used as research method. Metasynthesis means the reinterpretation of the researches from a specific point of view by bringing together the researches
made on a certain subject under a new research question according to certain criteria.In this study, 76 researches on the
use of technology in the education of special gifted students between the years of 2015-2019 were examined using the
keywords gifted education and technology in the web of science search engine. In the articles reviewed, the reasoning
that the researchers use for the reasons they propose about the necessity of using technology in the education of special
talents has been revealed. At the end of the comparisons with the research observations, two types of relationships were
observed:
Rationale

Result

Validity is questionable

Effective

Validity is not questionable

Effective

Considering the relationship types in the table above, discussions were made on the link between the justification and
the result and the meanings of this link.
Key Words: rationale, gifted, technology supported education

BİLDİRİ ÖZETLERİ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE
İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE VİDEO İLE MODEL OLMA
YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ
Ezgi Pekel, Hayati Çavuş / Doç.Dr., Fethiye Lemis Önkol Bektaş / Dr. Öğr. Ü.
Van YYÜ Yüksek Lisans Öğrencisi, Van YYÜ Eğitim Fakültesi,

Otizm erken çocukluk döneminde, çocuğun sosyal ilişki kurma ve iletişim alanlarındaki güçlükleri ile kendini gösteren
ve gelişimin tüm alanlarını yaşam boyu etkileyebilen bir bozukluktur. Konuşma konusunda çok fazla gecikme ve sıkıntı
yaşayan otizmliler, etkili bir eğitim aldıklarında konuşmaya başlayabilirler. Otizmli bireyler görsel uyaranları işitsel ve
sosyal uyaranlara oranla daha çabuk kavrarlar ve bu bireylere beceri öğretiminde işitsel uyaran yanında görsel uyaranları
da içeren yapılandırılmış öğretim programları önerilir. Video ile model olma yöntemi, bireyin öğrenmesi istenen
beceriyi bireye herhangi bir öğretim yapılmadan bir bilgisayar, televizyon, tablet veya telefon karşısına oturtularak ve
bireyin diğer bireyler tarafından kaydedilen videoyu izleyerek öğrenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı
Okul öncesi dönem otizmli öğrencilerde video ile model olma yönteminin etkili olup olmayacağını belirlemektir. Bu
çalışma tek denekli araştırma yöntemlerinden çoklu başlama düzeyi deseni işe koşulmuştur. Çalışmaya Van İpekyolu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir devlet anaokuluna devam etmekte olan 1 otizmli öğrenci dâhil edilmiştir.
Çalışmada veri toplamak amacıyla “Öğretmen ve Aile Görüşme Formları”, “Sözel İletişim Becerisi Öğretim Oturumu
Veri Kayıt Formu”, “Gözlemciler Arası Güvenirlik Formu”, “Uygulama Güvenirliği Formu” ve “Sosyal Geçerlilik
Formu” kullanılmıştır. Çalışmada video ile model olma yönteminin otizmli öğrencilerin iletişim becerileri üzerinde
olumlu etkileri olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Video İle Model Olma, Okul Öncesi, Otizmli Öğrencilerde İletişim Becerileri

ABSTRACT

THE EFFECTİVENESS OF VİDEO MODELİNG İN TEACHİNG
COMMUNİCATİON SKİLLS TO PRESCHOOL STUDENTS WİTH AUTİSM
SPECTRUM DİSORDER
Ezgi Pekel, Hayati Çavuş / Doç.Dr., Fethiye Lemis Önkol Bektaş / Dr. Öğr. Ü.
Van YYÜ Yüksek Lisans Öğrencisi, Van YYÜ Eğitim Fakültesi,

Autism is a disorder that manifests itself with the difficulties of the child in social communication and
communication areas in early childhood and can affect all areas of development throughout life. People with
autism who experience too much delay and difficulty in speaking can start speaking when they receive
effective training. Individuals with autism perceive visual stimuli more quickly than auditory and social
stimuli, and they are offered structured teaching programs that include visual stimuli as well as auditory stimuli
in skills teaching. The method of being modeled with video is defined as the ability of an individual to learn
the skill required to learn by sitting in front of a computer, television, tablet or telephone and to watch the
video recorded by other individuals. The aim of this study is to determine whether video modeling is effective
in preschool autistic students or not. In this study, one of the single subject research methods was recruited
for multiple start level design. One autism student attending a public kindergarten of Van İpekyolu District
Directorate of National Education was included in the study. In order to collect data, “Teacher and Family
Interview Forms”, “Verbal Communication Skills Session Data Record Form ”, Ar Interobserver Reliability
Form”, “Application Reliability Form” and “Social Validity Form” were used. In the study, it was concluded
that video modeling has positive effects on the communication skills of students with autism.
Key Words: Autism, Video Modeling, Preschool, Communication Skills in Autism Students
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TÜRKİYE’DE ENGELLİLERE YÖNELİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE
HİZMETLERİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRME
Mustafa Özhan KALAÇ, İlknur TEKE, Murat KILINÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Türkiye`de ki engelli nüfusunun genel yapısına bakacak olursak, 2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonucuna göre Türkiye`de engelli birey oranı yüzde 12.29 olarak tespit edilmiştir.
istatistiklerden çıkan en önemli sonuç, karşımızda eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan ve ekonomik hayata
katılım seviyesi oldukça düşük bir engelli nüfusu vardır. İşte bu nüfusun gerek eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekse
istihdama katılabilmesini sağlamaktaki en önemli araçlardan biri hiç şüphesiz ki bilişim teknolojileri ve hizmetleridir.
Ayrıca, engelli bireylerin özellikle kamu kurumlarının vermiş oldukları hizmetlerden daha etkin şekilde
yararlanabilmelerinde ki neredeyse tek yol bilişim teknolojileri ve hizmetleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilişim teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha
ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede engelli bireylerin sosyo-kültürel hayata, eğitime ve
ekonomik hayata katılabilmeleri mümkün olabilmektedir. Mevcut bilişim teknolojileri ve hizmetlerinden engelli
kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması,
yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir.
Bu çalışmada Türkiye’de engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri genel olarak değerlendirilerek bazı çözüm
önerilerinde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Engelsiz Bilişim, Bilişim Teknolojileri

ABSTRACT

INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES FOR PERSONS WITH
DISABILITIES IN TURKEY GENERAL EVALUATION ON
Mustafa Özhan KALAÇ, İlknur TEKE, Murat KILINÇ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

If we are facing in Turkey on the general structure of the disabled population, conducted by the Statistical
Institute of Turkey in 2002. Turkey Disability Survey results by the ratio of people with disabilities in Turkey
was determined to be 12:29 percent.
The most important result of the statistics is that we have a population with a disability that does not benefit
from education services and has a very low level of participation in economic life. It is undoubtedly
information technology and services that are one of the most important means of ensuring that this population
can participate in employment, both in terms of raising the level of education.
In addition, almost the only way for disabled people to benefit more effectively from the services provided by
public institutions is seen as information technology and services.
Information technologies and the internet enable today's people to find easier, faster and more economical
solutions to their information and communication needs. In this way, disabled people can participate in sociocultural life, education and economic life. In order to benefit from existing information technologies and
services, disabled people should also be able to make some arrangements in the given services and develop
and spread new information technologies in order to remove barriers with the help of information.
Key Words: Accessible Informatics, Information Technologies
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YEŞİL EKRAN TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK İŞİTME ENGELLİ
ÖĞRENCİLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR DİJİTAL DERS MATERYALLERİNİN
TASARLANMASI
Zehra Altınay Gazi, Sezer Kanbul, Emrah Soykan
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Bu çalışmanın amacı, araştırmacılar tarafından belirlenen, işitme engeli olan öğrencilerin, başarmakta
zorlanabileceği ders içeriklerinin yeşil ekran tekniği ile işaret dili videolarının montajlanması ile erişilebilir
dijital ders içeriklerinin tasarlanmasıdır.
İşitme engelli öğrencilerin bilgi ve becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime eşit bir şekilde
katılımlarına destek olacak bilimsel araştırmaları-etkinlikleri gerçekleştirmek ve üniversitemizde konu ile
ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sağlanması çalışmanın özgün değerini ortaya
koymaktadır.
Bu bağlamda belirlenen dijital ders içerikleri araştırmacılar tarafından Öğretim Tasarımı modellerinden
ADDIE Modeli ile tasarlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelsiz sınıf, Dijital ders materyali, İşitme engelli öğrenci, erişilebilirlik

ABSTRACT

DESİGNİNG ACCESSİBLE DİGİTAL COURSE MATERİALS FOR HEARİNG
IMPAİRED STUDENTS WİTH GREEN SCREEN TECHNOLOGY
Zehra Altınay Gazi, Sezer Kanbul, Emrah Soykan
Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi

The aim of this study is to design accessible digital course contents by assembling sign language videos with
green screen technique of the course contents that the students with hearing impairments have difficulty in
achieving.
Using the knowledge and skills of hearing-impaired students in the most effective way, to realize scientific
research-activities that will support their equal participation in education and education, and to contribute to
the plans, strategies and policies to be developed on the subject, reveal the original value of the study.
Digital course contents determined in this context will be designed by the researchers with the ADDIE Model
of Instructional Design.
Key Words: Barrier-free classroom, Digital course material, Hearing impaired student, accessibility
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YÜKSEKÖĞRETİM ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARINDA
BİLİŞİMİN ÖNEMİ
Yahya ÇIKILI
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Türkiye’de engelli bireyler yapılan düzenlemelere bağlı olarak yükseköğretim dahil tüm öğretim
kademelerinden yararlanabilmektedirler. Yükseköğretime devam eden engelli bireylerin karşılaştıkları
sorunlara çözüm bulmak amacıyla 5378 sayılı kanun gereği Yükseköğretim Kulu bünyesinde Engelli Öğrenci
Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon çalışmaları ile ilgili de Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma
ve Koordinasyon Yönetmeliği hazırlanmıştır. Yönetmeliğe bağlı olarak ise tük yükseköğretim kurumlarında
engelli öğrenci birimleri oluşturulmuştur. Bu birimlerin temel amaçları engelli öğrencilerin kayıtlı olduğu
yükseköğretim kurumu ve programa erişilebilirlik ile ilgili karşılaştığı sorunlara çözüm üretmektir. Çözüm
çalışmalarından engelli öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerinden üst düzeyde yararlanmalarını sağlamaktır.
Engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretme sürecinde kurum içi ve kurumlar arasında işbirliği ve
bilgi paylaşımı öne çıkmaktadır. Bu anlamda üniversitelerin engelli öğrencilerle ilgili yaptıkları uygulamaları
paylaşmaları önemlidir. Bunun yanında çözüm üretmede kurum içi birimlerin ortak çalışması farkındalığı,
uygulamaları ve yenilikleri sağlayacaktır.

Anahtar kavramlar: Engelli, yükseköğretim, eğitim, öğretim.

ABSTRACT
IMPORTANCE OF INFORMATİCS İN HİGHER EDUCATİON DİSABLED STUDENT UNİTS

Yahya ÇIKILI
Necmettin Erbakan University

Disabled individuals in Turkey, including higher education, depending on the arrangements made can benefit
from all education levels. In order to find solutions to the problems faced by disabled individuals attending
Higher Education, Disability Student Commission was established within the body of Higher Education
Council in accordance with the law numbered 5378. Advisory and Coordination Regulation for Disabled
People in Higher Education Institutions has been prepared for this commission. In accordance with the
regulation, disabled student units have been established in all higher education institutions. The main
objectives of these units are to provide solutions to the problems faced by the students with disabilities in
access to higher education institutions and programs. To ensure that the disabled students benefit from
educational services at the highest level. In the process of finding solutions to the problems faced by disabled
students, cooperation and sharing of information come into prominence. In this sense, it is important for
universities to share their practices with students with disabilities. In addition, the joint work of the internal
units to produce solutions will provide awareness, practices and innovations.

Key concepts: Disabled, higher education, education, teaching.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE YER ALAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SAYISAL ANALİZİ
İlknur YARDIMCI COŞKUN, Ahmet DURMUŞ, Mürşide ÖZGELDİ
(MALTEPE ÜNİVERSİTESİ)

Günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler, pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de çok önemli
değişim ve gelişmelerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu gelişmeler ile engeller aşılmakta, sürekli veya geçici
engele sahip bireylerin temel hakları olan eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirme oranları her geçen yıl
artmaktadır. Bu çalışma kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin yıllar içinde durumları ile
ilgili sayısal bir analiz yapılarak, Maltepe Üniversitesi özelinde de değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Kayıtlı olan
engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarından beklentilerinin engel türüne göre dağılımı, cinsiyet, yerleşim yeri,
engel oranı, yaş grubu, eğitim durumu ve engel türüne göre dağılımları analiz edilmiştir. Bu analizler ile lise
düzeyinden yükseköğretim düzeyine geçmesi gereken öğrenci sayısı analiz edilerek yorumlanmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: İstatistiksel Analiz, Engelli Öğrenci, Dağılım Analizi

ABSTRACT

NUMERİCAL ANALYSİS OF STUDENTS WİTH DİSABİLİTİES İN HİGHER EDUCATİON
İlknur YARDIMCI COŞKUN, Ahmet DURMUŞ, Mürşide ÖZGELDİ
(MALTEPE UNIVERSITY)

Todays technological, economic and social developments lead to significant changes and developments in education as
in many other fields. With these developments, the obstacles are overcome, and the realization of the basic rights of
individuals with permanent or temporary disabilities is increasing every year. Within the scope of this study, a numerical
analysis of the situation of the students placed in higher education institutions over the years has been made and
evaluation has been made for Maltepe University. The distribution of the expectations of registered individuals by public
institutions and organizations according to the type of disability, gender, location, disability ratio, age group, educational
status and disability type were analyzed. With these analyzes, the number of students who need to move from high
school to higher education is determined and necessary regulations are interpreted.
Key Words: Statistical Analysis, Disability Student, Distribution Analysis
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