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ÖNSÖZ
“Biltevt2021: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 2-4 Eylül 2021’de Manisa’da düzenlenecektir. Sekretaryasını
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun yürüteceği kongremizde 2021 yılı partner ülke Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti olmuştur. Kongrede oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi birlikte gerçekleştirilmiştir.
“Biltevt2021: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi”nde yer alan tüm bildiri ve sunularda erişilebilirlik
şartı aranmıştır.
Üç gün boyunca düzenlenecek farklı konu ve engel guruplarına ait 17 oturumda 15 yurtdışı olmak üzere 85
uzman konuşmacı bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmıştır. Akademik bildiri oturumlarında uygulamaya
yönelik 25 akademik bildiri sunulmuştur. Oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirilip aynı zamanda canlı
olarak yayınlanmıştır.
Kongreye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından etkinlik desteği
sağlanmıştır.
Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kişilere, kongre kurullarına, konuşmacılara ve
katılımcılara teşekkür ederiz.

Düzenleme Kurulu Adına
Dr. Öğr. Üyesi M.Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi
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DÜZENLEYEN KURUMLAR

DESTEKLEYEN KURUMLAR
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SEKRETARYA

Kongre sekretaryası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
Sekretaryası) ve ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa
yürütülmüştür.
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“Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmektedir.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’na aittir.
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KONGRE YERİ
MANİSA ANEMON OTEL
Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A 45030 / Manisa
+90 (236) 233 4141 | +90 (236) 233 4595
manisa@anemonhotels.com
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KONGRE AÇILIŞI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde ve bir çok
kurumun katkılarıyla gerçekleştirilen kongrenin sekretaryası Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından
yürütüldü. Kongrede oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kongreyi destekleyen kurumlar: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yakın Doğu
Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Manisa Aile Ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü, Türkiye Bilişim Derneği, Otizm Dernekleri Federasyonu, Engelsiz Erişim Derneği, Eğitimde Görme
Engelliler Derneği, Sesli Betimleme Derneği, İşitme Engelliler Ve Aileleri Derneği, Ve İşaret Dili Tercümanları
Derneği.
Kongrenin birinci gününde kongre açılışı ve ödül törenine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, AÇSHB Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,
Baro Başkanı Ümit Rona, Anadolu Üniversitesi Rektör Yrd. ve Açık Öğretim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr.
İbrahim Kaya, Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan Nişancı, ASHB Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı Deniz Çağlayan Gümüş, Yükseköğretim Kurulu Engelli
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Öğrenci Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Nilay Kayhan, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf
Uzun, RTÜK Temsilcisi ve RTÜK Üst Kurul Uzman Yrd. Aylin Çam, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule
Uygur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Türkiye
Engelsiz Bilişim Platformu temsilcileri, kongreye destek veren kurum yetkilileri ve engelli vatandaşlar katıldı.
Sunuculuğunu TRT FM sunucusu Meral Ünür’ün yaptığı açılış töreninde Okan Kurt ve Aziz Kandemir
tarafından işaret dili çevirisi yapıldı.
Kongrenin açılış konuşmaları, MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr.
Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, AÇSHB Engelli
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından
gerçekleştirildi.
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MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç,
“BİLTEVT Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi'ne hoş geldiniz. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
organizasyonuyla ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle düzenlediğimiz bu dokuzuncu kongrede
kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğini yine birlikte vermekteyiz. Engelli bireylerin eğitim hayatına,
sosyo-ekonomik hayata katılmaları için bilişim teknoloji ve hizmetleri oldukça büyük öneme sahiptir. Bu
hizmetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla, 2011 yılında kurumlararası işbirliği ile başlattığımız engelsiz
bilişim çalışmaları Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu adı altında bugüne kadar oldukça başarılı çalışmalara
imza atmıştır. Manisa ilinde başlatmış olduğumuz bu yolculuk bu sene 10. Yılına ulaştı. Engelsiz Bir Türkiye,
Engelsiz Bir KKTC ve Engelsiz bir dünya için bugünden sonrada tüm destekçi ve gönüllülerimizle işbirliği
halinde başarılı çalışmalara imza atacağımıza ve bilişimle engelleri kaldıracağımıza inancım tamdır.” dedi.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Üniversitemiz Recep
Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi, gerçekleştirdiği yapısal düzenlemelerle YÖK tarafından
2020 yılında Turuncu Bayrak ile ödüllendirilerek, Türkiye’de bu ödüle sahip dört üniversiteden biri
oldu. Bu alanda çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek ve sadece Üniversitemizde değil;
Türkiye genelinde sorunların çözümüne katkı sağlayacağız.”
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Konuşmasında, günümüzde bilgi ve teknolojinin hızla geliştiğini ve eğitim alanında gerçekleşen
uygulamaların pandemi döneminde çok daha değerli olduğunu kaydeden Manisa Celal Bayar
Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversite olarak engelli bireylerin
bilgiye erişme hızını, tüm engelleri kaldırarak sunmakta olduklarını ve bu kongrenin, alandaki
sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çıktı sunmak amacıyla çok önemli olduğunu sözlerine
ekleyerek emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, kongrenin
açılışında yaptığı konuşmada, engelliler alanında yaptıkları çalışmalarla engelli bireylerin bağımsız yaşam
becerilerini kazanması ve sosyal ekonomik hayata bağımsız bir birey olarak katılabilmelerini elde etmek
istediklerini anlattı. Uzm. Dr. KOÇ, “2002 yılında 7 bine yakın memur engelli istihdamı varken bugün 58 bin,
yani tam 10 kat artan bir engelli istihdamımız var. Bu engelli kardeşlerimiz bütün kamu kurum ve
kuruluşlarında, 100 bini aşkın engellimiz özel sektörde çalışabilmektedir. 400 bine yakın özel gereksinimi olan
çocuğumuzun yüzde 75’i kaynaştırma sınıflarında erişilebilirlik kriterlerine uygun hizmet alabilmekte” dedi.
“Erişilebilirlik Atölyeleri başlığı altında tüm kamu kurum ve kuruluşlarına web içeriği konusunda eğitimler
verdik. Bu eğitimleri devam ettireceğiz. Türk İşaret Dili, Bakanlık olarak önemsediğimiz bir alan. Tercümanlık
hizmetlerini yaygınlaştırmak istiyoruz. Ankara Üniversitesi ve TÖMER’le yaptığımız protokol sonucunda
yeterlilik imtihanları yaparak belgelendiriyoruz. Kamuda istihdamlarını da bu belgeler üzerinden yapmaya
çalışacağız. Şimdi 7/24 hizmet verecek bir çağrı merkezi oluşturuyoruz. Burada Türk İşaret Dili tercümanlık
hizmetleriyle kamudan hizmet almak isteyen özel sektörden hizmet almayan engelli bireylerimiz veya hizmet
verenlerin çağrı merkezimizden hizmet almasını kurguluyoruz. Yakın zamanda hayata geçecek.”
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Kongrede konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan
gelişmelerin bireylerin yaşamlarını temelden etkilediğini, bilişim teknolojileri vasıtasıyla istenilen bilgilere
geleneksel yollara göre çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabildiğini, bu kapsamda en önemli unsurlardan birinin
de internet ve bilişim teknolojilerinin kullanımı olduğunu ifade etti.
Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de internet ve bilişim teknolojisi kullanımında artış görüldüğünü söyleyen
Vali Karadeniz, “Türkiye istatistik kurumunca gerçekleştirilen “hane halkı bilişim teknolojileri kullanım
araştırması-2020”nin sonuçlarına göre, internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde %79 seviyesine,
ülke genelinde internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı % 90 seviyesine ulaşmıştır” dedi.
Vali Karadeniz konuşmasına şöyle devam eti: “Engelli vatandaşlarımızın sosyo-kültürel hayata, eğitime ve
ekonomik hayata katılabilmeleri ve günümüz koşullarına adaptasyonları açısından bilişim teknolojilerine
erişebilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak erişilebilirlik
çalışmalarının planlı, programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, uygulamalara hız verilmesi, bu
alanda fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması amacıyla
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılı “Erişebilirlik Yılı” ilan edilmiş,
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi öncülüğünde tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli
vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kesintisiz ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamaya yönelik dijital
dönüşümde E-Devlet Kapısı başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile engelli vatandaşlarımızın iş
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ve işlemlerini ilgilendiren hizmetler E-Devlet Kapısı’na entegre edilerek engelli vatandaşlarımızın kurumlara
gitme gerekliliği de ortadan kalkmıştır”
Vali Karadeniz konuşmasını “Engelli vatandaşlarımız için geliştirilecek sesli-görüntülü mobil uygulamalar,
web sayfası tasarımları, kabartmalı klavye-mouse ve ekran teknolojisi, bilgisayar yazılımları, konuşmayı işaret
diline çevirebilen mobil/web uygulamaları gibi uygulamalar sayesinde engelli vatandaşlarımızın bilişim
teknolojisine ulaşımı kolay ve erişilebilir hale gelecektir. 2011 yılından günümüze Manisa Celal Bayar
Üniversitemiz ev sahipliğinde, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve paydaş kurumların desteği
ile yürütülen engelsiz bilişim projeleri sayesinde engelli vatandaşlarımızın bilişim hizmetlerine etkin, kolay ve
hızlı ulaşabilmeleri sağlanmaktadır. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Manisa Celal
Bayar Üniversitemiz ve tüm paydaş kurumlara teşekkür eder, engelli vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerine
ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmaların devam etmesi temennisi ile sevgilerimi sunarım” şeklinde bitirdi.
Kongre açılışı, Şevval Koç tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrasında Türkiye’de engellilere yönelik
yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri’nin verilmesiyle sona erdi.
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ENGELSİZ BİLİŞİM 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 verilmiştir.
Ödül Töreni, 2 Eylül 2021 tarihinde kongre açılışında gerçekleştirilmiştir.
Bu sene yedincisi düzenlenen 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 verilmiştir.

Juri Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ – Juri Başkanı, Doç. Dr .Pelin Piştav AKMEŞE,
Doç. Dr. Behiç Alp AYTEKİN, Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Yeşim
ZORLU, Banu Türkuğur ŞAHİN, Aysun TOYGAR, Emre DAŞKIN, Berat ÇELİK, Ali Osman
ALTINAY, Serhat ERONAL, Duygu KAYAMAN.
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ENGELSİZ BİLİŞİM ÖDÜLLERİ 2021
ENGELSİZ BİLİŞİM EĞİTİM ÖDÜLÜ


T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Özel Eğitim Çocuk
Dergisi”



Anadolu Üniversitesi, “Engelsiz Açık Öğretim Fakültesi”
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi, “Uzaktan Eğitimde Engellilere Yönelik Uygulamalar”



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir Eba İçerik Geliştirme Ekibi, “Engelli Bireylerde -Varlıklar Arası
İlişkiler- Dijital Uygulaması”

18

ENGELSİZ BİLİŞİM JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ
 Manisa Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Görme Engelliler
İçin Dokunsal Eğitim Materyalleri Ve Sesli Haritalar Projesi”

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, “Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı Ev Sahipliği”
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ENGELSİZ BİLİŞİM KAMU HİZMET ÖDÜLÜ

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Dijital
Erişilebilirlik Çalışmaları”
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ENGELSİZ BİLİŞİM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ
 Sesli Betimleme Derneği, “Betimleme Kumbarası Projesi”

 İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü“, “Haırezmı – Daha Erişilebilir
Bir Dünya İçin Yapay Zeka Projesi”
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ENGELSİZ BİLİŞİM ÖĞRENCİ PROJELERİ ÖDÜLÜ

 Atatürk Üniversitesi, “Uyarlanabilir Erişilebilir Web Sayfası Eklentisi”, Nurbahar Bora,
Danışmanlar Doç. Dr. Ersin Karaman Dr. Öğr. Üyesi Güler Karaman

 Torbalı Kazımpaşa Ortaokulu - Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulu, “Bir Kardeşlik Masalı
Projesi”
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ENGELSİZ BİLİŞİM ÖZEL SEKTÖR ÖDÜLÜ
Alternatif Bank, “Engelsiz Alternatif Bank”

ENGELSİZ BİLİŞİM WEB SAYFASI ÖDÜLÜ
Akdeniz Üniversitesi – Sarper Arıkan, “Uygulama Akademisi”
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ÖDÜL SPONSORU 2021
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KURULLAR
ONUR KURULU


Prof. Dr. Ahmet ATAÇ , Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Rektörü



Prof. Dr. Ümit HASSAN, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü – KKTC



Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Metin AKSOY, Selçuk Üniversitesi Rektörü



Prof. Dr. Vural KAVUNCU, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü



Uzm. Dr. Orhan KOÇ, A.S.H.B. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü



Mehmet Nezir GÜL, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü



Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı



Ergin GÜNGÖR, ODFED Otizm Dernekleri Fedrasyonu YK Başkanı

DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Mustafa KAZAZ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı



Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı



Prof. Dr. Kıvanç GÜNHAN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı



Prof. Dr. Tamer ŞAMLIDAĞ, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı



Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN – Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı



Faik YILDIRIM – AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yrd.



Doç. Dr. Bora CANBULA, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Sekreter V.



Doç. Dr. Ersin ASLAN, MCBÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü



Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi



Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Manisa Celal
Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi



Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik
Daire Başkanı



Kürşat DULKADİR – MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Programlar ve
Öğretim Materyalleri Daire Başkanı



Mustafa Feridun GÜLGEÇ, – Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V.
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Nezih KULEYİN – TOSYÖV YK Başkanı



Deniz TİRYAKİOĞLU, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı



Fikret KAVZAK, TBD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı



Aydın KOLAT, Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi



Dr. Engin YILMAZ – Engelsiz Erişim Derneği Başkanı



Banu Türkuğur ŞAHİN – TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı – Danışman, İşaret Dili Tercümanları
Derneği Başkanı



Emre DAŞKIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı



Kenan ÖNALAN, Sesli Betimleme Derneği Başkanı



Yeşim ZORLU, ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı



Ali Osman ALTINAY – Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

BİLİM KURULU


Prof. Dr. Gonca TELLİ, Doğuş Üniversitesi



Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi



Prof. Dr. Ebba OSSIANNILSON, Swedish Association for Distance Education



Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU, Galatasaray Üniversitesi



Prof. Dr. Eser Eke BAYRAMOĞLU, Ege Üniversitesi



Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, İstanbul Üniversitesi



Prof. Dr. Soner YILDIRIM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi



Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)



Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)



Prof. Dr. Adile Aşkım KURT, Anadolu Üniversitesi



Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi



Doç. Dr .Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi



Doç. Dr. Nilay KAYHAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi



Doç. Dr. Ramesh Chander SHARMA, – Ambedkar University Delhi, India



Doç. Dr. Deniz KILINÇ – Bakırçay Üniversitesi



Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA – Middle East Technical University Northern Cyprus- KKTC



Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR, Istinye Universitesi
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Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARACI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Filiz MUMCU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Müge ÖZÇEVİK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Necmettin Erbakan Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KORKMAZ, Balıkesir Üniversitesi



Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ – AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire
Başkan V.



Dr. Ayşe KULA, Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,



Dr. Mohamed Abdelhadi AHMED – Mansoura University – (Mısır)



Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi



Dr. Deepika KOHLI, Khalsa College of Education GT Road, Indıa



Dr. Thorsten SCHWARZ, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Studienzentrum für Sehgeschädigte,
Germany

BİLDİRİ HAKEM KURULU


Prof. Dr. Gonca TELLİ, Doğuş Üniversitesi



Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi



Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU, Galatasaray Üniversitesi



Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, İstanbul Üniversitesi



Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)



Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)



Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi



Doç. Dr .Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi



Doç. Dr. Nilay KAYHAN, Hasan Kalyoncu Üniversitesi



Doç. Dr. Deniz KILINÇ – Bakırçay Üniversitesi



Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA – Middle East Technical University Northern Cyprus- KKTC



Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Filiz MUMCU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Necmettin Erbakan Üniversitesi



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KORKMAZ, Balıkesir Üniversitesi
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DÜZENLEME KURULU


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ (Başkan)
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi



Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Danışmanı
MCBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi



Doç. Dr. Süleyman Emre ÖZCAN
MCBÜ Salihli İİBF Öğretim Üyesi



Doç. Dr. Aynur ÇETİNKAYA
MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi



Doç. Dr. Üyesi Burcu Mucan ÖZCAN
MCBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi



Çağlar ARIK
İzmir MEB Öğretmen



Öğr. Gör. Mehmet Nuri ÖĞÜT
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi



Süleyman DOĞAN
MCBÜ Bilişim Topluluğu



N. Can ÖZDEMİR
MCBÜ Bilişim Topluluğu



Fadıl ARIKAN
MCBÜ Bilişim Topluluğu
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BİLTEVT’2021

“BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM”
ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2021 KONGRESİ
2-4 Eylül 2021 – Anemon Otel - Manisa
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PROGRAM

15:30 -16:45 (AKİDE SULTAN SALONU) KAMUDA ENGELSİZ BİLİŞİM ÇALIŞMALARI (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ,
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi,
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Konuşmacılar:


“Türkiye’de Bilişimde Erişilebilirlik Çalışmaları”
Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire
Başkanı



ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) – TC. Sağlık Bakanlığı
Cihan NİŞANCI, Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı



“Yüksek Öğretimde Engelsiz Bilişim Çalışmaları”
Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
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15:30 -16:45 (KEVSER SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 1. OTURUMU (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi
Konuşmacılar:


“Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,
Mustafa Özhan KALAÇ, İlknur TEKE, Murat KILINÇ.



“Kitap Tasarımında NFC (Near Field Communication) Kullanımının Engelli Bireyler Tarafından
Değerlendirilmesi”,
Özlem Emine DOĞAN, Aydın ZOR,



“İç Mekanlara Yönelik Web Tabanlı Konum Bulma Sistemi”,
Emre KARAGÖZ, Vahap TECİM.



“Görme ve İşitme Engelli Bireyler İçin Acil Durumlarda Bina Tahliye Sistemi Tasarımı Ve
Uygulaması”,
Emre KARAGÖZ, Vahap TECİM



“Alzheimer Teşhis Etme Uygulaması ve Analizi”,
Vahap TECİM, İlayda YILDIRIM.
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17:00 -18:00 (AKİDE SULTAN SALONU) ÖZEL SEKTÖRDE ENGELSİZ BİLİŞİM
ÇALIŞMALARI (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, İstanbul Üniversitesi
Konuşmacılar:


Microsoft ve Engelsiz Teknolojiler
Duygu KAYAMAN, Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi



Turkcell Engelliler İçin Mobil Çözümler
Gamze SOFUOĞLU, Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Müdürü



Engelsiz Bankacılık
Pınar Altınok SÖNMEZ, Alternatif Bank Kurumsal İletişim Yönetmeni



Erişilebilirliği Satmak
Uğurcan KUTLUOĞLU, Carbon Health Inc. / Accessibility Lead (Erişilebilirlik Takım Lideri), ABD
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17:00 -18:00 (KEVSER SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 2. OTURUMU (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konuşmacı:


“Engelliler İçin Satranç Robotu Tasarımı Ve Uygulaması”,
Yusuf UZUN, Muhammed Harun KASIMOĞLU, MUSA EROĞLU



“Engelsiz Yazılım Öğrenme Uygulaması”,
Yusuf UZUN, Beyzanur AKKUZU, Esra ÇAKAR, Fatma Nur UZUN



“Fiziksel Engelliler İçin Göz Takip Yöntemi Kullanılarak İletişim Ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi”,
Begüm ATAY, Azra DEMİRKAPILAR, Nihal Arı KORKUSUZ



“Görme Engelli Bireyler İçin Renk Algılayan Mekatronik Yüzük Tasarımı Ve Geliştirilmesi”,
Resul BÜTÜNER, Yusuf UZUN, Hanefi CALP.



“Svbicomm: Makine Öğrenimine Dayalı Normal, İşitme Engelli Ve Görme Engelli Bireyler İçin
İşaretli Ve Sesli Çift Yönlü İletişim Sistemi”,
Eyyüp YETKİN.
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3 EYLÜL 2021 Cuma
10:00 -11:00 AKİDE SULTAN SALONU YURTDIŞI KONUŞMACILAR (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ÖZDEMİR, İstinye Üniversitesi
Konuşmacılar:


“Accessibility Issues of CAT Tools (Softwares for Traslation) for Screen Reader Users. “
Anna Rita de BONIS, Fondi (LT), VIEWS International, Italy



“Accessible & Inclusive eLearning”
David FAZIO, Founder Helix Opportunity, U.S.
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11:15 -12:30 (AKİDE SULTAN SALONU) BİLGİYE ENGELSİZ ERİŞİM ÇALIŞMALARI (YÜZ YÜZE)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilay KAYHAN
Konuşmacılar:


“Millet Kütüphanesi Engellilere Yönelik Faaliyetler”
Lütfü KILINÇ – T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanlığı



“İstanbul Üniversitesi – Engelsiz Bilgi Merkezi”
Mustafa ÖZYÜREK – İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz
Bilgi Merkezi Koordinatörü
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“Bilgiye Erişim Hakkı, Marakeş Sözleşmesi ve Erişilebilir Kütüphaneler”
Sabit KILIÇ, Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11:15 -12:30 (KEVSER SULTAN SALONU) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ENGELLİLERE
YÖNELİK BİLİŞİM FAALİYETLERİ (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Filiz MUMCU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Konuşmacılar:


Ahmet AKDENİZ – KKTC Cumhurbaşkanlığı – Engelliler Komite Başkanı



Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu
Koordinatörü



Prof. Dr. Fahriye ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu
Koordinatörü
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Günay KİBRİT –Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı

13:30 -14:45 (AKİDE SULTAN SALONU) YURTDIŞI KONUŞMACILAR (ONLINE)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gonca TELLİ, Doğuş Üniversitesy
Speakers:


“The Next Normal, Building Forward Differently – For Wellbeing and Empathy”
Prof. Dr. Ebba OSSIANNILSSON , Swedish Association for Distance Education, Lund, Sweden



“ICT in Education”
Dr. Deepika KOHLI, Khalsa College of Education, Amritsar, Punjab



“Pedagogical Challenges of Online Teaching Learning: Lessons Learned, Measures Adopted and
Suggestions For way Forward”
Dr. Ramesh Chander SHARMA, Ambedkar University, Delhi – India
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15:00 -16:15 (AKİDE SULTAN SALONU) YURTDIŞI KONUŞMACILAR (ÇEVRİMİÇİ)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi
Speakers:


“LEAD ME: The European Network on Media Accessibility”
Prof. Pilar ORERO, Universitat Autònoma de Barcelona – Spain



“Develop for all. Importance of Standards in ICT Product Development.”
Roberto SCANO, Internafional Web Association Venezia – Italia



“Using the Right Fundamentals for Lifelong Learning and Accessible Use of Information”
Dr. Thorsten SCHWARZ, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Studienzentrum für
Sehgeschädigte, Germany
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16:30 -18:00 (AKİDE SULTAN SALONU) TÜRKİYE’DEKİ WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ÇALIŞMALARINDAN BİR
SEÇKİ (ÇEVRİMİÇİ)






Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU, Galatasaray Üniversitesi
Konuşmacılar:
“Erişilebilirlik için Yapay Zeka Uygulamaları”
Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA, ODTÜ KKK
Göz İzleme Teknolojisinin Erişilebilirlik İçin Kullanımı
Dr. Şükrü ERASLAN, ODTÜ KKK
Karşılaştırmalı Web Erişilebilirlik Denetleme ve Raporlama Platformu
Ersin GÜRELİ, Bilgisayar Müh., İTÜ
Erişilebilirlik Adına Uzaktan ve Hızlı Ölçeklenebilir (Yapay Zeka Temelli) Biyometrik Veri Toplamak:
Biyometrik Veri Hasadı Yöntemi Çalışması
Doç. Dr. Behiç ALP, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
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Görme Engelli Bireyler için Erişilebilir, Açık ve Ücretsiz bir Öğrenme Platformu,
Cansu ŞAHİN KÖLEMEN, Öğretim Görevlisi, Beykoz Üniversitesi

4 EYLÜL 2021 Cumartesi
9:30 -11:00 (AKİDE SULTAN SALONU) ENGELLİLERE YÖNELİK YAPAY ZEKA UYGULAMALARI (YÜZ
YÜZE)

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KORKMAZ, Balıkesir Üniversitesi
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Konuşmacılar:


“Daha Engelsiz Bir Dünya İçin Yapay Zeka”
Şebnem ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üyesi, İstinye Üniversitesi



“Engelsiz Akıllı Şehirler ve Yapay Zeka”
Yusuf UZUN, Dr.Öğr.Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi



“Kripto Sistemlerin Erişebilirliği ve Yapay Zeka”
İbrahim ELİBAL, Erişebilirlik Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı

9:30 -11:00 (FİRUZENDE SALONU) DOKUN DUY ÖĞREN ATÖLYESİ (YÜZ YÜZE)



Hale UÇUŞ Bilim Uzmanı/Hacettepe Üniversitesi



Haydar KÜLEKÇİ– Bilgisayar Mühendisi /Motivolog Yazilim Bilisim Biyomedikal Ltd.Sti
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9:30 -11:00 (KEVSER SULTAN SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 3. OTURUMU (YÜZ YÜZE)
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Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilay KAYHAN
Konuşmacılar:


“ Engelsiz Turizm Uygulamalarında Dijital Erişilebilirlik”,
Nilay KAYHAN, Sarper ARIKAN, Ali Osman ALTINAY.



“Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar, Sorunlar
Ve Çözüm Önerileri”,
Mustafa Özhan KALAÇ, Yeşim ERÖNAL.



“Görme Engelliler İçin Dijital Oyunların Erişilebilirliği”,
Hakan TELTİK



“Görme Engellilerin Erişilebilir Linux Deneyimleri”,
Sarper ARIKAN



“Web Erişilebirliliğinde İnsan Sesi Tanıma Teknolojileri”,
Sarper ARIKAN

11:15 -12:30 (AKİDE SULTAN SALONU) UZAKTAN EĞİTİM ve ENGELLİLER (YÜZ YÜZE)
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Oturum Başkanı: Doç. Dr .Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi
Konuşmacılar:


“Görme Engelli Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Karşılaştığı Erişim Sorunları ve Çözüm
Önerileri”
Gökhan ÇAPANOĞLU, MEB Türkçe Öğretmeni



“Salgın Sürecinde Engelli Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Deneyimleri”
Amine Ennur AKSOY, Eğitimde Görme Engelliler Derneği



Uzaktan Eğitimde İşitme Engellilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Banu Türkuğur ŞAHİN – İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı



“Uzaktan Eğitim Akademisi: Dijital Etkileşim Yoluyla Görme Engellilerin YKS’ye Hazırlık Süreci”
Oğuz AKKAYA, Psikolojik Danışman

11:15 -12:30 (KEVSER SULTAN SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 4. OTURUMU (ÇEVRİMİÇİ)
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Oturum Başkanı: Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Konuşmacılar:


“Otizmli Olan Çocukların Psikomotor Eğitimi Yeni Yazılım Geliştirme”(Developing new software for
psychomotor reeducation of children with autism)
Dr. Öğr. Üyesi Nergis RAMO AKGÜN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi



“Türkiye’de Sağırlara Yönelik Mühendislik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir
Değerlendirme”,
Fatmanur ALSANCAK.



“Türkiye’de Ve Dünyada Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Kullanılan Mobil Arttırılmış
Gerçeklik Projelerine Bir Bakış”, Fatma Beyza BAŞ, Özlem UÇAR, Mustafa Özhan KALAÇ



“Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanan Sorunların Öğretmen, Öğrenci, Aile Açısından İncelenmesi”,
Banu ALTUNAY, Kıymet KAMAN.

13:30 -14:45 (AKİDE SULTAN SALONU) ENGELLİLERE YÖNELİK BİLİŞİM UYGULAMALARI (YÜZ YÜZE)
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Oturum Başkanı: Ali Osman ALTINAY, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Konuşmacılar:


“Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemlerinin Engellilerde/ Nöroçeşit Bireylerde Kullanımı”
Dr. Öğr. Üyesi Ertan GÖRGÜ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi,



“Yükseköğretimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımına İlişkin Görme Engelli Üniversite
Öğrencilerinin Görüşleri”, Pelin Piştav AKMEŞE, Nilay KAYHAN, Tarık KIŞLA.



“COVİD-19 Sürecinde Dijital Dönüşümün Görme Engellilerin Bilgiye Erişimine Etkileri”
Emre TAŞGIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı



“Engelli Bireylerde “Varlıklar Arası İlişkiler” Dijital Uygulaması”
Tuncer ASAN, İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi

13:30 -14:45 (KEVSER SULTAN SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 5. OTURUMU (ÇEVRİMİÇİ)
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Oturum Başkanı: Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Konuşmacılar:


“Engelli Bireylerin Toplumsal Katılımının Artmasında Teknolojinin Rolü: Sesli Sarı Çizgi Haritası”,
Hatice Oğuz ÖZGÜR, Burhan DUMAN, Muhammet Hamdi MÜCEVHER, Şadi TÜLÜ



“Görme Engelli Bireylere Yönelik Hazırlanan Web Tabanlı Cinsel Sağlık Eğitiminin Kalitesi, İçeriği Ve
Kullanımının Değerlendirilmesi”,
Hatice Güdül ÖZ, Hatice YANGIN.



“Otizm Spektrum Bozukluğunda Teknoloji Destekli Öğrenmeyi Sağlayan Mobil Uygulama”,
Sultan TURHAN, Sümeyra ÖZDEMİR, Esra Macaroğlu AKGÜL.



“Engelli Bireylerin Yeni Arafı: Yapay Zeka Uygulamaları”,
Fatma Kahraman GÜLOĞLU, Sümeyra ÖZDEMİR

15:00 -16:00 (AKİDE SULTAN SALONU) KAPANIŞ OTURUMU
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Kongre kapanışı MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Özhan Kalaç, Doç. Dr. Nilay Kayhan ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Ankara Temsilcisi İbrahim
Elibal’ın konuşmaları, katılımcıların iyi dilek ve temennileri ile gerçekleştirildi. Kapanışın ardından katılımcılar
toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
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BİLDİRİ ÖZETLERİ (Türkçe – İngilizce)
1. “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Mustafa Özhan Kalaç / Dr. Öğr.
Üyesi, İlknur Teke / Öğr. Gör., Murat Kılınç / Öğr. Gör.
2. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar, Sorunlar Ve Çözüm
Önerileri”, Mustafa Özhan Kalaç / Dr. Öğr. Üyesi, Yeşim Erönal / Arş. Gör.
3. “Engelli Bireylerin Toplumsal Katılımının Artmasında Teknolojinin Rolü: Sesli Sarı Çizgi Haritası”, Hatice OğuzÖzgür, Burhan Duman, Muhammet Hamdi Mücevher, Şadi TÜLÜ
4. “Engelli Bireylerin Yeni Arafı: Yapay Zeka Uygulamaları”, Fatma Kahraman Güloğlu / Dr. Öğr. Üyesi, Sümeyra
Özdemir / Öğr. Görevlisi,
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Türkiye’de Engellilere Yönelik Bilişim Teknolojileri Ve Hizmetleri Üzerine Genel Değerlendirme
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
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Informatıon Technology And Servıces For Persons Wıth Dısabılıtıes In Turkey General Evaluatıon 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
socio-cultural 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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Covıd-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Engelli Öğrencilere Yönelik Uygulamalar, Sorunlar Ve
Çözüm Önerileri
Mustafa Özhan Kalaç/Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Yeşim Erönal/Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi

2019’un Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), tüm dünyaya hızla yayılarak,
11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi ilan edilmesine sebep olmuştur. Bu
pandemi süreci, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de sağlık, ekonomi, eğitim ve bir çok alanda olumsuz bir
şekilde etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu etkiler sonrası günlük yaşantı, iş dünyası, eğitim
dünyası başta olmak üzere hayatın her alanında ciddi değişikliklere gidilmiştir.
Pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlardan biri hiç şüphesiz ki eğitim alanı olmuştur. Tüm dünyada
olduğu gibi, Türkiye’de de pandeminin başlamasıyla birlikte hızlıca yaygın öğretimden uzaktan eğitime
geçilmiş, daha sonraki süreçte ise pandeminin seyrine göre sadece uzaktan eğitim, yaygın ve uzaktan eğitim
birlikte (hibrit eğitim) ve sadece yaygın eğitim gibi değişen yöntemlere devam edilmiştir.
Hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçilmesi süreci bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en
çok etkilenen kesim ise engelli öğrenciler olmuştur. Bazı engel grupları için ise, her ne kadar uzaktan eğitimin
avantajları olduğu ifade edilse de, özellikle uzaktan eğitim platformlarının erişilebilirliği, engelli öğrencilerin
teknolojik imkanları, ders materyallerinin erişilebilir olmaması, çevrimiçi sınavlarda yaşanan problemler gibi,
eğitime erişimde, önemli sorunlar yaşanmıştır. Süreç ilerledikçe YÖK, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından alınan tedbirler ile sorunlar hafifletilse de özellikle ders materyallerine erişim konusunda hâlâ
ciddi sorunlar devam etmektedir. Ancak hiç şüphesiz ki, tüm bu süreç hem eğitimcilere hem de engelli
öğrenci ve ailelerine uzaktan eğitim konusunda ciddi bir tecrübe kazandırmıştır.
Bu çalışmada, pandemi sürecinde edinilen tecrübeler ışığında engelli öğrencilere yönelik uzaktan eğitim
çalışmalarının bugünü ve geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri, 2020 yılı Mart ayında Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu tarafından başlatılan izleme çalışmasından yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Engelli Öğrenci, Eğitim, Erişilebilirlik, Özel Eğitim
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Durıng The Covıd-19 Pandemıc, Applıcatıons, Problems And Solutıons For Dısabled Students In Dıstance
Educatıon
Mustafa Özhan Kalaç/Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Yeşim Erönal/Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi

The coronavirus disease (Covid-19), which emerged in China in December 2019 and spread rapidly all over
the world, was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. This pandemic
process has negatively affected and continues to affect our country as well as the whole world in health,
economy, education and many areas. After these effects, serious changes have been made in all areas of
life, especially in the daily life, business world and education world.
One of the areas most affected by the pandemic process has definitely been the field of education. As in the
whole world, in Turkey, with the onset of the pandemic, rapid transition from non-formal education to
distance education was started, and in the following process, only distance education, non-formal and
distance education together (hybrid education) and only non-formal education were continued according to
the course of the pandemic.
The rapid transition to distance education has brought some problems with it. The most affected by these
problems were students with disabilities. For some disability groups, although it is stated that distance
education has advantages, there have been significant problems in accessing education, such as the
accessibility of distance education platforms, the technological opportunities of students with disabilities,
the inaccessibility of course materials, and the problems experienced in online exams. As the process
progresses, although the problems are alleviated by the measures taken by YÖK, universities and the
Ministry of National Education, serious problems still remain, especially in terms of access to course
materials. However, there is no doubt that this whole process has given both educators and disabled
students and their families a serious experience in distance education.
In this study, in the light of the experience gained during the pandemic process, the present and future of
distance education studies for disabled students, problems and solution proposals will be tried to be
revealed by making use of the monitoring study initiated by the Turkey Unimpeded Informatics Platform in
March 2020.
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Engelli Bireylerin Toplumsal Katılımının Artmasında Teknolojinin Rolü: Sesli Sarı Çizgi Haritası
Hatice OĞUZ-ÖZGÜR, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Burhan DUMAN, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Muhammet Hamdi MÜCEVHER, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Şadi TÜLÜ, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Teknolojik gelişmeler günümüzde bireylere eğitimden ulaşıma, sağlıktan ekonomiye birçok alanda neredeyse
sınırsız imkânlar sunmaktadır. Teknolojinin sağladığı bu olanakları, özellikle toplumsal hayata uyum ve katılım
konusunda problem yaşayan engelli bireylerin gündelik hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla kullanmak,
teknolojinin gayesine uygun ve verimli tüketimine ortam hazırlayacaktır. Bu düşünceden hareketle ortaya
çıkan bu çalışma ile var olan akıllı telefonlar, akıllı harita uygulamaları, dijital araçların sesli yönlendirmesi gibi
teknolojik imkânlar, engelli bireylerin gündelik ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmeye
çalışılmıştır. Böylece engelli bireylerin gündelik hayatları görece kolaylaştırılmış ve erişilebilirliğe katkı
sağlanmış olacaktır.
Birçok görme engelli ve çoklu yetersizliğe sahip bireyler, ulaşmak istedikleri yere giderken başka birine bağlı
olarak hareket etmek durumundadır. Sesli sarı çizgi haritasıyla temel amaç, engelli bireylerin gitmek
istedikleri güzergâhtaki sarı çizgi bilgisine akıllı telefon vb. cihazlarla erişimlerini sağlamak ve bu bilgiden
hareketle güzergâhı kendilerinin seçmelerini kolaylaştırmaktır.
Bu çalışma sonunda ortaya çıkarılacak harita uygulamasını kullanan engelli bireylerin bir yerden başka bir
yere giderken herhangi birine bağlılığını olabildiğince azaltmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu sayede engelli
bireylerin kendilerine olan güvenlerinin artacağı ve hareket etme, toplumsal hayata karışma isteklerinin
destekleneceği düşünülmektedir. Çalışmayla ilgili bir diğer hedef ise engelli bireylerin teknoloji kullanımını
yaygınlaştırmak ve var olan teknolojik fırsatların engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde
geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal katılım, Erişilebilirlik, Sesli Sarı Çizgi Haritası
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Hatice OĞUZ-ÖZGÜR, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Burhan DUMAN, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Muhammet Hamdi MÜCEVHER, ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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Technological developments offer almost unlimited opportunities to individuals in many areas from
education to transportation, from health to economy. Using these opportunities provided by technology in
order to facilitate the daily lives of disabled individuals, especially those who have problems in adapting and
participating in social life, will prepare an environment for the appropriate and efficient consumption of
technology. With this study, which emerged with this idea, existing technological facilities such as smart
phones, smart map applications, voice guidance of digital tools were tried to be developed in a way that
could meet the daily needs of disabled individuals. Thus, the daily lives of persons with disabilities will be
relatively facilitated and contributed to accessibility.
Many visually impaired and individuals with multiple disabilities have to act depending on someone else
while going where they want to reach. With the audible yellow line map, the main purpose is to enable
disabled individuals to access the yellow line information on the route they want to go with smart phones,
etc., and to make it easier for them to choose the route based on this information.
At the end of this study, it is aimed to reduce the dependence of disabled people using the map application
to be as much as possible while traveling from one place to another. In addition, it is thought that this way,
the self-confidence of the disabled will increase and their willingness to act and participate in social life will
be supported. Another goal of the study is to promote the use of technology by the disabled and to
emphasize the necessity of developing existing technological opportunities to meet the needs of the
disabled.
Keys: Community participation, Accessibility, Audible Yellow Line Map
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Engelli Bireylerin Yeni Arafı: Yapay Zeka Uygulamaları
Fatma Kahraman Güloğlu / Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi - Sosyal Hizmet Bölümü
Sümeyra Özdemir / Öğr. Görevlisi, Ftih Sultan Metmet Vakıf Üniversitesi - Engelliler Gölge Öğreticilik

Yapay zekâ teknolojileri çoğu engelli bireyin toplumsal hayata katılımını ve bilgiye erişimini artırmaktadır.
Yapay zekâ sayesinde görme engelli bireyler mesaj ve e-postalarını okuyabilmekte, hareket engelli bireyler
ses ile evdeki eşyaları rahatlıkla kullanabilmekte, zihinsel engelli bireyler karmaşık bir metnin anlaşılabilir
halini elde edebilmektedir. Bununla birlikte yapay zekanın işe alımlarda engelli bireyleri eleyen bir yönü
olduğu tespit edilmiştir. Bir taraftan engelli bireyler ve aileleri için bağımsız yaşamı kolaylaştıran, iletişimi
artıran yapay zekâ uygulamaları diğer taraftan engelli bireylere yönelik ayrımcılık yapılmasına neden
olmaktadır. Engelli bireylerin fırsat eşitliğini artırmak için ciddi umutlar vadeden yapay zeka, istemeden de
olsa engelli bireylerin istihdamında ayırımcılığa neden olmaktadır. Araştırmanın amacı geliştirilen yapay zeka
uygulamalarının engelli bireyler için sağladığı avantajlar ve dezavantajları ortaya koymaktır. Bu çalışmada
yapay zekanın engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını ve fırsat eşitliğini sağlayıcı uygulamalarının ortaya
konmasının yanı sıra engelli bireylere yönelik ne tür ayrımcılığa da yol açtığı tespit edilerek yapay zeka
çalışmalarının gelecekte engelli bireyler için ne anlama geleceği keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırmada
doküman analizi yöntemi ile yapay zekanın engelli bireyler için olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilerek,
gelecek için çıkarımlarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, bağımsız yaşam, engelliliğe dayalı ayrımcılık
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Persons With Disabilities' The New Dilemma: Artificial Intelligence Applications
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Artificial intelligence technologyies mostly increase participation in social life and access to information of
many disabled people. Thanks to artifical intelligence visually impaired individuals can read their mails and
messages, individuals with mobility impairments can easily use their belongings by their voice and individuals
with mental disabilities can obtain an understandable form of a complex text. However, it has been
determined that artificial intelligence has an aspect that eliminates disabled individuals in recruitment. On
the one hand artificial intelligence practices that faciliate independent life and increase communication for
disabled person and their families, and the other hand cause that discrimination against disabled people.
Artificial intelligence, which promises serious hopes to increase the equality of opportunity for disabled
people, unintentionally causes discrimination in the employment of disabled people. The aim of the research
is to present the advantages and disadvantages of developed artificial intelligence applications for disabled
individuals. In this study, it has been attempted to discover what kind of discrimination it causes to disabled
individuals as well as the applications of artificial intelligence to ensure the participation of disabled
individuals in social life and equal opportunities, and what artificial intelligence studies will mean for disabled
individuals in the future. In the research, the positive and negative aspects of artificial intelligence for people
with disabilities were determined by the document analysis method and inferences for the future were
made.
Keys: Accessibility, independent living, discrimination against disability
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Engelliler İçin Satranç Robotu Tasarımı Ve Uygulaması
Yusuf Uzun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Muhammed Harun Kasımoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine M
Musa Eroğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği

Son yıllarda bilişim teknoloji ve hizmetlerinin eğlencede ve eğitim sistemimizde yoğun bir şekilde kullanılması
engelli bireyler açısından da oldukça önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Normal şartlar altında engelli
bireylerin herhangi bir alanda rekabet edebilmeleri, ancak şartların kendilerine göre uyarlanmasıyla mümkün
oluyor. Toplumsal yaşamdan iş dünyasına, eğitimden spora kadar her alanda engelli bireylerin genel topluma
katılımı önünde ciddi sorunlar bulunuyor. Rekabetin gerçekleştiği ortamın fiziksel koşulları engelli bireylerin
katılımını sağlıyor gibi göründüğü durumlarda bile, şartların engelliler lehine değiştirilmesi veya
yumuşatılması, toplumun geri kalanında engelli bireylere yönelik aşılması zor önyargıların oluşmasına yol
açıyor.
Günümüzde teknoloji insan hayatını kolaylaştırmakta ve bunun yanında hızla ilerlemektedir. Ancak bu süreç
esnasında geliştirilen ortamlar genellikle engeli olmayan insanlara yönelik yeni teknolojik ortamlar ve
uygulamalar ortaya konmakta fakat engelli bireylere yönelik uygulamalar gerektiği ölçüde bulunmamaktadır.
Bu projemizde, sesli komutlara göre satranç tahtası üzerindeki taşları istenilen konumlara bir mıknatıs
yardımıyla hareket ettirerek bedensel ve görme engeli bulunan bireylerin hiçbir kimseye ihtiyaç duymadan
satranç tahtası üzerindeki hakimiyetini artırmayı planladık.
Satranç oyununun fiziksel platformunu otomatikleştirmek, satranç oynama şeklimizi değiştirmek için büyük
bir adımdır. Kullanıcılar, ses komutlarıyla tam otomatik bir satranç oyununun tadını çıkarabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Satranç, Robot
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In recent years, the intensive use of information technology and services in entertainment and in our
education system creates a very important opportunity for disabled individuals. Under normal conditions, it
is only possible for people with disabilities to compete in any field if the conditions are adapted to them.
There are serious problems before the participation of disabled people in the general society in every field
from social life to the business world, from education to sports. Even when the physical conditions of the
environment where the competition takes place seem to enable the participation of disabled people,
changing or softening the conditions in favor of the disabled leads to the formation of insurmountable
prejudices towards disabled people in the rest of the society.
Today, technology makes people's life easier and is advancing rapidly. However, the environments
developed during this process are generally new technological environments and applications for people
without disabilities, but applications for disabled individuals are not available to the required extent.
In this project, we planned to increase the dominance of the physically and visually impaired individuals
on the chessboard without the need of anyone by moving the pieces on the chessboard to the desired
positions with the help of a magnet according to voice commands.
Automating the physical platform of the chess game is a big step towards changing the way we play chess.
Users will be able to enjoy a fully automatic chess game with voice commands.

Keys: Disabled, Chess, Robot
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Engelsiz Yazılım Öğrenme Uygulaması
Yusuf UZUN/ Dr.Öğr.Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar MB
Beyzanur AKKUZU/ Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik F.Bilgisayar MB
Esra ÇAKAR/Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar MB
Fatma Nur UZUN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Günümüzde engelli bireylere yönelik çalışmalar gün geçtikçe gelişmektedir. Bu çalışmada, yazılım sektöründe
çalışacak engelli bireylerin sayısını arttırmak için hızlı, güvenilir ve rahat bir şekilde kullanılabilen bir masaüstü
yazılım öğrenme uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı kodlama dilleri ile çeşitlendirilecek bu
uygulamada, ekran okuyucuların kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Bu programda, yazılım derslerine en son
kalınan yerden devam edilebilmektedir. Ders içerisinde kod parçaları ve altında da bu kodun açıklaması
verilerek, kodun programda nasıl kullanıldığı ve bu kodun ne işe yaradığı daha kolay öğrenilebilecek.
Derslerde verilen teorik bilgilerin daha iyi pekiştirilmesi amacıyla, belirli aralıklarla kodlama ve dersin
içeriğinde verilen açıklamalarla alâkalı sorular ve çalışmalar düzenlenmiştir. Ortaya çıkabilecek sorunların
çözüme ulaşabilmesi amacı ile bir takım geri bildirimler gönderebilecektir. Bu çalışmanın masaüstü
uygulaması olarak tasarlanmasının sebebi, ekran okuyucusu ve klavye kullanımının sağlanmasıyla engelli
bireylerin kodlama geliştirme yeteneklerinin kolaylaştırılması ve artırılmasına olanak sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli, Yazılım, Programlama
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Barrier-Free Software Learning Application
Yusuf UZUN/ Dr.Öğr.Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi BilgisayarMB
Beyzanur AKKUZU/ Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik F.MB
Esra ÇAKAR/Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar MB
Fatma Nur UZUN/ Necmettin Erbakan Üniversitesi

Today, studies for disabled people are developing day by day. In this study, it is aimed to develop a desktop
software learning application that can be used quickly, reliably and comfortably in order to increase the
number of disabled individuals who will work in the software industry. In this application, which will be
diversified with different coding languages, it is possible to use screen readers. In this program, software
lessons can be resumed from the last place you left off. It will be easier to learn how the code is used in the
program and what it does by giving the code pieces and the explanation of this code below. In order to
better reinforce the theoretical knowledge given in the courses, questions and studies related to the coding
and explanations given in the course content were organized at regular intervals. It will be able to send a
number of feedbacks in order to solve the problems that may arise. The reason why this study was designed
as a desktop application is to facilitate and increase the coding development skills of individuals with
disabilities by using a screen reader and keyboard.
Keys: Disabled, software, programming

62

Fiziksel Engelliler İçin Göz Takip Yöntemi Kullanılarak İletişim Ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Begüm Atay, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Azra Demirkapılar, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Nihal Arı Korkusuz, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi

Çalışmada, bedensel engelli bireylere (felç, uzuv eksiklikleri, Parkinson, ALS vb.) günlük yaşantılarında
bağımsız bir şekilde belirli ihtiyaçlarını karşılama, çevresiyle iletişime geçme ve acil durum bilgisi iletme gibi
olanakların sunulması ve bakımları ile ilgili kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Python programla
dili ile hazırlanan ve Raspberry Pi üzerinde çalıştırılan görüntü işleme tabanlı göz takip yöntemi kullanılarak
iletişim ve ev kontrol sistemi geliştirilmiş, ev prototipi ile uygulanabilirliği test edilmiştir.
Yöntem olarak Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi-Geliştirme Araştırması basamaklarından yararlanılmıştır.
Sistem, Python programla dili ile geliştirilmiştir. Komutlar ana sayfa içerisinde ev kontrolü ve ihtiyaçlar
şeklinde sınıflandırılmıştır. Ev kontrolü penceresinde ışık, klima, kapı ve yatak kontrolü komutları; ihtiyaçlar
penceresinde yemek, su, ilaç isteme; tuvalet ihtiyacı bildirme ve teşekkür etme komutları bulunmaktadır.
Hızlı ulaşım için programın tüm pencerelerinde acil durum bildirme butonu yer almaktadır. Seçilen komutlar
işitsel ve görsel uyarı vererek kullanıcıyı haberdar etmektedir. Fare imleci bakılan yönde hareket ettirilir ve
çift göz kırpılması ile fare imlecine tıklanır. Bu sayede kullanıcılar sistem ara yüzünü bilgisayara temas
etmeden kullanabilmektedir.
Sistem, Raspberry Pi ile kontrolü sağlanan servo motor, LED, fan elemanlarının bulunduğu bir ev prototipi ile
test edilmiştir. Yapılan denemelerin ardından sistemin gerçek hayata rahatlıkla uygulanabileceği bir tasarım
sunulmuştur. Geliştirilen sistem ile ilgili uzman görüşü alınmış ardından sistem kullanıcılar tarafından test
edilmiştir. Kullanım kolaylığı, kameraya olan uzaklığın işlemi gerçekleştirme başarısına olan etkisi, istenen
komutun gerçekleştirme süresi gibi değişkenler bakımınsan sistemin başarısı incelenmiştir. Yapılan
denemelerin ardından sistemin, görüntü işleme tabanlı göz takibini başarılı bir şekilde yaptığı, komutları
istenen sürede algılayarak gerçekleştirdiği belirlenmiş, sistemin rahat bir kullanıma sahip olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Engelsiz teknolojiler, göz takip sistemi, görüntü işleme, Python, Raspberry Pi
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Development Of A Communication And Control System Using Eye Tracking For Physically Disabled
People
Begüm Atay, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Azra Demirkapılar, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi
Nihal Arı Korkusuz, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi

This study aims to provide opportunities for physically disabled individuals (paralysis, limb deficiencies,
Parkinson's, ALS, etc.) to meet specific needs independently in daily life, to communicate, to inform about
emergency; and facilitate their care. For this purpose, a communication and house control system running
on Raspberry Pi was developed using image processing-based eye-tracking method prepared with Python
programming language, and its applicability was tested with a house prototype.
As the method, steps of Design-Based Research Method-Development Research were used. The system was
developed with Python programming language. Commands are on the home page and classified as house
control and needs. There are light, air conditioner, door, and bed control commands in the house control
window; asking for food, water, medicine; reporting toilet need and saying “Thank you” commands in the
needs window. Additionally, there is an emergency button in each window of the program for quick access.
Selected commands inform users by giving audible and visual notifications. Mouse cursor is moved in the
direction the eye is looking at and is clicked with double blink. This way, users can use the system interface
without having to touch the computer.
The system was tested with a house prototype which consisted of servo motors, an LED and a fan controlled
by Raspberry Pi. After the trials, a design where the system can be easily applied to real-life was presented.
After receiving expert opinions about the developed system, it was tested by users. Success of the system
was observed in terms of ease of use, effect of the distance from camera on the success of operating and
execution time of the desired commands. After the trials, it was determined that the system successfully
performs image processing-based eye-tracking, detects and carries out the commands within the desired
time, and it was observed that the system has comfortable use.

Keys: Barrier-free technologies, eye tracking system, image processing, Python, Raspberry Pi

Görme Engelli Bireyler İçin Renk Algılayan Mekatronik Yüzük Tasarımı Ve Geliştirilmesi
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Resul BÜTÜNER/Öğretmen, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yusuf UZUN/Dr. Öğrt. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
M.Hanefi CALP/Doç Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dünyada her beş saniyede bir kişi ve her dakikada bir çocuk kör olmaktadır. Körlük yalnızca bir sağlık problemi
değil aynı zamanda kişinin toplumla bütünleşmesini olumsuz yönde etkileyen sosyal bir engel olarak
bilinmektedir. Doğumla veya sonradan olan nedenlerden dolayı tıbbi anlamda düzeltilemeyecek görme
engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu oldukça zor olmaktadır. Bundan dolayı görme engelli bireyler
hayatlarını sürdürmek için devamlı ailesi veya yakın çevrelerinden destek görmektedirler. Çalışma görme
engelli vatandaşlarımıza yönelik olup, sosyal hayata uyumları hakkında görüşmeler yapılmış ve bilgiler
toplanmıştır. Çalışmada görme, işitme veya özel eğitime devam eden bireylerin çevresindeki nesnelerin
renkleri algılayabilmeleri ve renklerin ingilizce okunuşlarını öğrenebilmeleri amaçlanmıştır. Sosyal
sorumluluk kapsamında, 3 boyutlu modelleme ile yüzük tasarlanmıştır. Yüzüğün içine renkleri ayırt edebilen
ve renklere göre sesli ve titreşim ile bildirim veren mekatronik sistem tasarlanıp geliştirilmiştir. Akıllı sistem
mekanik ve elektronik olarak önce test edilmiştir. Bu mekatronik sistem sayesinde görme engelli bireylerin
nesnelerin renklerini ayırt ederek bu nesnelerin ingilizce okunuşlarının öğrenmeleri sağlanacak ve günlük
hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik hizmet etmesi beklenecektir.
Anahtar Kelimeler: Görme ve işitme engelli bireyler, Renkler, Dokunsal, İşitsel, yüzük, 3 boyutlu tasarım,
mekatronik sistem

Color Sensıng For Vısually Impaıred Indıvıduals Mechatronıc Rıng Desıgn And Development
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Resul BÜTÜNER/Öğretmen, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yusuf UZUN/Dr. Öğrt. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
M.Hanefi CALP/Doç Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi

In the world , one person every five second and a child every minute has been blinding. Blindness is not only
a health problem , but also as a social obstacle that negatively affects the integration of a person with society.
Which cannot be medically corrected due to birth or later reasons the integration of visually impaired
individuals into social life is very difficult . Therefore , visually impaired individuals constantly receive support
from their families or immediate surroundings in order to sustain their lives . The study was aimed at visually
impaired individuals, interviews were conducted about their adaptation to social life and information was
collected . In this study , of individuals who attend vision , hearing or special education ability to it is aimed
that objects around them can perceive colors and learn how to read colors in English.At social responsibility
scope the ring designed with 3D modeling. A mechatronic system that can distinguish colors inside the ring
and give notification by voice and vibration according to Colors has been designed and developed. The smart
system has been tested as electronic ve mechanic.Thanks to this mechatronic system, visually impaired
individuals will be able to distinguish the colors of objects and learn how to read these objects in English and
will be expected to serve them to meet their needs in daily life.
Keys: Individuals with visual and hearing disabilities, colors, tactile, auditory, ring, 3D design, mechatronic
system
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Görme Engelli Bireylere Yönelik Hazırlanan Web Tabanlı Cinsel Sağlık Eğitiminin Kalitesi, İçeriği Ve
Kullanımının Değerlendirilmesi
Hatice GÜDÜL ÖZ /Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Hatice YANGIN / Doçent Doktor, Akdeniz Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Amaç: Bu araştırma görme engelli bireylere yönelik hazırlanan web tabanlı cinsel sağlık eğitiminin kalitesi,
içeriği ve kullanımını açısından değerlendirmektir.
Yöntem: Araştırma metodolojik ve tanımlayıcı tipte yapıldı. Çalışmanın web içeriğini ve kalitesini
değerlendirmek için 16 uzmanın (sekizi cinsellik ve cinsel sağlık konularında ve sekizi görme engelli bireylerin
eğitimi ve Web Erişilebilirlik Kriterleri konusunda uzman) görüşleri alındı. Kullanılabilirliği değerlendirmek için
35 görme engelli birey dahil edildi. Veriler Kişisel Bilgi Formu, DISCERN Rehberi, Web İçeriği Değerlendirme
Formu, Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği ve Görme Engelliler İçin Web Sitesi Değerlendirme Formu kullanılarak
toplandı. Web sayfasının kullanımını değerlendirmek için verilerin istatistiksel analizleri için SAS 9.4 paket
programı kullanıldı.
Bulgular: Web sitesinin kalitesi ve içeriği uygun bulundu (Sırasıyla: Kendall’s W = 0,899, p = 0,000; Kendall’s
W = 0,441, p = 0,000). Web sitesinin kullanılabilirliği yüksek olarak belirlendi (x̄ ± SS = 97.00 ± 2.8). İnternet
sitesinde en faydalı modüller cinsel sağlık ve haklar (%42.86), insan vücudu ve gelişimi (37.17%) ve kullanılan
resim ve betimlemeler (%20.00) olarak belirlendi.
Sonuç: Görme engelli bireyler için hazırlanan web tabanlı cinsel sağlık eğitimi sağlık profesyonelleri
tarafından bir eğitim yöntemi olarak kullanılabilir. Ayrıca görme engelli bireylere yönelik hazırlanan sağlık
eğitimlerinin alanında uzman bireylerin iş birliği ile hazırlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsel sağlık eğitimi, görme engelli birey, hemşirelik, web tabanlı eğitim
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Evaluation Of The Quality, Content, And Usability Of Web-Based Sexual Health Education Program
Prepared For Visually İmpaired İndividuals
Hatice GÜDÜL ÖZ /Araştırma Görevlisi, Akdeniz Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Hatice YANGIN / Doçent Doktor, Akdeniz Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Aim: The purpose of this study was conducted to evaluate the web-based sexual health education prepared
for visually impaired individuals concerning its quality, content and usability.
Method: The research was done in a methodological and descriptive type. In order to evaluate the web
content and quality of the study, the opinions of 16 experts (eight experts on sexuality and sexual health
issues and eight on education of visually impaired individuals and Web Accessibility Criteria) were taken. In
order to evaluate usability was included 35 visually impaired individuals. The data were collected using the
Personal Information Form, DISCERN Guidelines, Web Content Evaluation Form, System Usability Scale and
Website Evaluation Form for the Visually Impaired. SAS 9.4 package program was used for statistical analysis
of the data to evaluate the use of the web page.
Results: The quality and content of the website were found appropriate (Respectively: Kendall's W = 0.899,
p = 0.000; Kendall's W = 0.441, p = 0.000). The usability of the website was determined as high (x̄± SD=
97.00±2.8). The most useful modules in the website were determined as sexual health and rights (42.86%),
human body and development (37.17%) and pictures and descriptions (20.00%).
Conclusion: Web-based sexual health education prepared for visually impaired individuals can be used as a
education/training method by health professionals. In addition, it is recommended that health
education/training for visually impaired individuals should be prepared iin cooperation with experts in their
fields.

Keys: Sexual health education; visually impaired individual; nurse; web-based education
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Görme Engelliler İçin Dijital Oyunların Erişilebilirliği
Hakan TELTİK / Öğretmen, Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (Hey Akademi)

21. yüzyıl birçok konuda değişimin önceki dönemlere göre çok daha hızlı yaşandığı bir yüzyıl olmaktadır. Oyun
anlayışları da bu yüzyılda değişmiştir. Bilgisayar ve mobil cihazlarda (tablet, telefon vb.) oynanan dijital
oyunlar popüler olmuştur. Dijital oyun sektörü bu kadar gelişirken görme engelliler bu oyunlardan
faydalanamamaktadır. Üretilen dijital oyunların görme engelli bireyler için erişilebilir olmaması ciddi bir
sorundur. Özellikle pandemi sürecinin yaşandığı bu süreçte evde vakit geçirmek zorunda olan görme engelli
bireyler bu tür oyunlarla zamanlarını geçirememekte, görme engelli çocuklar da akranları gibi bu oyunlardan
faydalanamamaktadır. Sadece pandemi süreci değil, hayatın her anında bu tür oyunlara her birey gibi görme
engelli bireylerin de erişebilmesi eşit yaklaşım açısından da önemlidir. Aynı zamanda bu durum görme
engelliler için bir çeşit sosyalleşmeye de katkı sunabilir. Bu çalışmada görme engelli bireyler için dijital
oyunların erişilebilirlik durumlarının değerlendirilmesi ve görme engelli bireylerin de dijital oyunlardan
faydalanabilmesi için neler yapılabileceği konusunda çözüm önerileri sunulması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda literatür taranarak durum tespiti yapılıp olası çözüm önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: “görme engelli”, “dijital oyunlar”
Accessıbılıty Of Dıgıtal Games For The Vısually Impaıred
Hakan TELTİK / Öğretmen, Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (Hey Akademi)

The 21st century is a century in which changes in many issues occur much faster than in previous periods.
Game understanding has also changed in this century. Digital games played on computers and mobile
devices (tablet, phone, etc.) have become popular. While the digital game industry develops so much,
visually impaired people cannot benefit from these games. It is a serious problem that the digital games
produced are not accessible to visually impaired individuals. Visually impaired individuals who have to spend
time at home during this pandemic process cannot spend their time with such games, and visually impaired
children cannot benefit from these games like their peers. Not only the pandemic process, but also the fact
that visually impaired individuals can access such games at every moment of life is also important for an
equal rights. At the same time, this situation can contribute to a kind of socialization for the visually
impaired. In this study, it is aimed to evaluate the accessibility of digital games for visually impaired
individuals and to offer solutions for what can be done for visually impaired individuals to benefit from digital
games. In this context, the literature will be reviewed, due diligence will be made and possible solution
suggestions will be presented.
Keys: "visually impaired", "digital games"
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Otizm Spektrum Bozukluğunda Teknoloji Destekli Öğrenmeyi Sağlayan Mobil Uygulama
Sultan Turhan Dr. Öğretim Üyesi, Galatasaray Üniversitesi
Sümeyra Özdemir Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Esra Macaroğlu Akgül Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) temelinde iletişim sorunu olan, çağımızın en hızlı yaygınlık oranına sahip
olan bir farklılık durumudur. Her geçen sene görülme sıklığı artan OSB ile mücadelede bilinen en etkin
yöntem erken teşhisle eğitime başlamaktır. Erken yaştan itibaren çocuğa göre kişiselleştirilmiş özel bir
eğitimle otizmin etkileri azaltılabilir, topluma entegrasyonu sağlanabilir. Günümüzde bu alanda genellikle
OSB gösteren çocuklara özgü açılmış rehabilitasyon merkezi veya eğitim kurumlarında alan uzmanlarınca
verilen farklı içerikli eğitimler mevcuttur. Oysa ki yapılan araştırmalar, OSB gösteren çocukların diğer tüm
özel gereksinimli çocuklarda olduğu gibi kendi akranlarıyla bir öğrenme ortamı içerisinde çok daha fazla
gelişim gösterdiğini kanıtlamıştır. Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli bireylerin, eğitimlerini normal
gelişim gösteren akranları ile birlikte sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim
uygulamalardır. Kaynaştırma eğitimi doğru materyal, eğitim programı ve mesleki açıdan donanımlı
öğretmenlerle desteklendiği takdirde OSB gösteren çocuklarda çok etkili bir yöntemdir. Teknoloji destekli
öğretimse daha fazla odaklanma ve daha uzun süre çalışabilme yoluyla OSB gösteren çocuklar için
fonksiyonel öğrenme ortamlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Teknolojinin kolaylaştırıcılığı
sayesinde OSB gösteren çocukların sınıf içi çalışmalara daha kolay katılmaları, öğrenmelerinde kalıcılık
beklenmektedir. Bu beklentiden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmanın amacı sınıfta yapılan Fen Bilgisi
deneylerine yardımcı olmak üzere mobil bir eğitim uygulamasının geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Söz
konusu mobil uygulama geliştirilirken daha önce geleneksel materyaller ile gerçekleştirilmesi için tasarlanan
Fen Deneyleri senaryoları temel alınmıştır. Bu senaryolar OSB gösteren çocuklarla kaynaştırma eğitimi yapan
uzmanlar tarafından OSB gösteren çocuklara göre yeniden düzenlendikten sonra oyun temelli bir mobil
eğitim uygulamasına dönüştürülmüştür. Uygulamanın matematik ve din bilgisi için de alt yapısı
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, teknoloji destekli öğrenme, mobil uygulama
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A Mobıle Applıcatıon That Provıdes Technology-Assısted Learnıng In Autısm Spectrum Dısorder
Sultan Turhan Dr. Öğretim Üyesi, Galatasaray Üniversitesi
Sümeyra Özdemir Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Esra Macaroğlu Akgül Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a differential condition that has a communication problem and has the
fastest prevalence rate of our age. Incidence of ASD increasing every year. The most effective method known
that is start education with early diagnosis. From early age the effect of autism can be recude and integration
of society with special education personalized for the child. Today, there are different training programs
which giving by field educatiors in rehabilitation centers and special education institutions opened especially
for ASD. However research has proven that children who has special needs much more development in a
learning environment with their peers, as in all other special needs children. Inclusive Education is practice
of special education which based on educate childrens with special needs and their peers with normal
development. Inclusive education is a very effective method for children with ASD if supported by the right
materials, education program and professionally equipped teachers. Technology-aided teaching provide
functional learning for children with ASD by more focussing and more study time. Thanks to facilitation of
technology, eaiser classroom participation and permanent learning expected from children with ASD. The
aim of this study is develop and implement a mobile education application to assist the Science experiments
in the classroom. While developing the said mobile application, Science Experiments scenarios that were
previously designed to be performed with traditional materials were taken as basis. These scenarios were
transformed into a game-based mobile education application after they were rearranged by experts who
were engaged in mainstreaming education with children with ASD, according to children with ASD. The
infrastructure of the application has also been prepared for mathematics and religious knowledge.
Keys: Autism Spectrum Disorder, technology-supported learning, mobile application
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Svbicomm: Makine Öğrenimine Dayalı Normal, İşitme Engelli Ve Görme Engelli Bireyler İçin İşaretli Ve
Sesli Çift Yönlü İletişim Sistemi
Eyyüp YETKİN /Bilgisayar Yüksek Mühendisi, Hey Akademi-Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi

İşitme engelli ve görme engelli bireyler, birbirleriyle iletişim kurarken, birçok problemle karşı karşıya
gelmektedir.Bu makalenin amacı, normal, işitme engelli ve görme engelli kişiler arasındaki iletişimi
kolaylaştırmak için kullanılan bir masaüstü insan bilgisayar arayüzü uygulaması tasarlamaktır. SVBiComm
sistemi, işitme engelli bireyin gönderdiği jesti,görme engelli bireyin anlamasına yardımcı olurken, işitme
engelli bireyin, görme engelli birey tarafından söylenen sözcüğü temsil eden bir jest almasını sağlar.
SVBiComm iki yönde çalışır, ilk yön videodan konuşmaya işlemektir. Animasyonlu kelime hareketleri, dil bilgi
tabanı ile metne eşleştirilir. Ardından Text-To-Speech API kullanılarak ilgili ses üretilir. İkinci yöntem, sesten
videoya aktarım yapmaktır. Görme engelli bireyden gelen ses, Speech-to-Text (STT) API kullanılarak karşılık
gelen metne dönüştürülür. Daha sonra, 3B grafik model kullanılarak veritabanından işitme engelliler için
uygun bir işaret dili biçiminde doğal dil eşleştirilir. Sistem, 244 işaretli 113 cümlelik bir set kullanılarak
değerlendirilmiş olup, ses tanımada; 19 farklı kişiden gelen kelimeleri% 90 oranında tanıdı. Görüntü tanıma
için, sistem görüntüleri 21 farklı kişi için % 84 oranında tanımıştır. SVBiComm sistemi, birçok alanda
kullanılabilecek düşük maliyetli birçok tesis sağlar.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Görme engelli, İşitme Engelli, SvBiComm, Görüntü İşleme, Ses
Tanıma, Text-To-Speech API, Speech-To-Text API
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Svbicomm: Signed And Audio Bidirectional Communication System For Normal, Hearing Impaired And
Visually Impaired Individuals Based On Machine Learning
Eyyüp YETKİN /Bilgisayar Yüksek Mühendisi, Hey Akademi-Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi

Hearing impaired and visually impaired people face many problems while communicating with each other.
The purpose of this article is to design a desktop human computer interface application that is used to
facilitate communication between normal, hearing impaired and visually impaired people. While the
SVBiComm system helps the visually impaired person understand the gesture sent by the hearing impaired
person, it provides the hearing impaired person to receive a gesture representing the word spoken by the
visually impaired person. SVBiComm works in two directions, the first direction is to process video-to-speech.
Animated word movements are matched to the text with the grammar base. Then the corresponding voice
is produced using the Text-To-Speech API. The second method is to transfer from audio to video. The voice
from the visually impaired individual is converted into the corresponding text using the Speech-to-Text (STT)
API. Then, using a 3D graphical model, natural language is matched from the database in a sign language
suitable for the hearing impaired. The system was evaluated using a set of 113 sentences with 244 signs.
Recognized 90% of words from 19 different people. For image recognition, the system recognized images
for 84% of 21 different people. The SVBiComm system provides many low-cost facilities that can be used in
many fields.

Keys: Keywords: Visually Impaired, Hearing Impaired, SvBiComm, Image Processing, Speech Recognition,
Text-To-Speech API, Speech-To-Text API
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Türkiye’de Sağırlara Yönelik Mühendislik Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Değerlendirme
Fatmanur Alsancak/ Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Bir bibliyografik çalışma olarak tasarlanan bu araştırma Türkiye’de ulusal verilerde yer alan sağır toplum
üzerine mühendislik alanında yapılan lisansüstü tezlerin tasniflerinin yapıldığı ve ortaya konan çalışmaların
bilimsel olarak yorumlandığı ve tartışıldığı bir çalışmadır. Doküman analizi yöntemi kullanılan bu araştırmanın
evrenini 2000-2020 yılları arasında ortaya koyulan mühendislik bilimlerinde yapılan lisansüstü tezler
oluşturmaktadır. Bu evrenden seçilen örneklem grubunu ise son 20 yıl içinde ortaya koyulmuş 13 tez
çalışması oluşturmaktadır. Elde edilen veriler çeşitli kriterlere göre tasnif edilmiştir. Her grup kendi içerisinde
konu, yöntem, araştırma bulguları ve sonuç açısından incelenmiş ve veriler yorumlanarak tartışılmıştır.
Tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu, 2002 yılından bu yana yapıldığı, büyük çoğunluğunu bilgisayar
mühendisliği alanındaki tezlerin oluşturduğu görülmüştür. Çalışmaların büyük çoğunluğu dijital bir ürünün
ortaya koyulması hedefiyle işitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. İncelenen tezlerin
gelecekteki lisansüstü çalışmalara ışık tutması, sağır toplumu için yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi,
çalışılması gerekli olan alanların vurgulanması ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir fırsat sunması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağır, işitme engelli, mühendislik, tez.
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An Evaluation Of The Thesis Engineering About Deaf People In Turkey
Fatmanur Alsancak/ Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

This study was made of the classification of graduate thesis written in engineering fields located on the deaf
community in Turkey designed as a bibliographic study on national data and scientific studies that reviewed
a study that set out and discussed. The universe of this research, in which the document analysis method
was used, consists of postgraduate theses made in engineering sciences between 2000-2020. The sample
group selected from this population consists of 13 thesis studies that have been put forward in the last 20
years. The data obtained were classified according to various criteria. Each group was classified in terms of
subject, method, research findings and results, and the data were interpreted and discussed. It has been
observed that the theses are mostly master's theses, they have been conducted since 2002, and most of
them are in the field of computer engineering. The majority of the studies aimed to make life easier for the
hearing impaired with the aim of introducing a digital product. It is expected that the examined theses will
shed light on future postgraduate studies, set an example for the studies to be carried out for the deaf
society, highlight the areas that need to be studied, and offer an opportunity for graduate and doctoral
students.
Keys: Deaf, hearing impaired, engineering, thesis
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Türkiye'de Ve Dünyada Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Kullanılan Mobil Arttırılmış Gerçeklik
Projelerine Bir Bakış
Fatma Beyza BAŞ / Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı
Özlem UÇAR / Dr.Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi
Mustafa Özhan KALAÇ / Dr.Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi (Augmented Reality = AR); başa takılan görüntüleyicilerden, simülatörlere,
basit giyilebilir araçlardan, cep bilgisayarlarına uyarlanmasıyla yıldan yıla evrilmiş, donanım ve yazılım
teknolojileriyle daha işlevsel hale gelmiştir. Şuan gömülü bilgi ekranları (HUP-Heads up Display), sanal retina
görüntüleyiciler, biyonik kontakt lensler, hologramlar, mobil uygulamalar ve akıllı gözlükler [1] gibi arttırılmış
gerçeklik ortamlarından bahsetmek mümkündür. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi, günümüzdeki yazılım ve
donanım alanındaki gelişmelerle sanayi, eğitim, trafik, sağlık, spor, eğlence ve askeri alanlarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. [2]
Bu bildiri çalışmasında, sanal gerçeklik (Virtual Realty) uygulamalarının sadece bir parçası olan AR
teknolojileri ele alınmıştır. AR teknolojilerinin, “özel gereksinimli bireyler için” geliştirilmiş olan projeleri ve
uygulamaları taranarak bir derleme çalışması yapılmıştır.
Türkiye’de ve Dünyada, AR teknolojileri üzerine yapılan bu araştırmada, ihtiyaçları ve eğitimleri tasarlanan
özel gereksinimli bireyler kümesi için “işitme engelliler, görme engelliler, bilişsel engelliler, zihinsel engelliler,
bedensel engelliler ve otistik bireyler” ele alınmıştır. Geliştirilen projelerin veya akademik çalışmaların
incelemesinin ardından, ülkemizdeki özel gereksinimli bireylerin eğitim ve iletişim ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerine yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arttırılmış gerçeklik, özel gereksinimli bireyler, işitme engelliler, görme engelliler, bilişsel
engelliler, zihinsel engelliler, bedensel engelliler, otistik bireyler, AR destekli eğitim.
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Overview Of Mobile Augmented Reality Projects Used İn Education Of Individuals With Special Needs In
Turkey And In The World
Fatma Beyza BAŞ / Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı
Özlem UÇAR / Dr.Öğretim Üyesi, Trakya Üniversitesi
Mustafa Özhan KALAÇ / Dr.Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Augmented Reality (AR) technology; has evolved from head mounted viewers to simulators, from simple
wearable devices to pocket computers, with adaptation and has become more functional with hardware and
software technologies from year to year. Currently, it is possible to talk about augmented reality
environments such as embedded information displays (HUP-Heads up Display), virtual retina viewers, bionic
contact lenses, holograms, mobile applications and smart glasses [1]. Augmented reality technology has
begun to be widely used in industry, education, traffic, health, sports, entertainment and military fields with
today's developments in software and hardware. [2].
In this paper, AR technologies are discussed which are only a part of virtual reality applications. A compilation
study was conducted by scanning the projects and applications of AR technologies for "individuals with
special needs".
In this research on augmented reality (AR) technologies in Turkey and in the world; "Hearing impaired,
visually impaired, cognitive impaired, mentally impaired, autistic and physically impaired" are discussed for
the group of individuals with special needs whose needs and training are designed. Following the review of
the projects or academic studies developed; suggestions were made for individuals with special needs in our
country to meet their educational and communication needs.

Keys: Augmented reality, individuals with special needs, hearing impaired, visually impaired, cognitive
disabled, mentally disabled, physically disabled, autistic individuals, AR aided education
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YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRME ENGELLİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Pelin PİŞTAV AKMEŞE/Doç.Dr, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye
Nilay/KAYHAN/Doç.Dr, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye
Tarık KIŞLA/Doç.DR, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Görme engelli öğrencilerin yükseköğretimde, kurumsal aidiyet duygusunu yaşamaları ve eşit erişilebilirlikte
eğitim almaları için kurumlarında yapılan düzenlemeler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi önem
taşımaktadır. Bu çalışmada yükseköğretime devam eden görme engelli öğrencilerin bilgi iletişim
teknolojilerinin yükseköğretimde kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada
nitel araştırma desenlerinden durum çalışması türünde iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır.
Araştırmada Türkiye'de farklı bölge ve illerde devlet veya vakıf üniversitelerinde yükseköğretime devam eden
görme engelli öğrenciler kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak gönüllülük ilkesine göre seçilmiştir. 20192020 bahar ve 2020-2021 güz dönemlerinde eğitim alan ve araştırmaya katılmaya gönüllü görme engelli 30
üniversite öğrencisi ile online ya da telefon yoluyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen veriler N-Vivo programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular ‘‘Yasal düzenlemeler, izleme ve değerlendirme, Eğitim hakkı temelinde tam
katılım, Erişilebilirlik, Evrensel tasarıma dayalı teknoloji kullanımı, Etkili iletişim ve koordinasyon’’ ana
temalarıdır. Bu temalarda öğrenciler, yaşamın her alanında evrensel tasarım ilkelerine dayalı düzenlemelerin
olmasına vurgu yapmışlardır. Sonuç olarak evrensel tasarım odaklı teknoloji temelli uygulamalar, her öğrenci
için eşit erişilebilir öğrenme fırsatları oluşturarak, bireylerin meslek yaşamlarında kendilerinden beklenilen
rol ve sorumlulukları çağın gerektirdiği biçimde yerine getirmelerine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, görme engelli birey, bilgi iletişim teknolojileri, evrensel tasarım.
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Opinions Of The Visually Impaired Undergraduate Students About The Use Of Information And
Communication Technologies In Higher Education
Pelin PİŞTAV AKMEŞE/Doç.Dr, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye
Nilay/KAYHAN/Doç.Dr, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye
Tarık KIŞLA/Doç.DR, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye

It is significant to determine the opinions of the visually impaired students about the regulations made in
their institutions in order for them to experience a sense of institutional belonging and receive equally
accessible education in higher education. This study aims to examine the opinions of visually impaired
students who continue higher education about the use of information and communication technologies in
higher education. Single case embedded design, one of the qualitative research designs, was used in the
study. The students who continue higher education in the state or foundation universities in different regions
and provinces of Turkey were chosen based on the voluntary participation principle using the snowball
sampling method. Semi-structured interviews were conducted online or on the telephone with 30 visually
impaired undergraduate students who received education in the 2019-2020 spring and 2020-2021 fall terms
and were volunteers to participate in the study. The data obtained were analyzed using the N-Vivo program.
The findings obtained in the study are "Legal regulations, monitoring, and assessment, Total participation
based on the right to education, Accessibility, Technology use based on the universal design, Effective
communication and coordination" main themes. In these themes, the students emphasized that regulations
based on the principles of universal design should be included in every area of life. In conclusion, technologybased practices focused on the universal design will create equally accessible learning opportunities for
every student and will contribute to the fulfillment of roles and responsibilities expected from the individuals
in professional life as required by age.

Keys: Visually impaired individual in higher education, information and communication technologies,
universal design.
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Web Erişilebilirliğinde İnsan Sesi Tanıma Teknolojileri
Sarper ARIKAN-Php Developer, Akdeniz Üniversitesi

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi ile birlikte farklı türden verilerin işlenebilirliğine yönelik çalışmalar önem
kazanmıştır. Bu bağlamda, yüz algılama, doğal dil işleme ve nesne algılama gibi farklı kategorilerde örnek
çalışmalar yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Bildiri kapsamında örnek olarak farklı kurumlarda
uygulanan insan sesini tanıyarak, sesli komutlar haline getirilmiş web sayfası bileşenlerine erişimi sağlayan
"Engelsiz Yönlendirme Projesi" aktarılmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: ses tanıma, doğal dil işleme, yapay zeka, engelsiz yönlendirme projesi, web erişilebilirliği

The Speech Recognition Technologies For Web Accessibility
Sarper ARIKAN-Php Developer, Akdeniz Üniversitesi

With the development of artificial intelligence technologies, studies on the processability of different types
of data have gained importance. In this context, case studies in different categories such as face detection,
natural language processing and object detection have become a part of our lives. As an example within the
scope of the paper, the "Barrier-Free Routing Project", which enables access to web page components
transformed into voice commands by recognizing the human voice applied in different institutions, is tried
to be transferred.
Keys: ai, speech recognition, web accessibility, Naturel Language Processing
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İç Mekanlara Yönelik Web Tabanlı Konum Bulma Sistemi
Emre KARAGÖZ/Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vahap TECİM/Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak sosyal ve profesyonel hayatın her aşamasında
hayatı kolaylaştıran uygulamaların geliştirilmiş olması, toplumun her kesimine büyük avantajlar
sağlamaktadır. Özellikle engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran birçok uygulama hayranlık uyandıracak
boyutlara ulaşmıştır.
Bu çalışmanın konusu, engelli bireylerin kapalı binalar içerisinde aradıkları kişileri ya da konumları bulmalarını
sağlar. Aynı zamanda belirlenmiş konumlarla ilgili çeşitli içeriklerin sunulabilmesine olanak sağlayan bir
sistemin tasarlanmıştır. Bu sistem, temelde beacon olarak bilinen ve BLE teknolojisi olarak ifade edilen
Bluetooth Low Energy cihazlarının özellikle mekan içi kullanımı ve web programlama araçları ile
geliştirilmiştir. Çalışma sistem geliştirme yaşam döngüsü kapsamında tasarlanmıştır.
Uygulamanın hangi fonksiyonları içerdiği ve nasıl kullanılabildiği çalışmada detaylı olarak açıklanmaktadır.
Geliştirilen uygulama içerisinde web programlama araçlarından HTML5, CSS, PHP ve Javascript kullanılırken,
Android uygulama için Java programlama dili ve veritabanı yapısı için de MySQL kullanılmıştır. Android
tabanlı bir mobil uygulama olan çalışmada, fiziksel cihaz olarak iBecaconlar ile haberleşmesi
gerçekleştirilmektedir. Çalışmada yaratılan sistemin engelli bireylerin kullanımına sunulması ile mekan içi
konumlara kolay ve rahat bir şekilde ulaşılmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iBeacon, Android uygulama, web programlama, engelsiz uygulamalar, Sistem geliştirme
yaşam döngüsü
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Web-Based Indoor Location Finding System
Emre KARAGÖZ/Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vahap TECİM/Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Today, in parallel with the development of information technologies, the development of applications that
make life easier at every stage of social and professional life provides great advantages to all segments of
society. Especially, many applications that make life easier for people with disabilities have reached
admirable dimensions.
The subject of this study enables people with disabilities to find the people or locations they are looking for
in closed buildings. At the same time, a system has been designed that allows various content related to
designated locations to be presented. This system has been developed with especially indoor use of
Bluetooth Low Energy devices known as beacons and expressed as BLE technology, and web programming
tools. The study was designed within the scope of the system development life cycle.
Which functions the application contains and how it can be used are explained in detail in the study. While
HTML5, CSS, PHP and Javascript from web programming tools were used in the developed application, Java
programming language for Android application and MySQL was used for database structure. In the study,
which is an Android-based mobile application, communication with iBecacons is carried out as a physical
device. It has been determined that it is possible to reach indoor locations easily and comfortably by making
the system created in the study available to disabled individuals.
Keys: iBeacon, Android application, web programming, barrier-free applications, System development
lifecycle
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Görme Ve İşitme Engelli Bireyler İçin Acil Durumlarda Bina Tahliye Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması
Emre KARAGÖZ/Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vahap TECİM/Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Engelli gruplar maalesef yaşamın her alanında arzu ettikleri şekilde konforlu bir yaşam
sürdürememektedirler. Bu sıkıntı ülkelerin gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak oldukça farklılık
göstermektedir.
Normal hayatını arzu ettiği şekilde sürdürmekte zorlanan engelliler, olağanüstü durumlarda kendileri için
özel bir düzenlemenin yapılmasını hayal bile etmemektedir. Yaşamın doğasına ters olarak engelli
vatandaşların özellikle sinema, tiyatro, konser salonları gibi kalabalık grupların olduğu kapalı mekanlara
gitmekte tereddüt ettikleri bilinmektedir. Bu durum kişileri sosyal ve kültürel hayattan oldukça
uzaklaştırmaktadır.
Bu çalışmada, bilişim teknolojileri kullanılarak görme ve işitme engellilere yönelik acil durumlarda kalabalık
grupların bulunduğu kapalı mekanların tahliyesi için bir sistem tasarlanmıştır. Buna göre olağan dışı bir
durumda kişiler görmeden veya duymadan etkinlik alanını sorunsuz bir şekilde terk edebileceklerdir.
Web tabanlı yapılan uygulama, bina içerisinde yapılan işaret ve seslendirmeler ile gerekli yönlendirmeleri
sağlıklı bir şekilde kullanılır hale getirmektedir. Acil durumlarda binalarda tahliye amaçlı kullanılan çıkışların
o anki durumlarına bağlı olarak sistem bir karar verme algoritması çalıştıracaktır. Tasarlanan sistem, kişilerin
hangi yöne doğru gitmeleri gerektiğini sesli ve ışıklı uyarılarla önemli dönüş noktalarında belirtecektir.
Anahtar Kelimeler: Acil tahliye, karar verme, yönlendirme, görme ve işitme engelliler
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Emergency Building Evacuation System Design And Implementation For Blind And Deaf People
Emre KARAGÖZ/Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vahap TECİM/Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Disabled groups, unfortunately, cannot lead a comfortable life in every aspect of life as they wish. This
problem varies considerably depending on the level of development of the countries.
Disabled people, who have difficulty in maintaining their normal life as they wish, do not even dream of
making a special arrangement for them in extraordinary situations. Contrary to the nature of life, it is known
that disabled citizens are hesitant to go to closed places where crowded groups such as cinemas, theaters
and concert halls are present. This situation alienates people from social and cultural life.
In this study, a system was designed for the evacuation of closed spaces with crowded groups in emergency
situations for the visually and hearing impaired by using information technologies. Accordingly, in an unusual
situation, people will be able to leave the activity area without any problems without seeing or hearing.
The web-based application makes the signs and voices in the building and the necessary directions usable in
a healthy way. In emergencies, the system will run a decision-making algorithm depending on the current
status of the exits used for evacuation in buildings. The designed system will indicate in which direction
people should go, with audible and light warnings at important turning points.

Keys: Emergency evacuation, decision making, orientation, visually and hearing impaired
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Alzheimer Teşhis Etme Uygulaması Ve Analizi
İlayda YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Vahap TECİM/Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir
nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta
belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.
Demans hastalığı, düşünce bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Semptomları nedeniyle kişinin beynin işlevini
kaybetmesine neden olan demansın temel kendisini gösteriş biçimleri yakın zamanda olmuş olayları
hatırlamada yaşanan problemler ve rutin, alışıldık işleri yapmada görülen zorluklardır. Kişi ayrıca kafa
karışıklığı, kişilik değişiklikleri, davranış değişiklikleri, karar verme sorunları, kelimeleri bulmada zorluk çekme,
düşüncelerini toparlayamama ya da yönleri takip edememe gibi sorunlar yaşayabilir.
Alzheimer demansa sebep olan bir hastalıktır. Alzheimer, demans hastalarının yarısından fazlasını
oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Alzheimer hastaları için geliştirilen yapay zeka algoritması sayesinde yüklenilen MR
görüntüsünün çıktısı olarak demans oranı otomatik olarak tespit edilmektedir.
Alzheimer hastalarının erken ve daha doğru teşhisi için günümüzde çok önemli yeri olan yapay zekanın bu
duruma çözüm olabileceğini muhakkak. Beyin ve sinir cerrahisi polikliniğindeki cerrahlar, analiz ve yapılan
yapay zeka algoritmasını rahatlıkla polikliniklerde kullanabilirler.
Alzheimer teşhisinde yalnızda MR görüntülerine bakılmamaktadır. Teşhis için gerekli analizler, doktorların
yaptığı zihin muayenesi sonuçları da analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışma da Alzheimer hastalığı için Keras,
tensorflow kütüphanelerini bu algoritmayı geliştirmek için kullanılmıştır.
Algoritmanın doğru çalıştığını anlamak için daha önceden teşhis konulan hasta görüntüleri üzerinden
çalışmalar gerçekleştirilmiş olup doğruluğu teyit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, Alzheimer, Demans hastalığı, MR
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Diagnos Alzheimer, Practice And Analysis
İlayda YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Vahap TECİM/Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Alzheimer's is a common type of dementia, a progressive neurological disease that causes the destruction
of brain cells. In this disease, which causes a decrease in thought, memory and behavioral functions, the
symptoms appear gradually with age.
Dementia is defined as a thought disorder. The main manifestations of dementia, which causes the person
to lose brain function due to its symptoms, are problems in remembering recent events and difficulties in
performing routine, usual tasks. The person may also experience confusion, personality changes, behavioral
changes, decision-making problems, difficulty finding words, not being able to gather thoughts or follow
directions.
Alzheimer's is a disease that causes dementia. Alzheimer's accounts for more than half of dementia patients.
In this study, the dementia rate is automatically determined as the output of the loaded MR image, thanks
to the artificial intelligence algorithm developed for Alzheimer's patients.
It is certain that artificial intelligence, which has a very important place today for the early and more accurate
diagnosis of Alzheimer's patients, can be a solution to this situation. Surgeons in neurosurgery outpatient
clinics can easily use the analysis and artificial intelligence algorithm in outpatient clinics.
In the diagnosis of Alzheimer's, MR images are not viewed alone. The analyzes necessary for the diagnosis
and the results of the mental examination performed by the doctors were also analyzed. In this study, Keras
and tensorflow libraries were used to develop this algorithm for Alzheimer's disease.
In order to understand that the algorithm works correctly, studies have been carried out on previously
diagnosed patient images and its accuracy has been confirmed.
Keys: Artificial Intelligence, Alzheimer's, Dementia Disease, MR
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Kitap Tasarımında Nfc (Near Field Communication) Kullanımının Engelli Bireyler Tarafından
Değerlendirilmesi
Özlem Emine Doğan / Öğr. Gör., AKEV Üniversitesi / MYO
Aydın Zor / Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü

Grafik tararım ürünleri önemli bir iletişim aracıdır. Grafik tasarım ürününün oluşum sürecinde, yaratıcılık
bilgiyle bütünleşmekte ve teknolojiyle iletişim ortamına aktarılmaktadır. Özellikle hızla gelişen teknolojinin
getirmiş olduğu yenilikler grafik tasarım açısından da tasarım ve erişim sürecini hızlandırmaktadır. Grafik
tasarım ürünü olan kitaplar ise toplumun bilgiye erişiminde önemli bir etken olarak görülebilmektedir. Grafik
tasarım ürünleri ağırlıklı olarak görme duyusuna hitap etmesi sebebiyle toplumdaki her bireye erişme
konusunda yeterli olamamaktadır. Teknolojiyi bünyesine alarak çok daha fazla kişiye erişebilir bir nitelik
kazanabilmektedir.
Tasarımlara belirli özellikler (Braille, işaret tercümesi vb.) ekleyerek ürünler toplumun belirli kesimlerine de
(görmeyen ve işitmeyen bireyler) hitap edebilmektedir. Bu tasarımlar mevcut grafik tasarım ürünlerini belirli
bir oranda erişilebilir kılmaktadır. Örneğin Braille alfabesi ile hazırlanan ürünü Braille alfabesi bilmeyen bir
birey kullanamayacaktır. Tasarım sürecinde özellikle engelli bireylerin dikkate alınması mevcut tasarımın
erişilebilirliğini artırarak daha çok bireye ulaşabilmesini sağlayacaktır. Görsel tasarımlarda merkeze yerleşen
görme duyusunun yerine, daha çok duyuya hitap etmek amaçlanmalıdır. Bu bağlamda hedef, görsellik
duyusunun hakimiyetinin yanına, dokunma ve işitme gibi duyuları da ekleyerek karşılaşılan engellere
tasarımsal açıdan çözümler üretebilmektir. Birçok duyuya hitap eden tasarımların hedef kitlesi toplumda
mümkün olan en fazla bireyi içine alacaktır.
Tasarımların birçok duyuya hitap edebilecek formatta hazırlanması için teknolojiden yararlanılabilmektedir.
Bu çalışmada grafik tasarım ürünlerinden olan kitap tasarımlarında NFC (Near Field Communication) veri
aktarım sisteminin kullanılmasıyla kitapların erişilebilirliğe ne kadar yaklaşabileceği, toplum içerisindeki farklı
engel gruplarına ait bireylerin tek bir üründen aynı bilgiye ulaşmasında karşılaşılan aşamalar incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Grafik Tasarım, Erişilebilirlik, NFC
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Evaluation Of Nfc (Near Field Communication) Use In Book Design By Disabled Individuals
Özlem Emine Doğan / Öğr. Gör., AKEV Üniversitesi / MYO
Aydın Zor / Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü

Graphic design products are an important communication tool. In the formation process of the graphic
design product, creativity is integrated with knowledge and transferred to the communication medium with
technology. Especially the innovations brought by the rapidly developing technology accelerate the design
and access process in terms of graphic design. Books, which are products of graphic design, can be seen as
an important factor in society's access to information. Since graphic design products mainly appeal to the
sense of sight, they are not sufficient to reach every individual in the society. By incorporating technology, it
can gain access to much more people.
By adding certain features (Braille, sign translation, etc.) to the designs, the products can also appeal to
certain segments of the society (individuals who cannot see or hear). These designs make existing graphic
design products accessible to a certain extent. For example, an individual who does not know the Braille
alphabet will not be able to use the product prepared in Braille alphabet. Considering especially disabled
people in the design process will increase the accessibility of the existing design and enable it to reach more
individuals. In visual designs, it should be aimed to appeal to more senses instead of the sense of sight that
is placed in the center. In this context, the goal is to produce design solutions to the obstacles encountered
by adding the senses such as touch and hearing to the dominance of the visual sense. The target audience
of designs that appeal to many senses will include as many individuals as possible in the society.
Technology can be used to prepare designs in a format that can appeal to many senses. In this study, it will
be examined how close books can get to accessibility by using the NFC (Near Field Communication) data
transfer system in book designs, which is one of the graphic design products, and the stages that individuals
with different characteristics in the society will encounter in accessing the same information from a single
product.

Keys: Disabled Individuals, Graphic Design, Accessibility, NFC
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Engelsiz Turizm Uygulamalarında Dijital Erişilebilirlik
Ali Osman Altınay/Engelsiz Birim Koordinatörü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sarper Arıkan/ Destekleyici Teknolojiler Eğitmeni/Php Developer, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Nilay Kayhan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Günümüzde evrensel ve kapsayıcı tasarım uygulamalarının bir gereği olarak dijital dönüşüm ile gelen
erişilebilirlik çalışmaları önem kazanmıştır. NFC, QR kod, I-Beacon temelli iç mekan yönlendirme
teknolojilerinin gelişmesiyle de turizm sektörü gibi hizmet sektörlerinde engelli, yaşlı veya engelli olmayan
bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan engelsiz turizm uygulamalarında
dijital erişilebilirlik kapsamında;
*Basılı içeriklerin qr, nfc ve karekod çözümleriyle sağlanan erişilebilirlik çalışmaları,
*Konaklama tesislerinde yönlendirme ve bilgilendirme uygulamalarıyla sağlanan erişilebilirlik çözümleri,
*Konaklama tesislerinde odalarda bulunması gereken ve erişilebilir çözümlerle donatılmış sistemler ele
alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: NFC, QR, Evrensel tasarım, ekran okuyucu, erişilebilirlik, mekan içi yönlendirme, beacon
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Digital Accessibility Projects Of Tourism
Ali Osman Altınay/Engelsiz Birim Koordinatörü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Sarper Arıkan/ Destekleyici Teknolojiler Eğitmeni/Php Developer, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Nilay Kayhan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Today, as a requirement of universal and inclusive design practices, accessibility studies that come with
digital transformation have gained importance. With the development of NFC, QR code and I-Beacon-based
indoor orientation technologies, it has facilitated the access of disabled, elderly or non-disabled individuals
to information in service sectors such as the tourism sector. Within the scope of digital accessibility in barrierfree tourism applications, which are the subject of the study;
*Accessibility studies provided by qr, nfc and data matrix solutions of printed content,
*Accessibility solutions provided by orientation and information applications in accommodation facilities,
*The systems that should be in the rooms of the accommodation facilities and equipped with accessible
solutions have been tried to be discussed.
Keys: NFC, QR Code, beacon, indoor navigation, accessibility, universal design, screen reader
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Görme Engellilerin Erişilebilir Linux Deneyimleri
Sarper Arıkan/Eğitmen/Php Developer, Akdeniz Üniversitesi

Açık kaynak ve özgür yazılım dünyasında linux işletim sistemi önemli bir yere sahiptir. Farklı ihtiyaçlara göre
konfigüre edilebilen linux paketleri bulunmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan "Görme engelli bireylerin
erişilebilir linux deneyimleri" başlığı altında ubuntu temelli ve orca ekran okuyucu destekli winux ve coconat
adlı özel tasarlanmış linux paketleri incelenmiştir. İnceleme kapsamında;
*Erişilebilir bir linux paketinin taşıması gereken özellikler aktarılacaktır.
*Linux paketlerindeki Orca ekran okuyucu yazılım bileşenlerine değinilecektir.
*Linux üzerinde Orca ekran okuyucu yazılımlarıyla uyumlu üçüncü parti uygulamalara değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekran okuyucu, orca, linux, ubuntu, winux, coconat

Accessible Linux Experiences Of Visually Impaired
Sarper Arıkan/Eğitmen/Php Developer, Akdeniz Üniversitesi

There are linux packages that can be configured according to different needs. Under the title of "accessible
linux experiences of visually impaired individuals", which is the subject of the study, specially designed linux
packages named winux and coconat, which are ubuntu-based and orca screen reader supported, were
examined. Within the scope of the review;
*Features that an accessible linux package should have will be transferred.
*Orca screen reader software components in Linux packages will be mentioned.
*Third party applications compatible with Orca screen reader software on Linux will be mentioned
Keys: Screen reader, Orca, Linux, Winux, Coconat
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanan Sorunların Öğretmen, Öğrenci, Aile Açısından İncelenmesi
Kıymet KAMAN, Göreneller Görme Engelliler İlkokulu
Banu ALTUNAY/Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi- Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca yapılan açıklamada ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. MEB
tarafından yapılan açıklamada16 Mart -30 Mart 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Bu tarihler
arasında uzaktan eğitimle ilgili farklı çalışmalar geliştirilmiş olup eğitimde hibrit sisteme geçilmiştir. Buda
beraberinde farklı sorunları getirmiştir. Bu Araştırma; Görme engelliler okullarında okuyan ilkokul
öğrencilerinin ve ailelerinin, özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunları tespit etmek
ve önerilerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Görme engelliler ilkokullarındaki 16 görme engelli
öğrenci ve aileleri, farklı illerde çalışan 30 özel eğitim öğretmeni ile çalışılmıştır Veriler, yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılarak, yüzyüze / telefonla görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşme formu
geliştirilmeden önce uzman görüşü alınmıştır. Araştırma verileri, betimsel analiz yardımıyla
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu olarak; özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitimde en çok
whatsapp-eba-zoom uygulamalarını kullandıkları, erişim sorunları yaşadıkları, ders esnasında sistemsel
sorunlar yaşadıkları ve sınıf kontrolünü kaybettikleri, bazı öğrencilerin teknolojik araçlarının olmamasından
dolayı derslere giremediği, Matematik, Türkçe derslerinde zorluk yaşandığı, yönelim ve bağımsız hareket
becerilerinin çalışılamadığı, ödev düzeninin sağlanamadığı, eğitimden verim alınamadığı tespit edilmiştir.
Öğrenciler açısından; Az gören öğrencilerin matematik, Türkçe, İngilizce derslerinde, total öğrencilerin
Matematik ve Türkçe derslerinde zorlandığı, ders esnasında sistemsel sorunlar yaşadıkları ve dikkatlerinin
dağıldığı, dersleri tam anlayamadıkları ve farklı kaynaklar kullanarak dersleri tekrar ettikleri tespit edilmiştir.
Veliler açısından; çocuğu ilkokulda olanların ders saatlerinin çakışması, evde yeterli teknolojik imkânın
olmaması, çocukların odaklanamadıkları, ödevleri beraber yaptıkları, ödev kontrolünün tam anlamıyla
sağlanamadığı tespit edilmiştir. Geçmiş çalışmalara bakıldığında görme engelliler okullarında çalışan özel
eğitim öğretmenleri, görme engelli öğrenciler ve velileri ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Çalışmanın alan
yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim - Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar -görme engelli öğrencilerde uzaktan
eğitim
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Examınatıon Of Problems Experıenced In Dıstance Educatıon Process From The Poınt Of Vıew Of Teacher,
Student, Famıly
Kıymet KAMAN, Göreneller Görme Engelliler İlkokulu
Banu ALTUNAY/Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi- Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

The first case was reported on March 11, 2020, according to the Ministry of Health in Turkey. In the
statement made by the Ministry of Education, Education was interrupted between March 16 March-30,
2020. Between these dates, different studies related to distance education have been developed and hybrid
system has been switched to education. This brought with it different problems. This research was carried
out in order to identify the problems faced by Primary School students and their families and special
education teachers in distance education in visually impaired schools and to make recommendations. 16
visually impaired students and their families in visually impaired primary schools were studied with 30 special
education teachers working in different provinces. Data was collected by face-to-face / telephone interview
using semi-structured interview form.Expert opinion was taken before the interview form was developed.
Research data were evaluated using descriptive analysis. As a result of the research; special education
teachers mostly use whatsapp-eba-zoom applications in distance education, they had access problems, they
had systemic problems during the lesson and they lost classroom control, some students could not attend
the classes due to the lack of technological tools, It was found that there were difficulties in mathematics,
Turkish courses, orientation and independent movement skills could not be studied, homework order could
not be provided, education could not be obtained. In terms of students; Students with low vision have
difficulties in mathematics, Turkish and English lessons, and total students in mathematics and Turkish
lessons, during the course, it was found that they had systemic problems and were distracted, could not fully
understand the lessons and repeated the lessons using different sources. From the point of view of parents,
it has been found that those who have children in primary school have overlapping lesson hours, lack of
sufficient technological facilities at home, children cannot focus, they do homework together, and
homework control cannot be fully achieved. Looking at the past works, there are no studies on special
education teachers working in schools for the visually impaired, students with visual impairments and their
parents. It is thought that the study will contribute to the literature.

Keys: Distance Education - Problems in distance education- Distance education for the visually impaired
students
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