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ÖNSÖZ 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, 
dijital dönüşüm çalışmaları ile birlikte birçok hizmetin dijital ortama taşınması, 
yapay zeka, makine öğrenmesi, robotik/mekatronik çalışmaları, akıllı sistemler 
ve metaverse gibi yeni teknolojilerin birçok alanda gelişmesi ile birlikte artık 
hayatın her alanında insan ve teknoloji etkileşimi yoğun bir şekilde 
görülmektedir. Bu süreç aynı zamanda engelli bireylerin temel Hakları olan 
eğitime, sağlık hizmetlerine, e-devlet hizmetlerine, bilgiye, medya unsurlarına, 
kısacası hayatın her alanına eşit bir şekilde erişebilmeleri açısından oldukça 
önemli bir kapı açmaktadır. Teknoloji tüm insanlıkla birlikte engelli bireylere de 
yeni ve erişilebilir bir yaşam fırsatı vermektedir.  

Bilişim teknoloji ve hizmetleri bir taraftan engelli bireylere teknoloji 
ışığında bir yaşam sunarken, bir taraftan da onların eğitim, istihdam ve sosyal 
hayata entegre olmasına imkân tanımaktadır. Bilişimin engelli bireyler için bir 
başka önemi ise, kendilerini kolay geliştirebilecekleri ve başarılı olabilecekleri bir 
meslek olabilmesidir. Bu konuda farklı engel gruplarından kişilerin bilişim 
alanındaki başarı örnekleri her geçen gün artmaktadır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Sekretaryasını yürüttüğü Türkiye 
Engelsiz Bilişim Platformu, 2011 yılında başlatılan Engelsiz Bilişim çalışmaları 
ile, başta kamu kurumları olmak üzere kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi ve 
farkındalık sağlanmasına çalışmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilen faaliyetler: 
Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri, Engelsiz Bilişim Ödülleri, farklı 
organizasyon ve illerde Engelsiz Bilişim Toplantıları, Eğitim Seminerleri, web 
sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici 
faaliyetler, hazırlanan raporlar ve kitaplarla ilgili kurumların çalışmalarına katkı, 
gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin yaygınlaşması ve örnek olması 
maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir. 
Platform, Türkiye genelinde konuyla ilgili başta devlet kurumları olmak üzere, 
üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren STK lar, özel sektör 
ve bireysel anlamda birçok kurum ve kişinin desteğini alarak çalışmalarına 
devam etmektedir. Özellikle bilişim teknoloji ve hizmetlerinde evrensel tasarım 
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çalışmalarının gelişmesi ve artık uygulama örneklerinin artması konusunda 
önemli katkı sunmaktadır. 

Geçmiş yıllarda yayınlanan “Engelsiz Bilişim” kitaplarının devamı olarak 
hazırlanan “Engelsiz Bilişim 2022: Teknoloji Işığında Yaşam” kitabında 
“Türkiye’de ve dünyadaki engelsiz bilişim alanındaki yeni yaklaşımları anlamak, 
engelsiz bilişim alanındaki yeni teknoloji ve uygulamalardan haberdar olmak ve 
bu çalışmaları kayıt altına almak hedeflenmektedir. Kitapta farklı engel 
gruplarına ve farklı ihtiyaçlara yönelik olarak yapılmış, araştırmacıların engelsiz 
bilişimi içine alan faktörleri daha net anlamasını sağlayabilecek ve farklı 
örneklerle zenginleştirilmiş bölümler yer almaktadır. 

Kitabın bu alanda katkı yapmasını temenni eder, gerek engelsiz bilişim 
çalışmalarında gerekse bu kitabın yayınlanması aşamasında desteklerini 
esirgemeyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet ATAÇ’a, 
kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm bölüm yazarlarımıza, kitabımızı 
yayınlayan ve son olarak siz okurlarımıza teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ 

Prof. Dr. Vahap TECİM  
Aralık 2022 
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BÖLÜM 1 

ENGELLİLER İÇİN DERİN ÖĞRENME UYGULAMALARI 

Yusuf UZUN1 ve Fatma Nur UZUN2 

ÖZET 
Engelli bireylere yönelik yapılan yapay zekâ ve derin öğrenme çalışmaları gün 

geçtikçe gelişmektedir. Yapılan çalışmalarda engelli bireylerin günlük yaşamlarını 
kolaylaştıran projeler üretilmiştir. Araştırmalarımız sonucunda yolda yürüyen 
insanların tespiti, kaldırım çizgisinin tespiti, trafik ışıklarının tespiti ve doküman 
üzerindeki yazıların tespiti gibi engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları 
zorlukları en aza indirgemek adına yapılan bir takım çalışmalar tespit edildi. Bu 
çalışmada, derin öğrenme, görüntü işleme ve yapay zekâ teknolojileri kullanılarak 
nesne tespiti üzerine bir uygulama geliştirildi. Özellikle görme engelli bireylerin 
günlük hayatta karşılaştıkları temel nesnelerin tespiti problemine gören göz olmak 
hedeflendi. Kameradan gerçek zamanlı olarak nesneler tespit ettikten sonra görme 
engelli bireylere sesli komut ile nesnenin ne olduğuna dair bildirimler sunuldu. 
Nesnenin görüldüğü anda tespit edilmesi sayesinde nesnenin yönünün de belirlenmesi 
ve kişinin ne yapacağı, hangi tarafa yönleneceği hakkında bilgi sahibi olması 
gerçekleştirildi. Bu sayede engelli bireyler aradıkları nesnelere kolaylıkla 
erişebileceklerdir. Bu çalışmada, açık kaynak kodlu yapay sinir ağı kütüphanesi olan 
Darknet kütüphanesi kullanılıp, nesne tespiti yapmak için şu anda doğruluk oranı en 
yüksek ve en hızlı model olan scaled-YOLOv4 algoritmasının önceden eğitilmiş 
modeli kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Derin Öğrenme, Yapay Zekâ 
 
 
 
 

                                                   
1 Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, yuzun@erbakan.edu.tr, 0000-0002-7061-8784 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Konya Teknik Üniversitesi, fnuruzun42@gmail.com, 0000-0003-0153-3442 
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DEEP LEARNING APPLICATIONS FOR THE DISABLED 
ABSTRACT 

Artificial intelligence and deep learning studies for disabled individuals are 
developing day by day. In the studies carried out, projects that facilitate the daily lives 
of individuals with disabilities have been produced. As a result of our research, a 
number of studies have been identified to minimize the difficulties faced by disabled 
individuals in daily life, such as the detection of people walking on the road, the 
detection of the pavement line, the detection of traffic lights and the detection of the 
texts on the document. In this study, an application on object detection was developed 
using deep learning, image processing and artificial intelligence technologies. In 
particular, it was aimed to be the seeing eye for the problem of detecting the basic 
objects that visually impaired individuals encounter in daily life. After detecting 
objects in real time from the camera, visually impaired individuals were presented 
with voice commands about what the object was. Thanks to the detection of the object 
as soon as it is seen, the direction of the object is determined and the person has 
information about what to do and which direction to head. In this way, disabled 
individuals will be able to easily access the objects they are looking for. In this study, 
a pre-trained model of the scaled-YOLOv4 algorithm, which is currently the fastest 
and most accurate model, was used to detect objects using the Darknet library, which 
is an open source artificial neural network library. 

Keywords: Blind Disabled, Deep Learning, Artificial Intelligence 

1. GİRİŞ 
Dünya da yaklaşık 1,3 milyar kişinin, görme bozukluğu sorunu 

bulunmaktadır. Bu kişilerin de 36 milyon kadarı görmeyi tamamen kaybetmiş 
bireylerdir (WHO, 2021). Ülkemizde görme engelli bireylerin taleplerinden 
birkaçı, diğer sağlıklı bireyler ile eşit olanaklara sahip olmak, toplumda daha çok 
yer edinmek, günlük yaşamlarında kimseye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını 
halledebilmek ve daha rahat edebilecekleri olanaklara sahip olmaktır. Görme 
engelli bireylerin yaşamlarında onlar için tasarlanmış bir takım araçlar 
bulunmaktadır. Bunlar; termometreler, kabartmalı noktalarla gösterilen saatler, 
kan şekerini ve tansiyonu ölçen aletler, sesli hesap makineleri, renklerin ne 
olduğunu söyleyen cihazlar, rakamları kabartmalı paralar, kişisel bilgisayarlar, 
özel gözlükler, büyüteçler ve mutfak aletleri gibi bir takım cihazlar ve 
uygulamalar görme engelli bireylerin günlük yaşantılarında fayda sağlayan 
nesnelerdir (Avcı ve Yıldırım, 2021). Lakin bu nesnelerin birçoğu yurt dışından 
ithal edilmektedir. Şekil 1 de Türkiye’de görme engelinin türüne göre engelli 
nüfus oranı gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Türkiye’de Görme Engelinin Türüne Göre Engelli Nüfus Oranı 

 
Kaynak: Avcı ve Yıldırım, 2021. 

İnsan bedenine bir elektronik alet ile takılabilen ve telefondan yüz 
tanımlama teknolojisi kullanılarak yüzdeki duyguyu sese dönüştürüp görme 
engelli bireyin kulaklığına ileten bir uygulama geliştirilmiştir (Avcı ve Yıldırım, 
2021). Tespit edilen anlık duyguya göre sesin analizini gerçekleştiren bu 
uygulama, görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan 
bir çalışmadır. İleride bu çalışmanın basit şekildeki kullanılabilir aparatlarla 
uyarlanabilir şekilde çalıştırılması fikri ortaya atılmıştır (Vizyoner Genç, 2021). 

Son zamanlarda çok fazla kullanılan, görüntü işleme teknolojisini gerçek 
zamanlı bir şekilde gerçekleştirmek önemli bir hal almıştır. Görüntülerden 
nesnenin tespitini, takibini ve sınıflandırılmasını gerçekleştiren görüntü işleme 
algoritmaları ile yapay zekânın alt dallarından biri olan derin öğrenmenin beraber 
kullanıldığı birçok çalışma geliştirilmiştir. Bunlara otonom insansız hava araçları, 
otonom kara araçları, yaşlı ve engelli bireyler için asistan teknolojileri ve yardımcı 
robot teknolojileri örnekler verilebilir (Avcı ve Yıldırım,2021).  

Bu çalışmada, derin öğrenme ve görüntü işleme tekniklerinden yararlanıl-
mıştır. Gündelik hayatta kullanılan nesnelerin tespiti, takibi ve sınıflandırılması 
gerçekleştirilmiştir. OpenCV, Tenserflow ve Keras gibi kütüphanelerden yararla-
nılmıştır. YoloV4-tiny modeli kullanılmıştır. Programı yazarken Python dili kul-
lanılmıştır. Nesne tanınması yapılırken eğitme ve test aşamaları gerçekleştirilmiş-
tir. Eğitilen nesnelerin kamera aracılığıyla gerçek zamanlı olarak tanınması ve ko-
numunun bulunması ile nerede olduğunun seslendirilmesi planlanmıştır.  

Yapılan bir çalışma da görme engelli öğrencilerin, eğitim materyallerine 
erişebilmek için, görme bozukluklarının derecelerine göre bazı destekleyici 
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araçlar kullandıkları, bu öğrencilerden, %73’ünün ekran okuyucu aracıyla, 
%14’ünin sesli betimleme ile, %11’inin ekran büyütme yazılımı ve %2’sinin ise 
Braille ekran araçları ile ders materyallerine erişebildikleri görülmektedir. (Kalaç, 
Telli ve Eronal, 2020) İleriki süreçlerde derin öğrenme ve görüntü işleme 
teknikleri görme engellilerin ders materyallerine erişmeleri açısından da önemli 
bir araç olabilecektir. 

2. YAPAY ZEKÂ 
Günümüzde yapay zekâ ve derin öğrenme alanlarında birçok çalışmalar ya-

pılmaktadır. Gün geçtikçe gelişen bu alanlarda yapılan projeler engellileri de kap-
samaktadır. İnsanlardakinin ve hayvanlardakinin aksine makineler tarafından gö-
rüntülenen zekâ çeşidi olan yapay zekâ, görüntü işleme ve derin öğrenme gibi 
alanlara işlev görmektedir (Yapay Zekâ, 2022). Yapay zekâ, literatürde kendisine 
verilen görevleri yerine getirmek için insanın zekâsını taklit eden ve yinelemeli 
olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay zekânın 
kullanıldığı uygulamalara sohbet robotları, akıllı asistanlar ve öneri motorlarını 
örnek verilebilir (AI, 2021). Bunun gibi gündelik hayatta işlerimizi kolaylaştıra-
cak birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Yapay Zekâ dendiğinde birçoğumuzun 
zihninde dünyayı ele geçiren çok işlevli, insana benzeyen ve hatta insanlardan da 
zeki robotlar canlansa da yapay zekâ insanların yerine geçmek üzere tasarlanma-
mıştır. İnsanların işlerini kolaylaştırmak ve yeteneklerini önemli ölçüde geliştir-
mek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle bizler için oldukça önemli bir teknolojidir. 

Yapay zekâyı kullanmaya bizleri iten sebeplere uygun fiyatlı olması, 
yüksek performanslı bilgi işlem özelliği, eğitim için birçok veriye erişebilmesi, 
riskleri en aza indirgemesi ve rekabet ortamı oluşturması gibi nedenler 
gösterilebilir. Veri bilimi, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi alanlarda da 
karşımıza çokça çıkmaktadır.  

3. MAKİNE ÖĞRENMESİ 
Makine öğrenmesi (ML), bir bilgisayarın doğrudan öğrenmeyi sağlamak 

için matematiksel modelleri kullanmasıdır (Makine Öğrenmesi, 2021). Tahmin 
yapabilen bir veri modeli oluşturmak için bu amaçla geliştirdiği kalıpları 
kullanılır. Tıpkı insanların daha fazla deneyim kazandıkça gelişmesi gibi, veri ve 
deneyim miktarı arttıkça makine öğrenmesinde de daha doğru sonuçlar elde edilir 
(Makine Öğrenmesi, 2021). Makine öğreniminin tercih edilmesinin nedenlerinden 
bazıları; bayes analizinin oldukça fazla tercih edilmesi, makine öğrenimine olan 
yönelimin artması ve veri madenciliğinde kullanımından kaynaklanmaktadır. Veri 
çeşitlerinin ve hacimlerinin artması, hem ucuz hem de güçlü olan hesaplamalı 
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işlemlerin yapılması ve verilerin ekonomik olarak depolanması gibi durumlar 
makine öğreniminin öneminin artmasına sebep olmuştur (SAS, 2021). 

Makine öğrenmesi, yapay zekânın bir alt kümesidir. Yapay zekâ ile oluştu-
rulmuş bir bilgisayar, insan gibi düşünür ve görevleri gerçekleştirir. Bir bilgisa-
yarı, insanlardaki gibi düşünecek ve taklit edecek şekilde eğitmenin bir yolu da, 
insan beyni temel alınarak modellenen bir dizi algoritmadan meydana gelen bir 
sinir ağı kullanmaktır. Makine öğrenmesi ile tahmine dayalı bir şekilde analiz ger-
çekleştirilir. Tahmine dayalı olarak analizin gerçekleştirilmesi çoğunlukla statik 
bir veri kümesi ile gerçekleştirilir. Bu nedenle güncelleştirilmesi için yenilenmesi 
gereklidir. 

Makine öğrenmesinin kullanılmasının bazı avantajlarına kullanıcı deneyi-
mini geliştirme, bireylerin davranışlarını tahmin etme, veri bütünlüğünü sağlama 
ve geliştirme, oluşabilecek riskleri azaltma ve maliyeti azaltma örnek verilebilir.  

Makine öğrenmesi denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve pekiştir-
meye dayalı öğrenme olmak üzere üç kısma ayrılır. Denetimli öğrenmede, veri 
kümeleri etiketlerle işlenir ve bu veriler makineyi “eğiterek” tahmin yapma veya 
karar verme yeteneğini geliştirir. Veri kümesinin içeriğinin bilindiği öğrenme 
yöntemidir. Oluşabilecek sorunlar, sürekli çıktıların gözlemlenmesi ile çözülür.  

Denetimsiz öğrenmede veri kümeleri etiket olmadan işlenir. Verilerin kü-
meler halinde gruplandırılması sonucunda veriler arasındaki ilişkiler bulunur. Ve-
riler hakkında çok az bilgiye sahip olunduğunda ya da herhangi bilgiye sahip olun-
madığında kullanılan yöntemdir. Sonuçlarda kesinlik yoktur. Şekil 2 de makine 
öğrenme işleminde denetimli ve denetimsiz öğrenmenin Şekilsel gösterimi belir-
tilmiştir. 

Şekil 2: Makine Öğrenmesi Türleri 

 
Kaynak: Makine Öğrenmesi Türleri, 2021. 
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Makine öğrenmesi süreci verileri toplama, modeli eğitme, test kümesi 
kullanılarak modeli doğrulama ve oluşan sonuçları yorumlamaya dayanır. 
Modelin eğitimi için eğitim kümesi ve test kümesi diye ayrılan verilerden eğitim 
için olanların eğitilmesi gerçekleştirilir. En yüksek doğruluğa ulaşmak için gerekli 
ayarlamaların yapılması sağlanır.  

Makine öğrenmesi ile değerleri tahmin etme, beklenmeyen durumları 
tahmin etme, uygun modeli belirleme ve sınıflandırmayı sağlama gibi faktörler 
gerçekleştirilir. Bankacılık ve finans sektöründe, ulaşımda, müşteri ve sağlık 
hizmetlerinde, perakende sektöründe ve tarım sektöründe makine öğrenmesinden 
oldukça yararlanılır.  

4. DERİN ÖĞRENME 
Derin öğrenme, dijital sistemlerin etiketlenmemiş verilere dayalı olarak 

öğrenmesini ve kararlar almasını sağlar. Bunu yaparken Yapay Sinir Ağlarını 
(YSA) kullanır. Derin öğrenme aynı zamanda bir makine öğrenmesi türüdür. 
YSA, veri setinin eğitilmesiyle, veri seti ile ilgili genelleme yapabilmekte, harici 
bilgiler toplayabilmekte ve sonrasında ise daha önce karşılaşmadığı örnekleri 
görünce, öğrendiği bilgiler ile o örnekler hakkında karar verebilmektedir (Luckey 
ve ark., 2020). 

Günlük hayattaki birçok faaliyeti gerçekleştirirken beynimizdeki 
milyarlarca nöron, küçük elektrik sinyalleri aracılığıyla gerekli bilgileri işler. Her 
nöron girdileri işleyip sonuçlarını işlemin devamı için bir sonraki nörona aktarır 
(YSA, 2019). Böylece anlık sonuçların elde edilip gerekli tepkilerin verilmesi 
sağlanır. Makine öğrenmesinde ise YSA, sinir sistemimizde olduğu gibi dijital 
sistemlerin karşılaştıkları durumları yorumlayıp yanıtlar. 

YSA, dijital nöronlarla dolu bir beyine benzer (YSA, 2019). YSA karmaşık 
sorunları çözmek için büyük miktarlarda doğrusal olmayan veriyi işleyebilir. 
Şekil 3 de YSA katmansal yapısı gösterilmiştir. 
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Şekil 3: YSA Katmansal Yapısı 

 
Kaynak: YSA, 2019. 

YSA; evrişimli sinir ağı, evrişimli olmayan sinir ağı, üretken çekişmeli ağ, 
yinelenen sinir ağı ve dönüştürücüler diye sınıflandırılmaktadır (Perlin ve Lopes, 
(2015).  

Evrişimli sinir ağı; yapay zekâ sistemlerinin, görüntüleri dijital matrislere 
dönüştürmesi amacıyla kullanılır. Normal kullanımı haricinde yüz tanıma, konu 
algılama ve yaklaşım analizleri için de kullanılabilir.  

Evrişimli olmayan sinir ağı; karmaşık veya çok hacimli ağ sinyallerinin 
kaybolması veya başka sinyallerle karışması durumunda bunların bulunmasını 
sağlar. Yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve optik akış tahminlerini işlemek için 
de kullanılabilir (Derin Öğrenme, 2020). 

Üretken çekişmeli sinir ağı; yeni bilgiler oluşturmak için kullanılan 
modelleri eğitmek için kullanılır. Modellerin orijinaller ve kopyalar arasındaki 
anlaşılamayacak kadar küçük farklılıkların ayırt edilmesini sağlar. Üretken 
çekişmeli sinir ağı uygulamaları yüksek uygunluğa sahip görüntü ve video 
oluşturmada, gelişmiş yüz tanımada ve süper çözüm elde etmede kullanılabilirler 
(Derin Öğrenme, 2020). 

Yinelenen sinir ağı; belirli zaman gecikmeleriyle gizli katmanlara veri 
girişini gerçekleştirir. Konuşma tanımada, gelişmiş tahmin hesaplamalarında ve 
diğer karmaşık derin öğrenme iş yüklerini çözmek için kullanılabilir (Derin 
Öğrenme, 2020). 

Dönüştürücüler, sıralı giriş verilerini işlemek amacıyla geliştirilmiştir. 
Ancak sadece bununla kısıtlı değildir. Bunun yanı sıra dikkat çekme yöntemini 
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kullanırlar. Bu yöntem ile modellerin farklı veri parçalarına farklı düzeylerde 
etkiler ataması sağlanır. Böylece eş zamanlı çalışma düzeyi arttırılır bununla 
birlikte model eğitme süreleri kısaltılır (LeCun ve ark., 2015). 

YSA makine öğrenmesinin bir alt kümesi olsa da makine öğrenmesinden 
birçok yönden farklıdır. Bu farklılığa örnek verecek olursak YSA çoğunlukla 
makine öğrenmesi modellerinden daha karmaşık ve daha bağımsızdır. Yani YSA 
tahminlerinin ve sonuçlarının doğru olup olmadığını tek başına bağımsız bir 
şekilde belirleyebilirken bir makine öğrenmesi modeli bu karşılaştırmayı 
yaparken bir mühendise ihtiyaç duyar. Ayrıca YSA, kendi kendine öğrenip 
kararlar alabilecek şekilde yapılandırılırken, makine öğrenmesi modelleri 
yalnızca eğitildiği konuda kararlar alabilmektedir. 

YSA modelleri, görüntü işleme ve doğal dil işleme gibi birçok derin 
öğrenme uygulamasının temelini oluşturur. Dolandırıcılığın önlenmesinde, yüz 
tanıma işlemlerinde ve otonom araçların işleyişinde yardımcı olabilir. Derin 
öğrenme görüntü, konuşma ve duygu tanıma doğruluğunu arttırmak için de 
kullanılır. Bunun haricinde sohbet botları ve kişisel dijital yardımcıların 
kullanımında da karşımıza çıkmaktadır. Ürün, film, müzik veya diğer hizmetlere 
yönelik otomatik öneriler sunmak amacıyla da kullanılmaktadır. Sürücüsüz 
arabalar; saliseler içinde birden fazla veri akışını işlemek ve beklenmedik 
koşullara insan sürücüden daha hızlı bir şekilde tepki vermek için derin öğrenmeyi 
kullanır.  

5. YOLOV4 ALGORİTMASI 
Bu kitaptaki deneysel uygulamanın çalıştırılması Google Collab üzerinden 

bilgisayarımızın kamerasına bağlanarak anlık olarak gerçekleştirilmiştir. Bu işlem 
için şu anda doğruluk oranı en yüksek ve en hızlı model olan scaled-YOLOv4 
(yolov4-csp) kullanılmıştır.  

5.1. Nesne Algılama 
Nesne algılama, görüntüdeki nesnelerin çevrelerine sınırlayıcı bir kutu 

çizerek nesneyi doğru bir şekilde tanıyarak sınıflandırma işlemini 
gerçekleştirmektir. Günümüzün bilgisayar görüşü ortamında, birçok nesneyi 
tanıyan özel nesne detektörü geliştirilmiştir. 

5.2. COCO Veri Kümesi 
COCO veri seti, nesne tespiti modellerini değerlendirmek için kullanılan 

çok önemli bir ölçüttür. COCO veri kümesi, gündelik hayatta yaygın olarak 



9 

karşımıza çıkan 80 nesne sınıf etiketi içerir. Eğitim ve test için 120.000'den fazla 
görüntü içerir. Buna göre eğer bir model COCO veri kümesinde başarılı olursa, 
bu modelin başka alanlarda da başarılı sonuçlar vereceği öngörülür. 

5.3. YOLO Modelleri 
YOLO modeli 2017 yılında ortaya çıkmıştır. Diğer algoritmalara göre ger-

çek zamanlı nesne tespitini en hızlı gerçekleştiren ve doğruluk oranı yüksek bir 
algoritmadır (Fang ve ark., 2019). Gerçek zamanlı nesne tespitini gerçekleştirir-
ken YOLO algoritmasını diğer algoritmalardan ayıran nokta, YOLO algoritması-
nın ortalama kesinlik değerinin yüksek olmasıdır. YOLO, nesne tespiti için evri-
şimli sinir ağlarını kullanır. Diğer algoritmalardan farklı olarak YOLO, sadece 
sınıf etiketlerini tahmin etmekle kalmaz bununla beraber nesnelerin konumlarını 
da algılar. Başka bir fark ise YOLO algoritmasının evrişimli model kullanarak 
veriyi daha hızlı işlemesidir. YOLO algoritmasının diğer algoritmalardan hızlı ol-
masının bir diğer sebebi olarak girdinin sadece bir kez sinir ağından geçmesiyle 
çıktının sınıfının ve koordinatlarının tahmin edilmesi söylenebilir. 

YOLO algoritmasında COCO veri seti sıklıkla kullanılır. COCO veri seti 
kullanılarak yapılan çalışmalarda büyük nesnelerde %98 başarı oranı elde edilir-
ken, daha küçük nesnelerdeki başarı oranının %60 civarında olduğu görülmüştür. 

YOLO modellerinin bazıları: 
 YOLOv4, hız ve doğruluk performansı bakımından en iyi modellerden 

biri olarak kabul edilir.  
 YOLOv5, YOLOv4'ün yayınlanmasından kısa bir süre sonra Glenn 

Jocher tarafından geliştirilerek yayınladı. YOLOv5 algoritması ile 
YOLO'yu eğitmek her zamankinden daha kolay hale getirildi ve eğitim 
süresi Darknet'e göre 10 kat daha hızlandırdı (YOLO,2020). 

 PP-YOLO, yeni yayımlanan algoritmalardandır. İyi performans 
gösterdiği halde henüz programcılar arasında çok fazla ilgi görmemiştir. 

Şekil 4 de gösterilen modeller arasındaki karşılaştırmalar sonucunda 
Scaled-YOLOv4 modelinin hem büyük hem de küçük nesne algılama modelleri 
için bir standart olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4: YOLO Algoritmalarının Karşılaştırılması 

 

5.4. Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti 
Deneysel çalışmada eğitim işlemi tamamlandıktan sonra ilk olarak webcam 

üzerinden anlık fotoğraf çekerek elde edilen görsel üzerinde nesne tespiti ve sınıf-
landırma işlemi gerçekleştirildi. Görselin yüzde kaç oranla doğru bir şekilde tespit 
edildiği değerlendirildi. Bu şekilde farklı nesneler üzerinde denemeler yapıldı.  

Daha sonra anlık video üzerinde nesne tespiti gerçekleştirildi. Webcam 
üzerinde anlık video üzerinde nesne tanıma modeli çalıştırmak görsel üzerinde 
çalıştırmaktan biraz daha karmaşıktır. Öncelikle girdi olarak bir video yakalanır. 
Daha sonra video için yakalanan her bir çerçeve (videoda 1 saniyede yakalanan 
resimler) üzerinde model çalıştırılır. Bunun sonunda çerçeveler üzerinde bulunan 
nesneler için sınırlayıcı kutu eklenmiş yeni bir fotoğraf oluşturulur. Daha sonra 
ise oluşturulan sınırlayıcı kutular, video için yakalanan bir sonraki çerçeve üzerine 
eklenir. Bu işlemlerin anlaşılacağı üzere bir döngü içerisinde gerçekleşmesi 
gereklidir.  

6. BULGULAR VE TARTIŞMALAR 
Geliştirilen uygulama gerçek zamanlı olarak çalıştırılmadan önce veri 

setindeki görseller üzerinde denemelerin yapılması daha doğru bir sonuca 
götüreceği düşünüldü.  
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Bu çalışmada matplotlib kütüphanesinden faydalanıldı. Matplotlib kütüp-
hanesi kullanılarak eğitim süresince değişen kayıp değerleri Şekil 5 de gösteril-
miştir. Şekilde görüldüğü üzere ulaşılmak istenilen kayıp değerleri giderek azal-
mıştır.  

Şekil 5: Kayıp Değer Değişimi 

 

Eğitim süresince yaklaşık 1200 görselin eğitimi sonucunda kayıp değerin 
sıfıra yaklaştığı görülmüştür. Bu da doğruluk değerinin arttığını ve maksimuma 
yaklaştığını göstermektedir. Eğitim sonucunda doğruluk değerinin %100’e yakın 
bir sonuca ulaştığı görülmüştür. Bu da eğitme işleminin neredeyse hatasız olarak 
gerçekleştiğini göstermektedir. 

Eğitim işlemi gerçekleştirilen uygulamanın birkaç görsel üzerinden test 
edilmesi sonucunda tespitin %90 doğruluğuna yakın değerlerde gerçekleştiği 
görülmüştür. Test sonuçlarına ait görseller sırasıyla Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 de 
gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Test Çıktısı 1 

 

Şekil 7. Test Çıktısı 2 

 

Şekil 8. Test Çıktısı 3 

 

Geliştirilen uygulama gerçek zamanlı olarak çalıştırıldığında aynı anda 
birden fazla nesne türünün tespit edildiği görülmüştür. Doğruluk oranlarının ise 
%80’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Gerçek zamanlı nesne tespitine ait 
uygulama çıktıları Şekil 9 da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Gerçek Zamanlı Kod Çıktıları 

  

  

7. SONUÇ 
Deneysel çalışmada, scaled-YOLOv4 (yolov4-csp) modeli kullanılarak 

gerçek zamanlı nesne tespiti, tanıma ve sınıflandırma işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimi gerçekleştirilen nesnelerin seslendirilmesi 
planlanarak görme engelli bireylere gündelik yaşamlarında fayda sağlayacak bir 
çalışma düşünülmüştür. Bu çalışma sayesinde görme engelli bireylerin gündelik 
hayattaki standartları iyileşecek ve kendi başlarına birçok faaliyetlerini 
görebileceklerdir. Gündelik hayatta görme engelli bireylerin karşılaşabileceği 
birçok nesne görselline COCO veri seti üzerinden erişim sağlanmıştır. Bununla 
uygulamanın kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada 
yazılan kodun akıllı gözlük gibi taşınabilir ürünlere uyarlanması ile görme engelli 
bireylerin rahatlıkla çevrelerindeki nesnelere erişmesi planlanmıştır. Bu sayede 
görme engelli bireyler etraflarındaki nesneleri kolaylıkla tanımlayacak ve bu 
nesnelerin seslendirilmesi ile bireyin nesnenin olduğu yöne yönlendirilmesi 
gerçekleşecektir. Nesneler dışında insan ve hayvan gibi unsurların da tespit 
edilmesi sayesinde kalabalık bir ortama girdiklerinde kaç tane varlık olduğunun 
görme engelli bireylere bildirilmesi hedeflenmiştir. 

Yapılan çalışmada COCO veri setinde kayıtlı olan 80 nesne sınıfına ait 
nesnelerin kolaylıkla tanınması gerçekleştirilmiştir. İlerleyen süreçte veri setinin 
daha çok genişletilmesi ile neredeyse bireylerin hayatlarında bulunan tüm 
nesneleri tanıyor hale getirilmesi planlanmaktadır.  

Hazır veri seti haricinde kendimizin de eklediği görsellerin etiketlenmesi 
gerçekleştirilmiş ve  scaled-YOLOv4 (yolov4-csp)  algoritması kullanılarak test 
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aşaması gerçekleştirilmiştir. Test sonucunda %90’nın üzerinde doğruluk oranına 
ulaşılmıştır. Bu çalışmada scaled-YOLOv4 (yolov4-csp) algoritmasının tercih 
edilmesinin nedeni gerçek zamanlı nesne tanıma işleminde diğer algoritmalara 
göre daha hızlı olması ve küçük objelerin tespitinde daha doğru sonuç vermesidir.  

En nihayetinde sonuç olarak bu çalışmada, kameradan görüntüyü alıp 
gerçek zamanlı olarak işleyerek, scaled-YOLOv4 (yolov4-csp) modeli ile 
kameradan alınan nesneyi anlık olarak tanımlayıp, konumunun belirlenmesi ve 
tespit edilen nesnelerin seslendirilmesiyle görme engellilerin hayatının 
kolaylaştırması amaçlanmıştır. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya 
yönelik yapılacak diğer çalışmalara örnek teşkil edecek bir akademik çalışma 
olması hedeflenmiştir.  

Bundan sonraki projelerde farklı YSA modelleri ve farklı veri setleri 
kullanılarak doğruluk oranındaki değerlerin karşılaştırılması düşünülmektedir. 
Ayrıca benzeri çalışmalar farklı alanlarda da yapılarak sosyal hayatı kolaylaştırıcı 
uygulamalar ortaya konabilir. 
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BÖLÜM 2 

ENGELSİZ MÜZİK KÜTÜPHANESİ BİRİMİ 

Gülbahar URHAN1, 2 

ÖZET 
Ülkemizde yaşayan görme engellilerin hem amatör hem de profesyonel olarak 

en çok ilgilendikleri sanat dalı müziktir. Okul yaşamı boyunca müzik dersi almamış, 
hiçbir koroya katılmamış ya da bir çalgı çalmamış pek az görmeyen vardır. Meslek 
olarak da müzisyenlik ve müzik öğretmenliği görme engelliler arasında popüler bir 
meslektir. Mesleki olarak müzikle ilgilenmek isteyen görme engellinin karşısına çıkan 
en büyük engeli erişilebilir müzik kaynağı sorunu olmaktadır. Alan araştırması 
yapıldığında erişilebilir müzik kaynağı çalışmalarının çoğunlukla sivil toplum 
kuruluşları ve akademisyenler tarafından yürütülen dönemsel akademik projeler veya 
gönüllük ile gerçekleştiği görülmektedir. Bu sorun birçok akademik çalışmada tespit 
edilmiş fakat bugüne kadar kalıcı ve köklü bir şekilde çözüme kavuşturulamamıştır 
(Bağrıyanık, 2017; Özsökmen, 2019; Pirgon & Babacan, 2013; Şendurur, 2016; 
Yazar, 2021). Bu bilgiler ışığında sürdürülebilir erişilebilir kaynak çalışmalarının 
ancak ve ancak üniversiteler içinde kurulacak birimlerle mümkün olacağı düşünülerek 
2021 yılı Aralık ayında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik 
Kütüphanesi içinde Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi kurulmuştur. Bir devlet 
üniversitesi içinde kurulmuş olan ilk engelsiz müzik kütüphanesi olma özelliği taşıyan 
bu birimin diğer kurumlar için bir örnek oluşturması, takip edilen yıllarda farklı 
üniversitelerde de kurulabilmesi, böylelikle erişilebilir müzik kaynağı çalışmalarının 
artması hedeflenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Görme engelli, Müzik Eğitimi, Nota, Erişilebilirlik

                                                   
1  Dr. Öğr. Üyesi Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, gulbaharurhan@mgu.edu.tr,                    

0000-0001-9733-6624 
2  Bu çalışmanın hazırlanmasında katkılarını esirgemeyen MGÜ Engelsiz Müzik Kütüphanesi 

Birimi çalışanımız ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Ali Caner 
ALPASLAN’a teşekkür ederim. 
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BARRIER-FREE MUSIC LIBRARY UNIT 
ABSTRACT 

Music is the branch of art that visually impaired people in our country are most 
interested in, both as an amateur and a professional. There are only a few blind people 
who have not taken music lessons, participated in any choir or played an instrument 
throughout their school life. As a profession, musicianship and music teaching are 
popular professions among the visually impaired individuals. The greatest obstacle 
that the visually impaired people who desire to be interested in music professionally 
face with is the problem of accessible music sources. In the related field literature, it 
is seen that accessible music resource studies have mostly been carried out through 
periodic academic projects or volunteer studies carried out by non-governmental 
organizations and academicians. This problem has been identified in many academic 
studies, however, it has not still been resolved in a permanent and radical way 
(Bağrıyanık, 2017; Özsökmen, 2019; Pirgon & Babacan, 2013; Şendurur, 2016; 
Yazar, 2021) In the light of this information, considering that sustainable accessible 
resource studies can only be possible with units to be established within universities, 
a Barrier-Free Music Library Unit was established in Ankara Music and Fine Arts 
Music Library in December 2021. It is aimed that this unit, which is known as the first 
barrier-free music library established in a state university, can be taken an example 
for other institutions, and established in different universities in the following years, 
thus increasing the number of accessible music resources. 

Key Words: Visually impaired, Music educaiton, Note, Accesibility. 

1. GİRİŞ 
1.1. Engellilerin Eğitimine İlişkin Mevzuatlar  
1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı engelliler kanununda 

engelli birey; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, 
ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri 
olan, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç 
duyan kişi olarak tanımlanmıştır.1 OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya 
nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Yani dünyada 
yaklaşık 1 milyar insanın engelli olduğu tahmin edilmektedir.2  Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
Eylül 2022 ayında yayınlanan bültende, Türkiye’de nüfusun %6,9’unun engelli 
bireylerden oluştuğu görülür.  
                                                   
1 (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050707-2.htm) 
2 https://ey-der.com/ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/ 
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Şekil 1: Genel Nüfus İçinde Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre En Az Bir Engeli Olan 
Nüfus3 

Bu veriler Türkiye genelinde engelli bireylerin il bazında dağılımını tahmin 
eden ve en son yapılmış olan 2011 Nüfus ve Konut Araştırması’nın sonuçlarıdır.4 
Aynı bültende görme engelli bireylerin toplam nüfusa oranının da %1,4 olduğu 
görülmektedir. 

Türkiye’nin de taraf olduğu pek çok uluslararası sözleşme ile engeli olan 
çocukların gereksinimlerini karşılamak üzere devletler yükümlü kılınmaktadır. 

BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’si (EHİS): EHİS Türkiye tarafından 
2008’de imzalanmış, 2009’da yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmenin Eğitim hakkını 
düzenleyen 24. maddesine göre devletler, engellilerin eğitim hakkını tanımakla ve 
bu haktan eğitim sisteminin her aşamasında, ayrımcılığa maruz kalmadan 
yararlanmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu sözleşme gereği, eğitim sisteminin 
tüm aşamalarında engellilerin insan haklarına saygıyla yaklaşılmalı ve engelli 
haklarına ilişkin bilinçlendirici eğitim programları oluşturulmalıdır.5  

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme 
(ESKHUS): Türkiye, ESKHUS’u 2000 yılında imzalamış ve 2003 yılında 
onaylamıştır. ESKHUS’un 13. Maddesine göre de taraf devletler herkesin eğitim 

                                                   
3 En az bir engeli olan nüfus” engellilikle ilgili en az bir işlevi (fonksiyonu) yerine getirmede çok 

zorlandığını veya hiç yapamadığını belirten 3 ve daha yukarı yaştaki nüfustur.   
4 https://www.aile.gov.tr/media/120191/eyhgm_istatistik_bulteni_eylul2022.pdf) 
5 https://ey-der.com/ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/ 
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hakkına sahip olduğunu kabul eder. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin 
Uluslararası Sözleşmesinde (ESKHK) öğretmenlerin örgün eğitimde engelli 
çocuklara eğitim verebilecek şekilde yetiştirilmesi vurgulanmıştır. 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ASHK): ASHK’da engellilerin genel 
nitelikteki okullarda eşit eğitim alma hakkı olduğuna ve taraf devletlerin bu 
konuda önlemler alması gerektiğine değinilir ve engelli çocukların genel eğitim 
veren okullarda akranlarıyla birlikte eğitim almalarını savunur (Sart vd., 2016). 

AB ülkelerinde ilkokuldan sonra okulu bırakan engelli oranı %25’tir. Bu 
oran İsveç’te %11’ken, Türkiye’de %60’tır.6  

Kanun ve yönetmeliklerde engelli öğrencilerin ders materyali ihtiyacını 
karşılamalarının gerekliliği, fiziksel ortam düzenlemelerinin engelli öğrencilere 
yönelik yapılmasının gerekliliği gibi hususlar açıkça yer alsa da eğitim ortamla-
rında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

1.2. Görme Engeliler ve Braille (Kabartma) Kaynaklar 
Engellilik gruplarından görme engeli Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2012) 

uluslararası hastalık sınıflandırmasında; normal görme, orta derecede görme, 
şiddetli görme bozukluğu ve körlük olmak üzere 4 kategoriye ayırmıştır. Orta ve 
şiddetli görme bozukluğu genellikle az gören terimi altında tanımlanır ve görme 
duyusu ile ilgili kısmı bir kayıp anlamına gelirken, körlük görme organı olan 
gözden gelen bilginin tamamen yokluğu anlamına gelir.7  

Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından yapılan araştırmada 2018-
2019 öğretim yılı itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaklaşık 60 görme 
engelli müzik öğretmeni görev yapmakta olduğu, 41 görme engelli öğrencinin de 
ülkemizin çeşitli üniversitelerinin müzik eğitimi bölümlerinde ya da 
konservatuvarlarında yüksek öğrenimlerini sürdürdüğü rapor edilmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören 
görme engelli öğrenci sayısı da her geçen gün artmaktadır.8 

 
 
 

                                                   
6 https://ey-der.com/ana-sayfa/turkiye-ve-dunyada-engelliler/ 
7 https://www.iapb.org/wp-content/uploads/GLOBALDATAFINALforweb.pdf 
8 eged.org/muzikzirve 
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Şekil 2: Genel Nüfus İçinde Engel Grubuna Göre Engelli Nüfus, 20119 

 

Türkiye’de yapılan akademik araştırma sonuçlarında görme engelli öğren-
cilerin uygulamada halen ders materyallerini edinmekte zorlandıkları, arkadaşla-
rının ve öğretim elemanlarının yardımıyla bu materyalleri temin ettikleri, sosyal 
faaliyetlerin engelli öğrencilerin dahil olabileceği şekilde düzenlenmediği, engelli 
öğrencilerin üniversitelerin ve yurtların fiziki şartlarından ötürü sorun yaşadıkları, 
üniversitelere ve yurtlara ulaşmada zorlandıkları, sınavlarda soruları okuyacak bir 
yardımcı görevlendirilmediği, üniversite kütüphaneleri görme engelli öğrencilere 
yönelik hizmet verse de bu hizmetlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama konu-
sunda yetersiz olduğu görülmektedir (Yazar, 2021).  

Görme engelliler, kendisi de görme engelli olan Louise Braille tarafından 
1830 yılında geliştirilen Braille alfabesi ile okuyup yazmaktadır. Braille yazı 
görme engelli bireylerin parmak uçlarını kullanarak dokunma duyusu ile okuyup 
yazmalarını sağlayan ve kabartma noktalardan oluşan bir sistemdir. Bu sistemi 
oluşturan altı noktanın çeşitli şekillerde dizilimiyle 64 farklı karakter oluşur. Bu 
karakterler yardımıyla harfler, rakamlar, noktalama işaretleri ve notalar 
yazılabilmektedir. Geleneksel olarak kabartma yazı, kalın bir kâğıt ya da karton 
üzerinde darbe ile oluşturulan, kabartma noktaların bütünlük teşkil etmesi ile 
anlamlı bir belge haline gelmesi esasına dayanmaktadır (Sazlı & Yurtseven, 
2010).   

                                                   
9  Görmeye yardımcı araç kullananlardan bu araçları kullanmalarına rağmen görmede çok 

zorlandığını belirtilenler ile hiç görmediğini belirtenler dâhildir. 



22 

Şekil 3: Louis Braille 6 Hücreli Braille Alfabesi ve “a, b, c, 1, 2, 3, 4” Yazımı 

Günümüzde görme engelliler mürekkep baskı kitapları üç farklı yöntemle 
okuyabilmektedir.  

Kitabın bir okuyucu tarafından seslendirilmesi: Bu en çok bilinen 
yöntemlerdendir. Okuyucu seslendirdiği kitabı kayıt altına alırsa, birçok görme 
engelli istediği zaman istediği yerden seslendirilen kitabı dinleme imkanına 
kavuşacaktır. Kayıt altına alınmayan okumalarda ise kişi her zaman farklı bir 
okuyucu bulmak zorunda kalmaktadır.  

Satın alınan mürekkep baskı kitabın bilgisayar aracılığı ile seslendirilmesi: 
Bunun için önce kitabın tarayıcı adı verilen bir donanımla dijital ortama alınması 
gerekmektedir. Tarayıcılar, dokümanın ince bir satır hâlinde ışıklandırılıp 
yansıyan ışığın algılanması prensibi ile çalışır. Algılanan ışık seviyeleri sensör 
tarafından gerilime dönüştürülerek ADC üzerinden sayısala çevrilip bilgisayara 
aktarılır. Burada sensörün boyutları ve ADC’nin çözünürlüğü taranan materyalin 
kalitesi açısından önemlidir.  Tarayıcı yardımı ile dijital görüntüye dönüştürülen 
metinler, optik karakter tanıma (Optical Character Recognition) teknolojisinden 
yararlanılarak dijital metne dönüştürülür. OCR (Optik Karakter Tanıma) 
teknolojisi, bir görüntüde veya taranan belgede bulunan karakterlerin optik olarak 
tanınmasına olanak tanır. Yapılan işlem görüntü netse, alfanümerik karaktere 
dayalı özelliklere benzeyen davranışları arayarak görüntüyü piksel piksel analiz 
etmek olarak açıklanabilir. OCR teknolojisi ile metin haline getirilen dosyalar 
ekran okuyucu adı verilen yapay ses sentezleyiciler yardımıyla seslendirilir.  

Kitapların Braille alfabesine çevrilerek okunması: Bu yöntemde kitaplar 
görme engelli olmayan bir kişinin okuması ve görme engellinin yazması yoluyla 
Braille alfabesine dönüştürülebilmektedir. Ancak bu yöntem yoğun insan gücü 
gerektirmesi ve uzun zaman alması nedenleriyle tercih edilen bir yöntem olma 
özelliğini kaybetmiştir. Teknolojinin gelişmesi sayesinde günümüzde kitaplar 
dijital metin formatına getirilmekte ve daha sonra Braille yazıcı adı verilen 
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donanımlarla dakikalar içinde Braille yazıya çevrilmektedir. Braille yazıcı, görme 
engelli bireyler tarafından okunan kâğıtta noktalar oluşturur. Noktalar, temel 
olarak elektromanyetik kuvvetler tarafından uyarılan yay yüklü hareketli bir 
çekirdekten oluşan çekiçler tarafından üretilmektedir.  

1.3. Braille Nota Yazımı ve Mürekkep Nota Kaynaklarının Braille 
Notaya Çevrimi 
Bugün dünyada kullanılmakta olan Braille nota sistemi de 1829 yılında 

Louis Braille tarafından geliştirilmiştir. Ancak o dönemlerde görme engelliler için 
başka birçok müzik işareti sistemleri de kullanılmaktaydı. Unesco 1949-1951 
yılları arasında müzik işaretleri alanında da birlik sağlanabilmesi için Dünya 
Braille Konseyi ve Dünya Körler Konseyi'ni yardıma çağırdı. 22-29 Temmuz 
1954 tarihleri arasında Paris'te yapılan Braille müzik işaretleri sistemi kongresinde 
müzik yazım şeklinin yanı sıra müzik işaretlerinde de birliğin sağlanması yönünde 
önemli adımlar atıldı.1954'ten bu yana Braille müzik işaretleri sistemi ihtiyaçlar 
ortaya çıktıkça gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir.10 

Ülkemizde Braille alfabesi cumhuriyetin ilanıyla birlikte kullanılmaya 
başlanmışsa da notaların Braille alfabesiyle gösterilmeye başlanması ancak 1991 
yılında MEB tarafından yayınlanan kabartma nota kılavuzu ile yaygınlaşmıştır. 

Kabartma müzik nota yazımı, dikey değil yatay bir anlayışla kâğıda 
geçirilir. Bu yüzden, normal yazıda akor veya alt alta gelen notaların kabartma 
versiyonunda aynen yansıtmak mümkün değildir. Kabartılan her müzik karakteri, 
birbirleriyle yan yana olmak durumundadır. Kabartmaya aktarılmış herhangi bir 
müzik partisyonu hatta düz yazı materyali, kütüphane raflarında oldukça geniş bir 
yer işgal eder. Örneğin; L. Van Beethoven’in 9. Senfonisi’nin orkestra partisyonu 
kabartmaya çevrildiğinde 15 cilt, Walter Piston’ın Orkestrasyon kitabı 
kabartmaya çevrildiğinde 19 cilt olmaktadır (Sazlı & Yurtseven, 2010). 

 

                                                   
10 MEB Komisyon, Braille Müzik İşaretleri Sistemi Kılavuzu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 

1991, s. X. 
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Şekil 4: Kabartma nota örneği 

Görme engelli bir bireyin nota kitaplarına erişmesinde yaşanan problemleri 
şu şekilde sıralayabiliriz 

Görme engelli bireyin gören ve müzik dilini bilen birinin desteğine ihtiyaç 
duyması; Görmeyen kişinin ihtiyaç duyduğu nota kaynağını, gören kişi görme 
engelliye okur. Görme engelli tabletiyle ya da daktilosuyla tek tek yazar. Bu 
aşamada okuyanın doğru okuduğunu, yazanın da doğru yazdığını var saysak dahi, 
bu işlem oldukça uzun zaman almaktadır. Bu şekilde erişilebilir hale getirilen 
notalar kopyalanamadığından bir başka görme engelli aynı notaya ihtiyaç 
duyduğunda tüm sürecin tekrar edilmesi gerekir. Öte yandan, Braille baskı 
zamanla eskiyip yıpranabilen bir materyaldir. Bu nedenle, iki kişinin yoğun emek 
harcayarak erişilebilir hale getirdiği bir eser, zamanla kullanılamaz hale gelebilir.  

Tarama yönteminde karşılaşılan sorunlar; bu yöntem metin kitaplar için 
kullanılmaktadır. Bu yöntem metin kitaplarında eksiksiz tarama yapabiliyor olsa 
da nota kitaplarında sağlıklı sonuçlar ortaya çıkaramamaktadır. Tarayıcı ile elde 
edilen resimleri dijital notaya çeviren yazılımlar bulunmaktadır ancak Müzik 
Reader adı verilen bu programlar ile gerçekleştirilen dönüştürme işlemi az da olsa 
hata payı içermektedir. Metin kitaplarda cümlenin yapısına göre bu hatalar 
okuyucu tarafından tolere edilebilse de nota kitaplarında tek bir hata, eserin tüm 
yapısını değiştirmektedir.  
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Mürekkep baskı notalarının nota yazım programlarını kullanılarak Braille 
notaya çevrilmesi; Braille notaya çevirmede günümüzde en güvenilir 
yöntemlerdendir. Bilgisayarda yazılan notalar bu amaçla üretilmiş destek 
programlar yardımıyla saniyeler içinde hatasız bir şekilde kabartma yazıcıdan 
çıktı almaya hazır dijital Braille (brf) formatına dönüştürüle bilmektedir. Bu 
programlar arasında en yaygın olarak kullanılanı, Amerika’da Dancing Dots 
firması tarafından geliştirilen GoodFeel programıdır. Goodfeel programı, 
günümüzde sıklıkla kullanılan Finale, Sibelius, Musescore gibi nota yazım 
programları ile yazılarak xml formatında kaydedilen notaları saniyeler içinde 
hatasız olarak dijital Braille (brf) formatına çevire bilmektedir. Dijital Braille (brf) 
formatında saklanan bu notalar, istenildiğinde istenildiği kadar çok sayıda tekrar 
tekrar basılabilir. Söz konusu notalar, yalnızca görme engellilere hizmet veren bir 
internet sitesine yüklendiğinde, siteye erişimi olan kişiler diledikleri yerden bu 
notalara erişerek kabartma yazıcı bulunan herhangi bir merkezden notaları 
basabilirler. 

1.4. Erişilebilir Nota Çalışmaları ve Engelsiz Müzik Kütüphanesi 
Birimi 
Görme engelli bir bireyin müzikal okur-yazarlığını sağlayan tek araç 

Braille yazıdır ve özellikle mesleki müzik eğitimi sürecinde kullanımının zorunlu 
olduğu görülmektedir (Yazar, 2021). Görme engelli olan ve müzik eğitimi alan 
bireylerin eğitim sürecinde karşılaştığı materyal eksikliği sorunu birçok 
araştırmada vurgulanmıştır. (Zencir, Kutlutürk ve Subaşıoğlu, 2017; Dilsiz, 2017; 
Öz, 2019; Özsökmen, 2019; Sazlı & Yurtseven, 2010; Şendurur, 2016, Yazar, 
2021).  

Görme engelli bir birey bir müzik eserini, kendi arkadaşından, 
öğretmeninden veya kayıttan dinleyerek ezberlemeye çalıştığı taklit ederek ya da 
kendisine söylenen önerilerle öğrenebilir. Çevredeki kişi ve kişilere bağlı olarak 
ezberlenen eserler, yapıtların seviyesi arttıkça sorun teşkil etmeye başlar. Örneğin 
Braille nota okumadan eğitimine devam eden görmeyen öğrenci, ritim, 
artikülasyon, nüans gibi müzikal öğeleri dinleyerek çaldığından yorumcu ya da 
öğretmeni taklit etmenin ötesine geçemeyecektir. Eğer kişi, bir oda müziği 
topluluğunda çalıyorsa, diğer partileri ancak duyabildiği oranda anlayabilecektir. 
Elde yazılı bir kaynak olması, eseri daha iyi tanımak, analiz yapabilmek ve en 
azından kişinin merak ettiği nota yazısını görebilmesi için önemli bir unsurdur 
(Sazlı & Yurtseven, 2010). 

Görme engeli olan ve olmayan öğrenciler aynı şartlarda eğitim aldıkları 
için, fırsat eşitliğinin sağlanması açısından, görme engeli bulunan öğrencilere 
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verilen hizmetlerin de çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda üniversite 
kütüphanelerine düşün görev görme engelli olan öğrencinin ihtiyacı olan 
kaynaklara erişebileceği bir hizmeti sunabilmektir.  

Türkiye'deki üniversitelerde görme engelliler için sunulan Braille müzik 
kaynağı hizmetleri çeşitli yıllarda bazı üniversitelerde kütüphanelere yazılım ve 
donanımların alınması ve bir dönem gönüllü kişilerin veya çeşitli akademik 
projeler kapsamında akademisyenler tarafından yürütülen kabartma kaynak 
oluşturma çalışmalarının yürütülmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Aşağıda 
bünyesinde kabartma nota barındıran bazı kütüphaneler ve kabartma nota kaynağı 
oluşturma çalışmalarında başarılı olan bazı araştırmalar görülmektedir. 

1992 yılında Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde hizmet 
vermeye başlayan müzik kütüphanesi içerisinde görme engelliler için oluşturulan 
bölümde yalnızca piyano alanında yaklaşık 295 adet kabartma baskı kitap yer 
aldığı düşünülmektedir. Ne yazık ki üniversitenin bu kaynaklarından yalnızca 
üniversite öğrencileri faydalanabilmektedir. 

Doğan ve Nart tarafından 2020 yılında yapılmış olan “Eğitim Müziği 
Dağarının Görme Engelliler Tarafından Kullanımı İçin Braille Sisteminde Dijital 
Nota Arşivinin Hazırlanması (Ulusal Marşlar Örneği)” başlıklı bilimsel araştırma 
projesinde, Türkiye’deki görme engelli müzik öğretmenleri ve öğretmen 
adaylarının ulusal marşların piyano eşliklerine erişimi için dijital dağarcık 
hazırlamak amaçlanmıştır. Proje içinde hazırlanan notalar engelsiz nota 
kütüphanesinde paylaşıma açılmıştır. 

2021 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda 
yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 50 Türk Halk Müziği, 50 Klasik 
Türk Müziği eserinden oluşan 100 temel eser kitabı hazırlanarak kabartma olarak 
basılmıştır. Ancak bu çalışmanın da bir gönüllülük çalışması olması ve üretilen 
kitabın fiziksel kabartma baskı olarak hazırlanması projenin herkes tarafından 
kolayca erişilen ve sürdürülebilir kitap üretimini destekleyen bir proje olmasının 
önüne geçmektedir. 

Eğitimde Görme Engelliler Derneği bünyesinde ve bir grup müzisyen ve 
akademisyenin önderliğinde kurulmuş Türkiye’nin ilk kapsamlı Braille nota 
kütüphanesi de Engelsiz Nota Kütüphanesi’dir. 2018 yılında, ilgili internet 
sitesinde yaklaşık 7.000 nota yer almaktadır. Bu kütüphaneden görme engeli olan 
tüm müzisyenler yararlanabilmektedir. Bugüne kadar çeşitli hibe programları 
desteğiyle ayakta kalabilen ve nota üretimini sürdüren Engelsiz Nota Kütüphanesi 
çalışmalarını sürdürebilmesi için sponsor ya da bağış desteğine ihtiyaç 
duymaktadır. 
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Yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğinin gönüllülere, sponsorların 
desteğine bağlı olduğu düşünüldüğünde üniversitelerin kütüphanelerinde 
erişilebilir nota çalışmalarını yürüten birimlerin mutlaka var olması ihtiyacı 
karşımıza çıkmaktadır.   

1.5. Engelsiz Müzik Kütüphanesi birimi  
2 Aralık 2021 tarihinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Kütüphanesi bünyesinde bir kamu kurumu içinde erişilebilir nota çalışmalarının 
yapılmasının amaçlandığı bir birim olarak kurulmuştur.11 

Birim, üniversitemizin müzik eğitimi veren tüm bölümlerinde, her sınıf ve 
branş için okutulan müfredatta yer alan eserleri arşivleyerek hem üniversitenin 
görmeyen öğrencilerine hem de ihtiyaç duyan tüm görme engellilerin hizmetine 
sunmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz kütüphanemizin internet sayfası 
üzerinden kütüphanemizde var olmayan eserleri de talep edebilmektedirler. Birim 
içinde yer alan engelsiz müzik laboratuvarında da ekran okuyucu ve nota yazma 
programı yüklü 2 dizüstü, 2 masaüstü bilgisayar, 3 adet 14 karakterlik, 1 adet 40 
karakterlik kabartma ekran yer almaktadır. Birimde olan teknolojik yazılım ve 
donanımlar aşağıda kısaca açıklanmıştır; 

Braille Ekran (Kabartma ekran); Görme engelli öğrenciler, bir eseri 
çalışmadan önce, ellerindeki Braille notayı okuyarak, müzik parçasını ezberlerler. 
Önce birkaç ölçü ezberleyip çalarlar, daha sonra ezberleyip çaldıkları bölümün 
üzerine yeni ezberledikleri ölçüleri çalıp eklerler ve bu süreç, müzik parçasının 
tamamı bitene kadar böyle devam eder (Pirgon & Babacan, 2013).  

Öğrencilerimiz dersler ve sınavlar sırasında kabartma ekranlarıyla, 
kütüphanemizden indirecekleri Braille notaları kabartma baskıya ihtiyaç 
duymaksızın çalışabilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
11 www.emk.mgu.edu.tr 
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Şekil 5: Braille Ekran 

 

Goodfeel programı; Eğitmenlere ve diğer görme engeli olmayan 
müzisyenlere geleneksel notasyon ile yazılmış bir eseri herhangi bir Braille yazım 
bilgisine sahip olmaksızın Braille notaya çevirme olanağı sağlamaktadır. Bu 
program aynı zamanda görme engelli bestecilerin eserlerini yazabilmesine ve 
görme engelli olmayan müzisyenlerle paylaşabilmesine imkân vermektedir. (Sazlı 
& Yılmaz Şakalar, 2018). 

Lime Aloud nota yazım programı, görme engelli bireyin nota yazmasını ve 
ifade terimlerinin ya bir bilgisayar klavyesi ya da bir müzik klavyesi aracılığıyla 
girişlerini yapmaya ve yazdıklarını duyabilmesine, ekran okuyucu tarafından 
algılanabilmesine veya bir Braille ekran monitör aracılığıyla Braille nota 
okuyabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Birim içinde düzenli olarak nota üretiminin sağlanması ve hatasız 
kaynaklar oluşturulabilmesi için bir gören bir de görmeyen nota yazım uzmanı 
çalışması planlanmaktadır. Şu an bir görmeyen kabartma nota yazım uzmanı birim 
içinde çalışmaktadır.  

Kütüphaneye eklenecek kitaplar hem Engelli Öğrenci Birim 
Koordinatörlüğü’ne gelen öğrenci ve akademisyenlerin ihtiyaçları hem de 
kütüphanenin internet adresine gelen öğrenci talepleri doğrultusunda 
belirlenmektedir. 
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Şekil 6: Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi’nde nota yazımı yapan birim çalışanı 

 

Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi’ne dijital nota üretimi için destek olan 
iki öğrenci grubu bulunmaktadır. Bu gruplardan biri, Türkiye’de ilk kez, 2021-22 
öğretim yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ) Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı’nda seçmeli ders olarak açılmış olan “Görmeyen 
Bireylerde Müzik Eğitimi” dersini alan öğrencilerdir. Bu ders 2021-22 öğretim 
yılında yalnızca müzik eğitimi bölümü 3. sınıf öğrencileri için açılmış ancak 2022-
23 öğretim yılında 2., 3. ve 4. sınıflar için, “Görmeyen Bireylerde Müzik Eğitimi” 
ve “Görmeyen Bireylerde Nota Yazma Eğitimi” adıyla iki ders olarak tekrar 
düzenlenmiştir. Birim için nota hazırlayan ikinci grup öğrenci ise, yine 2021-22 
öğretim yılında kurulan “MGÜ Engelsiz Müzik Kütüphanesi Öğrenci 
Topluluğu”dur. Bu topluluğu oluşturan öğrencilerden hemen hepsi, mürekkep 
baskı notaları bilgisayar ile dijital ortama aktarmış, böylelikle görme engelliler 
için nota üretim sürecine katkıda bulunmuştur. 

Birim içinde çalışan görmeyen nota yazım uzmanı, öğrencilerin dijital 
ortama aktardığı notaları Goodfeel programı kullanarak dijital Braille formatına 
çevirmekte, varsa Türk Müziği değiştirici işaretlerini elle girmekte, elde edilen 
dosyaların kontrolünü gören görevli kişiler ile yaparak hatasız bir dijital Braille 
kopyanın ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktadır. 

Birimde isteyen öğrencilere ve akademisyenlere Braille nota okuryazarlığı 
eğitimleri hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak verilmektedir. Tüm bu 
uygulamalarla birim içerisinde sürdürülebilir olarak görme engelli bireyler için 
nota üretimi sağlanmaya çalışılmıştır.  
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MGÜ Engelsiz Müzik Kütüphanesi’nde yer alan eserlerden yalnızca görme 
engelliler yararlanabilir. Görme engellilerin üye olurken engel durumlarını 
gösteren bir belgeyi üye kayıt formuna eklemeleri, e-posta vb. iletişim araçlarıyla 
ulaştırmaları gerekmektedir. Şekil 5 ve 6’da görmeyen bir öğrencinin çalışma 
odasında MGÜ Engelsiz Müzik Kütüphanesi’nden indirdiği notayı Braille 
ekranında açarak çalgısını nasıl çalıştığı görülmektedir.  

Şekil 7: Braille Ekranı kullanarak nota okuyan öğrenci 

  

Birimin temel amacı takip eden yıllarda Türk Halk Müziği ve Klasik Türk 
Müziği alanlarında öncelikli olmak üzere kabartma nota arşivi için ihtiyaç 
duyulan kaynakları erişilebilir hale getirmeye devam etmektir. Ayrıca mevcut 
kabartma nota kaynaklarının da taranarak kütüphanemize eklenmesi hedeflerimiz 
içinde yer almaktadır.  Dileğimiz bu birimin tüm üniversitelerin kütüphanelerinde 
açılması ve kütüphaneler arası ihtiyaç duyulan kaynakların böylelikle kolaylıkla 
paylaşılabilmesidir. 
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ÖZGEÇMİŞ 
Müzik eğitimine Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi’nde başlayan Urhan, 

2006 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başlayan Urhan çalgıya yönelik 
benlik algısı konusundaki çalışmasıyla 2014 yılında doktora unvanını aldı ve 
akademik hayatına 2008 yılında Aksaray Üniversitesi’nde araştırma görevlisi 
olarak başladı. 2014 yılında aynı üniversiteye Yardımcı Doçent unvanıyla atandı.  

2019 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Eğitimi 
Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Urhan’a aynı yıl burada 
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü görevi verildi.  

2021 yılında Türkiye’de ilk kez Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü ders programında seçmeli 
olarak “Görmeyen Bireylerde Müzik Eğitimi” dersini açmış ve 2022-23 
öğretim yılında “Görmeyen Bireylerde Nota Yazma Eğitimi” dersini de açarak 
ders programına kazandırmıştır. 

Halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan 
Urhan, görmeyen bireylerde müzik eğitimi alanındaki akademik çalışmalarının 
yanı sıra, sahne kaygısı ve temel piyano eğitimi alanlarında da araştırmalarını 
sürdürmektedir. 
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BÖLÜM 3 

WEB 2.0 KULLANICI TABANLI MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN 
SAĞIR TOPLUMUNUN KAMUSAL MESELELERE KATILIMINA 

İMKÂN VERMESİ VE BU DOĞRULTUDA “GAZETECİLİĞİN” 
DEMOKRATİK MEDYA KURAMI EKSENİNDE DÖNÜŞÜMÜNE 

YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 

Nurdane DÜNDAR1 

ÖZET 
Teknolojik gelişmeler sayesinde Web 2.0 olarak adlandırılan kullanıcı tabanlı 

yazılımlar, bireylerin sosyal etkileşimine ve paylaşımına imkân vererek sosyal 
paylaşım ortamlarının doğmasına neden oldu. Web 2.0 teknolojisiyle hayatımıza giren 
bu sosyal paylaşım ortamları “sosyal medya” olarak tanımlanmakta ve internetin 
“engelsiz” bir şekilde kamusallaşması yönünden önem taşımaktadır. 

Bu makale bağlamında sağır toplumun kamusal meselelere dahiliyeti ve 
kamuoyu oluşturmada etki alanını arttıran kullanıcı tabanlı yazılımların habercilik 
alanında nasıl bir demokratik dönüşümüne yol açtığı ele alınacaktır. Bu kapsamda 
öncelikle sosyal medyanın sağır toplumunun kamusal meselelere katılımı açısından 
yeri ve katkılarına değinilecek, makalenin ilerleyen bölümünde ise, etkileşime imkân 
veren kullanıcı tabanlı teknolojik gelişmelerin gazeteciliğe yönelik etkileri sağır 
toplumuyla gerçekleştirilen çalışma bağlamıyla derinlemesine incelenecek olup, 
gazeteci-haber ve sağır toplum üçgeninde nasıl bir dönüşüme neden olduğu ortaya 
konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamuoyu, Kullanıcı Tabanlı Yazılım, Demokratik 
Medya Teorisi 

 
 
 

                                                   
1 Gazetecilik Bölümü, Marmara Üniversitesi, nurdaneaktan@gmail.com, 0000-0002-0212-5662  
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AN EVALUATION OF WEB 2.0 USER-BASED MEDIA TECHNOLOGIES 
DEALING WITH TRANSFORMATION OF “JOURNALISM” ON THE 
AXIS OF DEMOCRATIC MEDIA THEORY BY ENABLING PUBLIC 

AFFAIR PARTICIPATION OF THE DEAF COMMUNITY 
ABSTRACT 

User-based software programs named as Web 2.0 resulted in initiation of social 
environments enabling social interaction and communion of the individuals by 
technologic developments. The social communication environments which came in to 
our lives with the Web 2.0 technology are known as “Social Media” and have crucial 
importance for making internet publicly available “without hindrance”.  

The type of transformation in journalism due to technological developments, 
which improved the public affair participation and the public opinion construction of 
the deaf community, will be discussed in this article. First of all, the importance and 
the help of social media for public affair participation of the deaf community will be 
covered. Then, the effects of the user-based, interaction-enabled technological 
developments on journalism will be explored profoundly by the study implemented 
with the deaf community. Also, the type of transition, initiated by the social media, 
about the journalist – news – the deaf community interaction will be explored. 

Keywords: Public Opinion, User-Based Software, Democratic Media Theory 

1. GİRİŞ 
Demokrasinin varlığı ve işleyişi açısından medyanın önemi yadsınamaz bir 

gerçektedir. Halkın güncel olaylar hakkında bilgilendirilmesi ve demokrasinin te-
mel öğeleri olan yasama, yürütme ve yargının denetlenmesi açısından medyaya 
dördüncü kuvvet vurgusu yapılarak büyük önem atfedilmiştir. İngiliz devlet 
adamı Edmund Burke'un parlamentoda beraber oturduğu gazetecileri göstererek, 
"İşte orada dördüncü kuvvet oturuyor, hepsinin en önemlisi" demesiyle, litera-
türde 'dördüncü kuvvet' olarak isimlendirilen medya, (Inceoglu, 2019)2  içinde bu-
lunduğu ekonomi-politik koşullardan dolayı bu vasfını yerine getirememekte ve 
ayrıca gücünü politik ve ekonomik güç odalarının lehine kullanmaktadır. Medya-
nın içinde bulunduğu bu buhranın nedenini ve sonuçlarını kısaca ele almak, kul-
lanıcı tabanlı iletişim teknolojisiyle beraber özellikle gazetecilik alanında yaşanan 
dönüşümü ve bu dönüşüme yönelik sosyal bilimciler tarafından yapılan atıfları 
doğru okuyabilmek açısından son derece önem teşkil etmektedir. 

                                                   
2  İnceoğlu, Y. (2019, 2 Şubat) Yurttaş Gazeteciliği Şart. Radikal. http://yasemininceoglu.com/ 

index.php/2019/02/02/yurttas-gazeteciligi-sart-2/ 
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1970’li yıllardan itibaren iletişim alanındaki teknolojik devrim “basından 
medyaya dönüşüm” evresi olarak isimlendirilen bir döneme imza attı.  Bu süreçte 
artan teknolojik maliyetlerle beraber mesleği gazeteci olan patronların meslekten 
çekilmeleri ve teknoloji sayesinde nüfuz alanını artıran iletişim araçlarının bu gü-
cünden yararlanmak isteyen sermaye güçlerinin basın-yayın alanında etkin olduğu 
bir dönem başlamıştır (Kaya, 2009, s.111-112)3. İşte bu süreç içerisinde basın ta-
rihinin başından itibaren medya-iktidar ilişkisi açısından sorunsallık arz eden ha-
bercilik kavramı, sermaye odaklarının da medya dünyasına girmeleriyle bütü-
nüyle sorunsallaştırılmıştır. Sermaye-iktidar kıskacındaki gazeteciler patronları-
nın iktidarla olan ilişkilerini ve diğer sermaye gruplarıyla olan ortaklıklarını ya da 
çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak haberi üretmeye ve düzenlemeye 
başladılar. Böylece haber, halkı aydınlatma işlevini yitirdiği gibi bu misyonunun 
tam tersine bir işleve büründü. Bu kapsamda habercilik, “gerçekleri” yok say-
makta, görmezden gelmekte ve en tehlikelisi de yurttaşları manipüle eden bir ya-
pıya hizmete açık hale gelmiştir (Herman ve Chomsky, 2008, s.83)4. 

İşte medyanın içinde olduğu bu durumun sonuncunda habercilik, 
demokrasinin işlevi açısından yüklenen misyonunu yerine getiremediği gibi 
yurttaşlar nezdindeki saygınlığını da yitiren bir süre doğru evrilmektedir. Fakat 
dijital çağın bir ürünü olan kullanıcı tabanlı gelişmeler, bireylerin medya ile 
ilişkilerinde yeni bir boyut kazandırdı. Bireyler çift yönlü iletişime olanak veren 
kullanıcı tabanlı yazılımlar aracılığıyla "alıcı" konumdan "üretici" bir konuma 
geçtiler. Böylelikle bireyler sosyal medyanın sunduğu sosyal etkileşim ve 
paylaşım ortamlarında en temel hakları olan bilgi edinme özgürlüğünün önünde 
engelleri ortadan kaldıracaklardır. Çünkü etkileşimci iletişim araçları, halkın 
katılımını sağlamada daha etkili olacak ve halkın hizmetinde olarak, onlara görüş 
ve düşüncelerini özgürce açıklama olanağı verecektir. Böylece yurttaşlar kendini 
ilgilendiren, sorularına yanıt, sorunlarına çözüm arayan ve seçtiği yöneticileri 
uyaran, harekete geçiren ve onların yapmak zorunda olduğu ve yapmadığı 
icraatları sorgulayan, takip eden ve bu konuda bilgi verip, fikir soran konumda 
olarak kendini yurttaş olarak hissedecektir. Dolayısıyla medya, yurttaşlık 
bilincinin oluşmasında katkıda bulunacaktır. Yurttaşlar medya aracılığıyla kendi 

                                                   
3 Kaya, A. R. (2009) İktidar Yumağı Medya Sermaye Devlet (s.111-112), İmge Kitapevi. ISBN: 

9789755336060 
4 Herman E., Chomsky N. (2008) Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 

Media (s.3), Bodley Head. ISBN: 9781847920706 
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sorunlarına sahip çıkmayı, çözümler üretmeyi, örgütlenmeyi ve özgürce 
kanaatlerini oluşturup, açıklayabilmeyi öğrenecektir (Mora, 2008, s.34-37)5. 

2. KATILIMCI DEMOKRATİK MEDYA TEORİSİ 
Katılımcı medya kuramı, medyadaki ticarileşme ve tekelleşmelere karşı 

Denis McQuail tarafından geliştirilen bir kuramdır. Kuramın temel dayanağını, 
medyanın toplum için var olduğu ve medyanın işlevinin toplum yararına hizmet 
etmek olduğu teşkil etmektedir. Bu bağlamda, kuram medya özgürlüğünden 
ziyade yurttaşların bilgi alma özgürlüğüne odaklanır. Ayrıca kuram, medyanın 
profesyonel sermaye gruplarının değil yurttaşların kontrolünde olmasını savunur 
ve medyayı yurttaşların kendi gereksinimleri için kullandıkları bir araç olması 
gerektiğini savunur (McQuail, 1994, s.134-135)6. Bu noktada Katılımcı 
Demokratik Medya Kuramının ana ilkelerini şu şekilde özetleyebiliriz; 

 Medyanın içeriğine ve yapılanmasına hükümet veya siyasi otorite 
müdahalede bulunulmamalıdır. 

 Medyanın varoluş sebebi medya profesyonelleri değil medya 
kullanıcıları olmalıdır. 

 Medya kullanıcıların gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet 
etmelidir. 

 Vatandaşlar ve azınlık grupları kitle iletişim araçlarına erişmeye ve 
medya tarafından hizmet edilme hakkına sahiptir. 

 Gruplar, organizasyonlar ve yerel topluluklar kendi medyalarına sahip 
olmalıdır. 

 Küçük ölçekli, etkileşimci ve katılımcı medya, tek yönlü, büyük ölçekli 
medya organizasyonlarından iyidir (McQuail, 1994, s.134-135). 

Tüm bu hususları göz önünde bulundurduğumuzda; Katılımcı Medya 
Kuramını medyayı, yurttaşların hakimiyetinde ve yurttaşların kendi yararları 
doğrultusunda kullandıkları bir araç olarak tanımlayan kuram olarak 
özetleyebiliriz. 

                                                   
5 Mora, N. (2008) Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim (s.34-35). Nobel 

Akademik Yay. ISBN: 9786051330211  
6 McQuail D. (1994) Kitle İletişim Kuramı, Yüksel A.H. (çev). Anadolu Üniversitesi (s.134-135), 

Kibele Sanat Merkezi Yayınları  
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3. ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
Bu araştırma, sağır bireylerin kullanıcı tabanlı iletişim teknolojileriyle ilgili 

ilişkilerini ve kullanıcı tabanlı teknolojiler aracılığıyla yaşamlarındaki dönüşümü 
inceleyen nitel bir çalışmadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Derinlemesine mülakat yöntemi 
sosyal araştırmalarda özgün, derinlemesine ve beklenmeyen verilerin doğal bir 
iletişim ortamında elde edilmesini sağladığı için sosyal araştırmalarda en çok 
tercih edilen yöntemlerden biridir (Şimşek ve Yıldırım, 2013, s.151-152)7. 

Derinlemesine mülakat yöntemiyle gerçekleştirilecek araştırmanın 
sorunsalını; sağır toplumunun kamusal meselelere ve kamuoyuna katılımını 
sağlayan kullanıcı tabanlı teknolojilerin, demokratik medya kuramını yaşama 
geçiren dönüşümlerini habercilik alanında ortaya koymak teşkil etmektedir. Bu 
kapsamda çalışmada, İstanbul'da yaşayan, aktif yeni medya kullanıcısı olarak 
araştırmanın amacına uygun seçilen yirmi beş sağır bireyle yarı yapılandırılmış 
sorular aracılığıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.  

Araştırmanın örneklemini teşkil eden amaçlı örneklemde kişi sayısından 
ziyade amaca yönelik bilgi almak önem taşımaktadır (Kümbetlioğlu 2005 s.72-
73)8. Bu yüzden çalışma aktif olarak yeni medya teknolojilerini kullanan ve 
çalışmaya özveriyle katılım gösteren yaşları yirmi ile almış beş yaş arasındaki 
yirmi beş sağır katılımcı ile sınırlıdır.  

Katılımcılarla gerçekleşen derinlemesine mülakatlarda aşağıdaki soruların 
cevabı aranmış, sorunlar görüşmelerde yarı yapılandırılmış formlarda, 
katılımcıların anlayabileceği formlarda ve doğal bir görüşme atmosferinde 
sorulmuştur. 

 Hangi medya aygıtlarını kullanıyorsunuz? 
 Medya ile ne kadar süre geçiriyorsunuz? 
 Medyayı hangi amaçlar ve gereksinimler için kullanıyorsunuz? 
 Kullanıcı tabanlı medya "haber alma" ve "haber verme" ihtiyaçlarınızı 

yeterince karşılıyor mu? 
 Kullanıcı tabanlı teknolojiler toplumsal meselelere dahil olmana imkân 

veriyor mu? 

                                                   
7 Yıldırım A. Şimşek H. (2016) Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. (s.152-153) Ankara 

Seçkin Yayınları. ISBN: 9789750226038 
8 Kümbetlioğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. (s.72-73, 

154) Bağlam Yayıncılık. ISBN: 978-9758803514 
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 Kullanıcı tabanlı teknolojiler aracılığıyla topluluklara üye olup, 
toplumsal meseleleri tartışabiliyor musun? 

 Kullanıcı tabanlı teknolojiler "haberdar olma" ve "haberdar etme" 
hususlarında yaşamında bir katkı sağladı mı? 

4. VERİLERİN ANALİZİ 
Derinlemesine mülakat yöntemiyle görüşülen yirmi beş sağır katılımcı ara-

cılığıyla elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenerek yorumlan-
mıştır. Görüşmelerden edinilen görüşlerden alıntı yaparak elde edilen verilerin 
yorumlanması olarak tanımlayabileceğimiz betimsel analiz tekniği (Kümbetli-
oğlu, 2005 s.154), derinlemesine görüşmeleri analiz etmek için kullanılan teknik-
lerden biridir. Görüşme kaydı ile elde edilen dokümanlardan katılımcıların ifade-
lerini özgün formlarını mümkün olduğu kadar koruyarak seçilmiş olup, bulguları 
yorumlamak için araştırma konusu kapsamında belirtilen ortak temaları destekle-
yecek şekilde katılımcılara atıflar yapılarak yorumlanmıştır. 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerde beyan 
edildiği doğrultuda katılımcıların isimleri gizli tutulmuştur. Görüşmelere katılım 
gösteren bireyler "katılımcı 1", "katılımcı 2", "katılımcı 3" vb. şekilde kodlanarak 
belirtilmiştir. 

5. BULGULAR VE YORUM 
Çalışmanın bu bölümünde, sağır bireylerle yapılan derinlemesine mülakat 

sonucu elde edilen veriler, önceden belirlenmiş temalara ayrılarak açıklanmış ve 
yorumlanmıştır.  

5.1. Sağır Bireylerin Medya Kullanımları ve Medya Okuryazarlıkları 
Çalışmaya katılan sağır bireyler, medya olan ilişkilerinin aktif olduklarını 

belirtmişlerdir.  Günlerinin büyük bir çoğunluğunu medya ile etkileşim halinde 
geçirdiklerini belirten sağır bireyler, yeni iletişim teknolojisinin sunduğu kullanıcı 
tabanlı teknolojiler sayesinde medya ile yoğun şekilde vakit geçirdiklerini 
belirtmişlerdir.  

Medya kullanım sürelerinin, hangi medya aygıtını, hangi amaç ve 
gereksinimlerle tercih ettiklerini tespit etmek amacıyla görüşülen sağır bireyler; 

(Katılımcı 1): "...Telefonla boş olduğum her an vakit geçiriyorum. 
Arkadaşım gibi birşey... (Akıllı) telefonlar ile medya kullanmaya daha çok 
ilgi duydum. Çünkü artık telefonlar yaşamıma kolaylık sağlamakta, bu 
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yüzden özellikleri daha çok öğrenmeye çalışıyorum"... "...Teknolojinin onu 
ne kadar çok öğrenirsem, beni o kadar çok özgürleştireceğine inanıyorum." 

(Katılımcı 2): "...Telefonun hemen hemen tüm özelliklerini biliyorum. 
Özellikle yaşamımı kolaylaştıran yenilikleri duyunca çok şaşırıyor ve daha 
çok öğrenmek istiyorum. Araba kullanmayı çok severim. Navigasyon 
uygulaması hayatımı çok kolaylaştırdı, yalnız başıma seyahat etme güveni 
sağladı. " 

(Katılımcı 5): "Telefonum ve bilgisayarım var. Medya teknolojisine 
hakimim. Çok faydalı uygulamalar var. Teknoloji tüm insanlar için önemli 
ama bir sağır için daha çok önemli. Kolum, ayağım gibi (birşey) telefon…" 

(Katılımcı 10): "...İnternetten sonra telefon sahibi oldum. Eskiden 
benim için hiç anlamı yoktu. İnternet çıktıktan sonra telefon hayatımdaki en 
önemli eşya oldu. Burası çok ilginç ama gerçekten hayatımda en sevdiğim 
şey telefon...", "...telefonla Whatsapp'dan (görüntülü) arkadaşımla 
konuşuyor, dertleşiyorum, eskiden sağır bir arkadaşımla görüşebilmem için 
bir araya gelmem gerekirdi. Şimdi ise telefondan görüşüyorum." 

(Katılımcı 14): "...Teknolojiye meraklıyım. Bir sağır için ambulans 
çağırmak mümkün değildi. Şimdi ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) 
var. "...Bu gibi uygulamalar teknoloji ile oldu. Ben teknolojinin engelleri 
kaldıracağına inanıyorum. Bu yüzden teknolojiyi çok iyi öğrenmeye 
çalışıyorum. Onu ne kadar iyi bilirsek, o kadar yaşamımız kolaylaşacak) 

(Katılımcı 15): "... Facebook, Whatsapp, Tiktok, Instagram (vs. gibi 
uygulamaları) kullanıyorum. En çok eğlenmek, can sıkıntımı gidermek ve 
vakit geçirmek için telefona giriyorum" 

(Katılımcı 16): (Eskiden kendimle baş başa kaldığımda sıkılırdım, 
vaktin geçmesi zordu. Şimdi öyle değil... Kendimle baş başa kalmayı 
sevmezdim, şimdi telefonla vakit geçirmek için özellikle bir köşeye 
çekiliyorum) 

(Katılımcı 20): (..."İnternete sağır bireylerle tanışıyorum. Çevremde 
benden başka sağır yok... Cep telefonumla benimle aynı dertleri olanları 
buldum"…) 

(Katılımcı 23): " Sağır bir insan için başka insanlarla beraber bir 
etkinlik yapmak zor, keyifli değil. Sosyal medya ile artık sağır gruplarına 
ulaşmak mümkün. Sağırlara özel kamp, kayak gibi etkinlikler düzenleyen 
(sosyal medyada) gruplar var." 

Tüm bu sözlerle sağır bireyler, kullanıcı tabanlı teknolojiler aracılığıyla 
medya okuryazarlıklarının arttıklarını belirtmişlerdir. Web 2.0 teknolojisinden 
önce telefon başta olmak üzere birçok medya aracının eskiden ilgilerini 
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çekmezken şimdi boş zamanlarını geçirmek, eğlenmek, sohbet etmek amaçlarıyla 
medya kullanımına ilgi duyduklarını öne süren katılımcılar ayrıca; engelleri 
kaldıracağına inandıkları kullanıcı tabanlı iletişim teknolojisinin sunduğu 
imkanları araştırmaya hevesli olduklarını belirtmişlerdir. 

5.2. Sağır Bireyin Sanal Kamusal Alanda Bağımsız Olarak Var 
Olmaları ve Topluluk Oluşturmaları 
Toplumsal yaşamda bir birey olarak var olmanın ya da bir birey olarak 

gerçek manada kabul görmenin zor bir süreç olduğunu belirten bireyler, kullanıcı 
tabanlı teknolojiler aracılığıyla bu sorunsalın da önemli ölçüde yıkılmaya 
başladığını belirtmişlerdir. Katılımcılar bu tema bağlamında şu hususları 
paylaşmışlardır: 

(Katılımcı 8): "Orman yangınları olmuştu, bu konuda sosyal medyada 
çok şeyler konuşuluyordu. Ben de bir sağır bireyin nasıl yangın ihbarı 
yapabileceğini sordum. İnsanlara seslenmiş oldum, çözüm olmasa da biz de 
varız dedim", "Ayrıca kadın cinayetleri hakkında konuşuluyor..., ... sağır 
kadınların haklarını insanlarla paylaşmak için bu sohbet başlıklarında ben 
de kendimi ortaya koyuyorum." 

(Katılımcı 10): "Sağırlar da diğer engelliler gibi hep kendilerini 
toplumdan geri çekiyordu. Utanıyor, toplumda yer almaya yaşadığı 
zorluklardan dolayı çekiniyorlar... Sosyal medyaya girdiğimde ne çok benim 
gibi arkadaşım olduğunu fark ettim..., bu gerçek hayata da yansıyor. Çok 
olduğumuzu görmek güç veriyor, bu güçte birlikte gerçek hayatta 
değiştirebileceğimize inandırıyor." 

(Katılımcı 15): "İnsanlardan uzak yaşamaya alışıktım. Sosyal medya 
insanlarla iletişim kurma hevesimi arttırdı..., ...Gruplardan tanıdığım sağır 
arkadaşlar oluyor, numaralarımızı alıyor, görüntülü konuşuyorum., ... 
Okumam- yazmam çok iyi değildi, sosyal medyada insanlarla iletişime geçe 
geçe ilerlettim." 

(Katılımcı 18): "Sosyal medya sayesinde çok fazla sivil toplum 
etkinliklerine katılıyorum. Sosyal medya beni çok sosyalleştirdi, bu 
özgüvenimi arttırdı." 

(Katılımcı 21): "Sosyal medyada bir şehir dolusu aynı kaderde olan 
arkadaşlarımı bulmak kolay, bu yüzden sosyal medyayı seviyorum. Var 
olduğumuzu herkes görüyor…, Hayatta görünmediğimiz kadar, görünür 
olduk..." 



41 

Yurttaşların medyada seslerini duyurmaya, görüş ve düşüncelerini 
paylaşmalarına imkân veren Web 2.0 iletişim teknolojisi, sağır bireylerin medya 
aracılığıyla kendi varlıklarını ortaya koymalarına olanak sağlamıştır. Uzak 
mesafelerdeki sağır bireyleri sanal platformlarda bir araya getiren kullanıcı tabanlı 
teknoloji, sağır bireylerin birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamıştır. Bugüne 
denk örneği görülmemiş şekilde topluluklar halinde iş birliğinde bulunmayı 
sağlayan yeni iletişim teknolojisi, sağır bireylerin topluluklar halinde sanal 
mecralarda olduğu gibi kamusal alanda da bir birey olarak var olduklarını 
göstermelerine imkân tanımıştır. 

5.3. Sağır Bireylerin Kamusal Meselelere Katılımlarının ve Kamuoyu 
Oluşturma Güçlerinin Artması 
Kullanıcı tabanlı yazılımların çift yönlü iletişime olanak veren yapısı sağır 

bireylerinin medyada seslerini duyurmalarına imkân tanımıştır. Yorum yapmaya, 
gönderi oluşturmaya ve paylaşım yapmaya imkân tanıyan kullanıcı tabanlı 
iletişim teknolojileriyle birçok sağır birey kamusal meselelere dahil olmakta ve 
kamuoyu oluşturmada etkin rol oynamaktadır. Bu bağlamda görüşülen 
katılımcılar bu temaya yönelik şu paylaşımlarda bulunmuşlardır: 

(Katılımcı 3): "Çok aktif olarak internet kullanıyorum. Paylaşımlar, 
beğeniler yaparak görüşlerimi belirtiyorum" 

(Katılımcı 4): "Artık sağırlar bir arada, daha çok kendimi sağır 
toplumunun bir parçası hissediyorum...", " .... Sağırlar grupları var, 
başımıza gelen kötü muameleleri paylaşıyoruz. Birlik olmak kolaylaştı. 
Benim başıma gelmedi ama bir arkadaşımız hastanede kötü bir muamele 
yaşamış. Hemen yaşadıkları anlattığı video paylaşıldı. Herkes destek oldu, 
etiketlerle yetki mercilere duyurduk." 

(Katılımcı 12): "Olayları takip ediyorum. Haksızlıkları paylaşım 
yaparak duyuyorum. Daha çok haksızlıklarla ilgileniyor, mücadele 
ediyorum. Okuma ve yazma seviyem daha çok arttı, çünkü yorum yapmak 
bana iyi geliyor. Kendimi var hissediyorum, var hissettikçe daha çok 
(toplumda olan) olaylarla ilgileniyorum." 

(Katılımcı 15): " Sağırlara televizyonda çok yer vermiyorlar, 
sorunlarını kimse söylemiyor...  Sağırların kendi haber siteleri var. 
Sorunlarımızı paylaşıyorlar, yorum yazıyorum. Haberleri paylaşıyorum." 

(Katılımcı 18): "... Maskenin bir sağırın hayatını nasıl etkilediği 
kimsenin aklına gelmediği için haber yapılmadı. Biz sosyal medyada bir 
araya gelip, bu konuyu konuşmasak kimse yaşanılan zorlukları 
bilmeyecekti…" 
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(Katılımcı 22): " Bir sağır hayatta ne gibi zorluklar yaşar. Yaşanılan 
zorluklar hep içe atılırdı. Şimdi (sosyal medyada) paylaşılıyor, birlik 
olunuyor." 

(Katılımcı 25): " Kadın, çocuk hakları başta olmak üzere insanları 
ilgilendiren tüm konularda ilgiliyim. Kendi hesaplarımda bu konularla ilgili 
paylaşımlar yapıyorum. Kampanyaları paylaşıyor, imza atıyorum..." 

Kullanıcı tabanlı iletişim teknolojilerinin sunduğu etkileşime imkân veren 
yazılımlar, sağır bireylerin medya aracılığıyla hak savunuculuğu yapmalarını 
kolaylaştırmıştır. İletişim teknoloji sayesinde sağır bireyler, sosyal medyada 
düzenlenen kampanyaları duyurarak, toplumda olan biten olaylar hakkında kendi 
görüşlerini paylaşarak kamusal meselelerde bir aktör olarak yerlerini almaya 
başladıklarını belirtmişlerdir. 

6. SONUÇ 
İçinde yaşadığımız dijital çağ, diğer birçok alanda olduğu gibi kitle iletişim 

araçlarını da yapı ve içerik bakımından köklü bir değişime uğratmaktadır. Dijital 
çağın ürünü olan kullanıcı tabanlı yazılımlar iki yönlü iletişime olanak veren 
yapılarıyla, sağır toplumunun medya ile olan ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. 
Böylece bireyler medya ürünlerinin salt tüketicisi\alıcısı konumundan çıkıp, bir 
birey olarak medya içeriğe katılım sağlayan\üreten aktif bir konuma sahip oldular. 
Medya alanında eşit temsile olanak sağlayan bu “dönüşüm”, Denis Mcquail’in 
katılımcı demokratik medya kuramını destekleyen dönüşüm sürecinin medyada 
ortaya çıkmasına neden oldu. 

Web 2.0 teknolojisinin sunduğu kullanıcı tabanlı yazılımlar sağır 
toplumunun medya erişimine ve katılımına olanak sağlayarak, birçok sağır bireyin 
medya okuryazarı olmasını sağlamıştır.  Ayrıca Web 2.0 teknolojisi, sanal 
kamusal alanda etkin bir şekilde yer alan sağır bireylerin medyaya seslerini 
duyurmasına, haber kaynağı ve bilirkişi olarak etkin bir söz hakkına sahip 
olmalarına neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler gazeteciliğin demokratik medya 
kuramı ekseninde dönüşümüne olanak sağlamıştır. Bu bağlamda sağır bireyler, 
sosyal medya platformları aracılığıyla sorunları hakkında videolar ve gönderiler 
paylaşarak habercilik pratiğini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Kullanıcı tabanlı 
iletişim teknolojisinin sunduğu tüm bu olanaklar, geleneksel habercilik 
pratiğindeki egemen güçlerin gündem oluşturmadaki yetkinliklerinin sarsılmasına 
olanak sağlamıştır. Tüm bu gelişmelerin habercilik pratiğinde çok sesliliğin 
gerçekleşmesine ve demokratik bir kamuoyu oluşum sürecine imkân tanıyacağını 
öne sürebiliriz.  
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BÖLÜM 4 

ENGELSİZ METAVERSE:                                                                                          
YENİ NESİL EKİP ÇALIŞMASI UYGULAMASI 

Muhammed GİDER1, Orhan KOYUNBAKAN2,                                                    
Oğuzhan ERKAHRAMAN3, Muhammed Hakan SARI4, Yasin KAYA5, 

Müge Erel-ÖZÇEVİK6 

ÖZET 
Günümüzde sanal evren, bireyleri simüle eden digital ikizlere yaşam alanı 

sunmaktadır. Yakın gelecekte bu platforma yapılacak olan yatırımların çok yüksek 
mertebelere ulaşacağı ön görülmektedir. Farklı sektörlerdeki çalışma ortamlarını sanal 
evrene taşıma sıkı güvenlik, yüksek band genişliği ve yüksek bilgi işlem gücü 
gerektirmektedir. Yazılım dünyasının fiziksel bağlılıkları diğer sektörlere göre 
oldukça düşük olduğu için sanal evrene geçişin öncüsü niteliğindedir. Pandeminin 
etkisiyle uzaktan çalışmaya alışan yazılım dünyasında, alanında yetkin engel durumu 
olan kişilere yönelik istihdam ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca; iş birliğine 
dayalı çalışma ortamlarını kolaylaştıran bu sanal evren sayesinde, engelli çalışanların 
fiziksel engelleri izole edilerek uzaktan çalışma, alanında yetkinleşme ve sosyalleşme 
imkanı sunulabilmektedir. Ancak; ekip haline çalışmaya yönelik günümüz 
platformları yeni nesil teknolojiye uyumlu olmayıp fiziksel engel durumu olan yetkin 
çalışanları göz ardı etmektedir. Böylece; mühendislerin sanal ortama uyumlu, engelsiz 
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bir ortak çalışma platformuna ihtiyacı açıktır. Bu nedenle, engel durumu bulunan 
çalışanları da temel alarak departman içinde işbirliği sağlayacak “TeamWork” adı 
verilen bir platform önerilmektedir. Web 3.0 desteği ile sanal evrene uyumlu olan ve 
diğer platformların birbiriyle bağlantılarını tek kullanıcı hesabıyla entegre ederek 
birçok işlevi gerçekleştirmektedir. Ayrıca Servis Odaklı Mimari temelinde yeni nesil 
tasarıma oturan bu platformun bu özelliğiyle sanal evrene taşınması kolaylaşmaktadır. 
Sesli komut ve Face ID ile tüm çalışanların iş yükünü sosyal medya ve mesajlaşma 
özelliklerini de içererek tek bir platformda toplamaktadır. İş birliğine yönelik ekip 
yönetimini, iş dağılımını ve engelli çalışanların izole olan hayatlarından sanal evrende 
sosyalleşmesini amaçlamaktadır. Platformun görme, konuşma, bedensel engelli ve 
herhangi bir engeli olmayan mühendisler ile yapılan deneyleri sonucunda kullanıcı 
deneyimi başarıyla sonuçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engelsiz Bilişim, Sanal Evren, Servis Odaklı Mimari, 
Uzaktan çalışma, Sosyalleşme 

BARRIER-FREE METAVERSE: A NEXT-GENERATION TEAM WORK 
APPLICATION 

ABSTRACT 
Metaverse has recently offered a space to digital twins that simulate 

individuals. The investments for the metaverse will be expected to reach high levels 
in the near future. Migration of projects from different sectors to the metaverse 
requires high security, bandwidth, and computational power. Since the physical 
dependencies of the software applications are quite low compared to other sectors, it 
is a leader in the migration to the metaverse. Working remotely is used due to the 
pandemic and the need for competent people with disabilities has increased. Thanks 
to this virtual environment facilitating collaborative working, the disabilities of 
engineers are isolated. It gives an opportunity to work remotely, become a competent 
engineer in a specific field, and socialize. However; today’s collaborative working 
platforms are incompatible with next-generation technology and ignore employees 
with physical disabilities. Therefore, it is clear that a barrier-free collaborative 
platform is compatible with the metaverse. Then, we propose a novel collaborative 
work application called “TeamWork”. It proposes integrating the connections of other 
platforms and compatible with Web 3.0. In addition, this platform is built by a new 
generation design on the basis of Service Oriented Architecture, making it easier to 
move to the metaverse. It gathers all employees on a platform by voice commands 
and Face ID. It porposes team management, fair work distribution, and socialization 
of disabled employees in the virtual environment. As a result, the experiments are 
executed by blind, hearing, physically disabled, and engineers without no disabilities, 
the user experience outputs have been successful. 

Keywords: Barrier-Free Informatics, Metaverse, SOA, Remote working 
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1. GİRİŞ 
Günümüzde; sanal evren (Metaverse) ile çok sayıda birey tarafından 

erişilebilen sanal gerçeklik kavramı ön plana çıkmaktadır. Facebook’un 2021 
yılında bu kavramla yeniden markalanması dijital platformların sanal ortamda 
yaşam alanı sunmaya başlamasında en önemli etken oldu (Williams, 2022 -Nisan 
12). Bu sanal ortam, bireyleri simüle eden digital ikizlere (digital twin) yaşam 
alanı sunmaktadır. Gartner teknik araştırma raporuna göre; 2026 yılıyla beraber 
dünya popülasyonunun yüzde 25’i sanal evren aktiviteleri ile en az bir saat vakit 
geçirecektir. Bu aktiviteler eğlence içerikli olabildiği gibi uzaktan çalışma ve 
uzaktan okula gitme imkanı sağlayacaktır (Kshetri, 2022). Öte yandan; global 
bankalardan biri olan Citi araştırma raporuna göre 2030 yılında sanal evren 
kullanıcı sayısının 5 milyonu aşması ve bu platforma yapılacak yatırımlarla sanal 
evren ekonomisinin 13 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

Bu noktada; “Mühendisler sanal ortamda verimli bir şekilde 
çalışabilecekler mi?” sorusu önem arz etmektedir. Farklı sektörlerdeki çalışma 
ortamlarını sanal evrene taşımak sıkı güvenlik, yüksek band genişliği ve yüksek 
bilgi işlem gücü gerektirmektedir. Bazı alanlarda ise; örneğin yerçekimi gibi, 
fiziksel özellikleri simüle etmek zor bir iştir (Pozniak, 2022-Mayıs 8). Ancak, 
yazılım dünyası fiziksel bağlılıklarının çok az olması nedeniyle sanal evrene 
geçişin öncüsü olma potansiyelindedir.  

Pandeminin etkisiyle uzaktan çalışmaya alışan yazılım dünyasında ise artan 
istihdam ihtiyacı yetkin çalışanlar tarafından karşılanmalıdır. Bu kısımda yetkin 
engelli vatandaşların da önemi çok büyüktür (Watthananon v.d., 2020). 
Böylelikle, engelli kişilerin de engel durumları tamamıyla izole edilerek engelsiz 
sanal evrende çalışabilmektedir. Mühendis bakış açısıyla düşünüldüğünde ise; iş 
birliğine dayalı çalışma ortamlarını kolaylaştıran bu evren, bedensel engellerin 
ortadan kalkmasıyla hızlı uygulama geliştirme yaklaşımı sunmaya oldukça 
yardımcı olmaktadır. 

Bilişim teknolojilerindeki şirketler, kurumlar, ekipler ve tüzel kişilerin 
bünyelerinde engel durumu olan çalışanlara yönelik istihdam her geçen gün 
artmaktadır (Burgstahler v.d., 2007). Türkiye’de şuan 66 bin, dünya çapında ise 
yüksek oranda engelli çalışan sayısı bulunmaktadır (World Health Organization, 
2018-Mart 12). Yurtdışındaki örneklere bakılacak olursa, şu an 30. yılında olan 
Americans with Disabilities (ADA) kuruluşu, engelli vatandaşların istihdamı 
konusunda legal çalışmalar yürütmektedir (Şen, 2018). Global olarak çözüm 
arayışında olan bu kurum, halen kurumsal kültürün gereksinimlerini 
çözümleyememektedir. 2019 yılındaki verilere göre Tailand’da öğrenim gören 
402,277 adet öğrencinin gelecekte istihdamı için önceden yetkinliklerini artıracak 
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planlamalar yapılmaktadır (Watthananon v.d., 2020). Özetle, engelli 
vatandaşların istihdamı ve refahı söz konusu olduğunda kültür etkileşimleri göz 
önüne alınarak yetkinliği arttırıcı ve engel durumunu izole edici çözüm arayışları 
içerisine girilmelidir.  

Şirketler, kurumlar, ekipler ve tüzel kişiler tarafından ekip halinde 
çalışmaya yönelik bulunan birçok program vardır. Fakat kullanılan teknolojiler 
engel durumu olan çalışanları göz ardı etmektedir (Abdelgawad v.d., 2021). 
Engelli vatandaşların istihdamı uygun iş tanımı yapılarak desteklenmelidir. Örnek 
bir çalışmada, engelli vatandaşlara en uygun iş tanımı tahminleyebilmek için bir 
model önerilmektedir. Bu model iş verenlerin engelli çalışanlara olan tutumları ve 
engelli vatandaşlarının refahını ön plana çıkarmaya çalışmaktadır (Bennett, 2021). 
Literatüre göre; engelli çalışanların performanslarını arttıracak bir akıllı iş 
platformuna ihtiyaç bulunmaktadır (Magennis v.d., 2014). Örnek bir çalışmada 
belirtilene göre istihdam edilecek işlerde en az %90 oranında basit digital 
platformlarda yetkinlik istenmektedir. Bu yetkinliğe engelli vatandaşlarında sahip 
olması temel gereksinimdir. Ekran desteği ile beraber engelli vatandaşların dijital 
platformda yetkinliği arttırılması sağlanmıştır (Burgstahler v.d., 2007).  Böylece, 
mühendislerin fiziksel engel durumunu izole edecek sanal ortama uyumlu ortak 
çalışma platformuna olan ihtiyaç açıktır.  

Bu nedenle bu bölümde, engel durumu bulunan çalışanları da temel alarak 
departman için çalışanları işbirliğiyle organize etmeyi sağlayan “Team Work” adı 
verilen yeni nesil platformu önermekteyiz. Platform engel durumu olan bireylerin 
sosyal hayatta, iş hayatında ve teknolojide olan eksikliği, takım halinde çalışmaya 
günümüz şartlarında eklenen hibrit veya uzaktan çalışma ile birlikte eklenen 
sistemsiz, plansız ve iletişimsiz ortam, birden fazla iş yükünden kaynaklanan 
zaman israfı, birden fazla platformun birbiriyle olan entegrasyon sorunu ve 
asosyalliğin ortadan kaldırılması ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Daha önce bu tür 
platformların engel durumu olan çalışanlara yönelik bir örneği ve benzeri 
bulunmaması açısından literatürde ilk olma özelliğindedir. Takım halinde çalışma 
için çoğunlukla kullanılan yabancı kaynaklı platformlar yerine yanında birçok 
soruna da çözüm getiren yerli ve milli bir platform oluşturulmuştur. Günümüzde 
platformların birbiriyle bağlantılarını çeşitli farklı hesaplar ile bağlamak yerine 
tek bir hesaptan birçok işlevi gerçekleştirmektedir.  

TeamWork platformunun önerilen özellikleri aşağıda listelenmektedir: 
 Web 3.0 desteği ile sanal evrene uyumludur. 
 Servis Odaklı Mimari temelinde yeni nesil tasarım sunmaktadır. 
 İlgili problemleri gidermek için platform sesli komut ve Face ID, sosyal 
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medya ve mesajlaşma özelliklerini de bulundurup, birçok iş yükünün tek 
bir platformda toplanmasını sağlamaktadır. 

 TeamWork engelli çalışanlara yönelik, iş sektörü ile daha çok entegre 
olmalarını sağlayarak hem iş verimini yükseltip hem sosyalliğini 
sağlayıp hem de sesli komut ve Face ID ile erişimi kolay bir özelliğe 
sahiptir.  

 TeamWork toplumun her bir bireyine yönelik kullanım kolaylığı 
sağlamaktadır. Fakat ana hedef kitlemiz olan toplumun beli bir 
çoğunluğunu oluşturan engelli bireylere yönelik fayda sağlamak ve 
onları da toplumsal hayata dahil etmeyi amaçlamaktadır. 

 Face ID yüz tanıma sistemi gerçekleştirme yöntemi ile bireylerin siteme 
giriş işlemleri, sesli komut yöntemi ile uygulamak istediğimiz 
komutlarımızın gerçekleştirilmesi, sosyal medya ve mesajlaşma özelliği 
yöntemi ile diğer kullanıcılar ile iletişim, bilgi paylaşımı ve düşünce 
yazımı gerçekleştirilmesinin yanında ana özelliği ile ekip halinde 
çalışmaya yönelik kartlar, panolar ve ekipler oluşturma özelliği 
sunmaktadır.  

Bu yayının geri kalan kısmında, önerilen Team Work platformunun sistem 
modeli, uygulama analizi, platform analizi, Metaverse ile ilgili detaylı literatür 
araştırması ve sonuç bölümleri yer almaktadır. 

2. SİSTEM MODELİ 
Önerilen TeamWork platformu engel durumu bulunan kişilerin kullanım 

kolaylığını sağlamak için sesli komut, Face ID, sosyal medyaya erişim 
özelliklerini barındırmaktadır. Sesli komut ile kullanıcılar sayfa içeriğini okutma, 
pano oluşturma, düzenleme, ekip oluşturma, düzenleme, pano içinde liste 
oluşturma, düzenleme, liste içinde kart oluşturma, düzenleme, kart içinde yorum 
yapma, görev atama, detaylandırma, teamchat açma, profil açma, mesaj açma, 
mesaj gönderme, sosyal medyada arkadaş ekleme, çıkarma, gönderi paylaşma, 
fotoğraf paylaşma, bildirimleri okutma, bilgi sayfasını okutma v.b. eylemleri 
gerçekleyebilmektedirler. Bu işlemler Şekil 1’de örneklendirilmektedir. 

Şekil 1: TeamWork Menü ekranı 
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Şekil 2’de örneklendirildiği gibi; Face ID eklentisi sayesinde ise 
kullanıcılar sisteme kaydolurken platform tarafından kullanıcıların yüzü taranarak 
giriş ekranında tekrar kullanılmak üzere veri tabanına kaydedilir. Kullanıcılar 
kayıt işleminin başarılı olması sonucunda giriş ekranında bulunan Face ID 
butonuna basarak veya sesli komut kullanarak yüz taratma işlemini 
gerçekleştirebilir. Taranan verilerin veri tabanındaki veriler ile eşleşmesi 
sonucunda kullanıcı girişi başarılı olur.  

Şekil 2: Team Work’te FaceID ile kimlik doğrulama 

 

Öte yandan; Şekil 3’te örneklendirildiğin gibi kullanıcılar sosyal medya 
özelliği ile arkadaş ekleme, gönderi paylaşma ve gönderileri beğenme işlemlerini 
gerçekleştirebilir. Ayrıca, bu platform sayesinde ekip içi yönetim ve iş dağılımları 
kolaylıkla pano üzerinden gerçeklenebilmektedir. Kullanıcı pano ekleme 
yaptıktan sonra bu panoları bireysel ve ekip halinde kullanabilmektedir. Ekip 
panoları için bir ekip ismi belirleyerek ekip oluşturabilir ve sosyal medyadan 
eklemiş olduğu arkadaşlarını bu ekibe dahil edip çıkartabilmektedir. Bu özellik 
Şekil 4’te örneklendirilmiştir.  
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Şekil 3: Team Work uygulamasının Sosyal Medya ile entegrasyonu 

 

Şekil 4: TeamChat ile Web ve Mobil Görünümü 

 

Ayrıca; Teamchat ile olduğu arkadaşları ile mesajlaşma işlemini metin, 
fotoğraf ve belge gönderimi seçenekleri ile gerçekleştirebilir. Bu özellikler ise 
Şekil 5’te verilmiştir. 

Önerilen TeamWork platformunun yeni nesil Web 3.0 destekleyen 
özellikleri ile iş yükünün düzenli dağılımı, kullanım kolaylığı ve engelli 
çalışanları sosyal hayata bir adım daha yaklaştırmayı sağlamak ve iş yükünü 
hafifletmeyi amaçlamaktadır. Platform; hem web hem de mobil platform üzerinde 
hizmet vermek üzere, tamamı özgün Servis Odaklı Mimari arka yüz tasarımı ile 
gerçekleştirilmiştir.  TeamWork; Web ve Mobil olmak üzere iki platformda 
gerçeklenmektedir. Bu platformlarda kullanılan teknolojiler şu şekildedir: Web 
tarafında HTML, CSS, PHP, JQuery, Bootstrap, JavaScript; Mobil tarafında ise 
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Android Studio ve Java kullanılacaktır. Ortak veri tabanına erişim için arka yüz 
kompozit servisleri NodeJS kullanarak hazırlanmıştır.  

Şekil 5. TeamWork ile Pano yönetimi 

 

3. PLATFORM DENEYLERİ VE ANALİZİ 
Platform; engelli bireyler ve gönüllü 5 arkadaşımız ile deneysel olarak 

analiz edilmiştir. Önerilen platformun özellikleri; 2 arkadaşımızın gözlerini 
tamamen kapatarak görme engelli, 2 arkadaşımızın ağızlarını tamamen kapatarak 
konuşma ve 1 arkadaşımızı hiç hareket etmemesi sağlanarak bedensel engelli 
bireyler canlandırılıp 5 engelli birey tarafından denenmiştir. Deneyler 3 aşamadan 
oluşmaktadır. İlk olarak engelli bireylerimize denemeleri için 10’ar tane komut 
belirtilmiş ve sesli komut özelliği gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak tüm bireylerin 
yüz verileri sisteme tanıtılıp Face ID komutunu sesli olarak vermesinden sonra 
yüzlerini okuyup kullanıcı girişlerini yapmaları sağlanmıştır. Üçüncü olarak da 
konuşma engelli bireyler ile sosyal medya ve mesajlaşma özellikleri kullanılarak 
testler yapılmıştır. Platform deneyinde kullanılan kelimeler ve analiz sonuçları 
aşağıdaki gibidir:  
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Tablo 1: Kelime Sözlüğü 

Komutlar 1. Görme 
Engelli 

2. Görme 
Engelli 

1. Duyma 
Engelli 

2. Duyma 
Engelli 

Bedensel 
Engelli 

Sayfa içeriği oku ✓ ✓ x x ✓ 

Pano oluştur ✓ ✓ x x ✓ 

Ekip oluştur ✓ ✓ x x ✓ 

Liste oluştur ✓ ✓ x x ✓ 

Kart oluştur ✓ ✓ x x ✓ 

Teamchat aç ✓ ✓ x x ✓ 

Arkadaş ekle ✓ ✓ x x ✓ 

Bildirim oku ✓ ✓ x x ✓ 

Mesaj gönder ✓ ✓ x x ✓ 

Kart oku ✓ ✓ x x ✓ 

Tablo 1’de görüldüğü üzere deneyin bu kısmında kullanıcılara sistem 
içerisinde yer alacak olan 10 adet komutu söylemelerini istenmiştir. Duyma ve 
konuşma engeli olan kullanıcılar deneyin bu kısmına durumlarından dolayı dahil 
edilmemiştir. Görme ve bedensel engelli kullanıcılar sisteme tüm komutları 
başarılı bir şekilde vererek adımları tamamlamıştır.  

Tablo 2: FaceID Deneyi 

Komutlar 1. Görme 
Engelli 

2. Görme 
Engelli 

1. Duyma 
Engelli 

2. Duyma 
Engelli 

Bedensel 
Engelli 

Yüz verisini tanıtma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Yüz verisi ile giriş yapma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tablo 2’de görüldüğü üzere deneyin bu kısmında kullanıcılardan giriş 
esnasında kullanılacak olan yüz tanıma sistemini denemelerini istenmiştir. Görme 
engelli kullanıcılarımız yüz verisini tanıtma aşamasında durumlarından dolayı 
ikinci bir kişiden yardım almışlardır. Duyma ve bedensel engelli kullanıcılarımız 
deneyin bu aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Yüz verisi ile giriş yapma 
aşamasında görme engelli kullanıcılarımız yüz tanıma sistemini sesli komut ile 
başlatırken, duyma engelli kullanıcılarımız yüz tanıma sistemine ait ilgili butona 
basarak bu aşamayı başarılı bir şekilde tamamlamışlardır. Bedensel engelli 
kullanıcılarımız ise iki farklı seçeneği de engel durumuna göre kullanıp bu 
aşamayı gerçekleştirmiştir.  



54 

Tablo 3: Sosyalleşme ve Haberleşme 

Komutlar 1. Görme 
Engelli 

2. Görme 
Engelli 

1. Duyma 
Engelli 

2. Duyma 
Engelli 

Bedensel 
Engelli 

Sosyal medya 
kullanımı ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mesajlaşma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tablo 3’de görüldüğü üzere deneyin bu kısmında kullanıcılara sosyal-
leşmeyi ve haberleşmeyi sağlamak amaçlı oluşturulmuş olan sosyal medya ve me-
sajlaşma platformunu denemelerini istenmiştir. Görme engelli kullanıcılarımız bu 
işlemleri sesli komut aracılığı ile duyma engelli kullanıcılarımız ise bu işlemleri 
platform ekranı üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Bedensel engelli kullanıcılarımız 
ise iki farklı seçeneği de engel durumuna göre kullanıp bu aşamayı tamamlamıştır. 
Tüm deneyler analiz edilecek olursa; TeamWork platformu kullanıcılara durum-
larına özgü farklı kullanım kolaylıkları sağlamaktadır.  

4. METAVERSE İLE İLGİLİ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
Analistlerin birçoğuna göre, 3D içeriklerle zenginleştirilen sanal evrenin, 

tam olarak ne olduğunu anlamak kullanılmaya başlanmasından en az 10 yıl sonra 
gerçekleşecektir. Öte yandan; çoğu kullanıcının World Wide Web deneyimi, bir 
2D arayüz (akıllı telefondaki sosyal medya uygulamaları, dizüstü bilgisayardaki 
video uygulamaları, tarayıcılarda görüntülenen web sayfaları) şeklinde iken, 
metaverse kullanan insanlar interneti 3 boyutlu olarak deneyimleyeceklerdir.  

Günümüzde; bir eğitim platformu olarak sanal evrenin potansiyeli 
gelişmekte ve bazı hükümetler tarafından da kullanılmaktadır. Örneğin, Çin 
Komünist Partisi'nin üst düzey kadro eğitimi için metaverse sistemi 
kullanılmaktadır. Pekin merkezli VR firması Mengke, sistemin önemli bir 
teknoloji sağlayıcısıdır. Burada kullanıcılar, parti konferansları gibi sanal 
etkinliklere uzaktan erişebilir. Sistem, katılımcıların hareket etmesine izin verir. 
Kullanıcılar sanal avatarlar kullanabilirler ve sanal anlatıcıları dinleyebilirler. Bu 
sistem sayesinde seyahat harcamaları en aza indirgenebilmektedir (Kshetri, 2022). 

Öte yandan; sanal evren bilindiği gibi Fortnite veya Walmart'ta alışveriş 
yapmak gibi değil, mühendisler ve teknoloji uzmanları için rakamlarla gerçek 
zamanlı olarak birlikte çalışmak için bir yerdir. Günümüzde; bu teknolojiyi 
deneyimleyen mühendisler, sabah toplantılarını sanal evrende yapmayı tercih 
etmektedirler. Ancak; bu sektörlerdeki bir sanal çalışma ortamı, çok miktarda veri 
iletmek ve yönetmek için sıkı güvenlik, bant genişliği, hesaplama ve uyumlu 
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yazılımlara erişim elde etmek için yetkin bir donanım gerektirmektedir (Pozniak, 
2022-Mayıs 8). 

Web 3.0; metaverse endüstri analistleri ve medya yorumcuları tarafından 
büyük bir gelişme olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramlar hala hızla gelişmekte 
olsa da; Web 3.0 ve metaverse’ün sonunda ne olacağı konusunda net bir fikir 
birliği yoktur. Metaverse’ü anlamanın bir yolu, onu avatarlara, dijital nesnelere ve 
işleyen ekonomilere sahip 3 boyutlu sanal bir dünya olarak görmektir. Teknoloji 
sadece ayrı bir araç olmaktan ziyade her şeyi kapsayan bir rol alır. Metaverse, 
fiziksel ve sanal dünyaları da geçmektedir. Tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi, 
kuruluşlar ve bireyler, çalışabilecekleri, sosyalleştirebilecekleri, oyun 
oynayabilecekleri, bir şeyler inşa edebilecekleri ve kripto para kullanarak mülk 
satın alabilecekleri ve binalar inşa edebilecekleri meta evrene taşınabilirler. Bazı 
tahminler Web 3.0'ın 2027’de 1 milyar kullanıcıya sahip olacağını göstermektedir 
(Kshetri, 2022-Nisan 1).  

Sanal varlıkların yerel düğümler arasında depolandığı, güncellendiği, 
paylaşıldığı ve değiştirildiği blockchain ve Web 3.0 teknolojileri kullanılarak 
DeMetaverse tabanlı merkezi olmayan özerk sanal evrenler düşünülmektedir. 
Merkezi olmayan zeka, yerel düğümler arasında dolaşır ve toplumları güvenilir, 
güvenilir, kullanışlı ve etkili yapan entegre bir insan, yapay, doğal ve örgütsel 
zeka (Hanoi) üretmek için toplanır. Metaverse'lerde, insanlar sadece kendi sanal 
avatarlarına sahipken, DeMetaverse'lerde sanal avatarlar oluşturabilir ve yeni 
avatarları çalıştırmak için mevcut avatarlarla işbirliği yapılabilinir (Wang, 2022). 

Tarihçesine bakılacak olunursa; Cyber-Physical Systems, karmaşık 
sistemler ve karmaşıklık bilimleri için siber-sosyal-fiziksel yaklaşımını CPSS 
olarak yeniden tanıtılmış ve bu yeni alanda Ar-Ge başlamıştı. 2004 yılında ise 
yayınlanan paralel zekanın ve 2010'da icat edilen dijital ikizlerin araştırmalarına 
ilgi uyandırdığı ortaya çıkmıştır. Dijital ikizler ve paralel zeka arasındaki en kritik 
fark, araştırma altyapılarında yatmaktadır, yani ilki CPS, ikincisi CPSS'dir. Dijital 
ikiz, gelişmekte olan bir teknoloji olarak fiziksel gerçekliğin canlı bir dijital 
temsilini elde etmeyi amaçlamaktadır. Model, fiziksel alan, sanal alan ve 
aralarında bir bağlantı içeren ürün yaşam döngüsü yönetimi için üç boyutlu bir 
model olarak tanımlanmıştır (Wang v.d., 2022). 

Dijital ayak izi ise sadece kişinin kimliğini değil konumunu, yaşını, 
alışveriş tercihlerini, arkadaşlarını, favori filmlerini, kredi kartı numaralarını, tıbbi 
geçmişini, banka hesap bilgilerini vb. gibi son derece güvenlik seviyesi yüksek 
olması gereken bilgileri öğrenmeye yol açabilir. Sosyal mühendislik bu verilerin 
tehlikeye girdiği çeşitli ilgi yollarından biridir.  Metaverse veri analitiği, yazılım 
bileşenleri tarafından desteklenecek ve geliştiriciye kullanıcıların hizmetlerini 
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nasıl kullandıklarına dair iç görüler sağlamak için büyük veri analitiği ve makine 
öğrenimi ile birleşecektir. Metaverse gizliliği için çok az şeyin tehlikede olduğu 
görünse de gelecekteki yaşama entegrasyonu ile tehlike artabilir (Falchuk v.d., 
2018). 

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) topluluğu, dijital koku uyarımının, dijital 
çoklu duyusal iletişimle ilgili teknolojinin geliştirilmesinde yararlı bir adım 
olduğunu düşünmektedir. Olfaksiyon, insanlarda geliştirilen ve insan 
beslenmesinin ve sosyal davranışın evriminde önemli bir rol oynayan ilk duyudur. 
Olfaksiyon, havadaki kimyasal molekülleri algılayan ve ayırt eden, diğer 
duyularla birlikte çalışırken çoklu duyusal deneyimler yaratan kimyasal bir 
duyudur. Modern teknoloji, duyuların dijitalleşmesini teşvik eder ve makinelerin 
ve insanların onlara algılayıp yanıt vermesini sağlayan ortamdaki uyaranları 
yakalayan, analiz eden ve çoğaltan araçlar sağlar. Bununla birlikte, bugünün 
cihazlarında esas olarak görsel-işitsel medya kullanılır fakat koku, tat veya haptic 
sensörleri yakalanıp uyarılmaz. Özellikle engelli bireylerin bu dünyada farklı 
yeteneklere sahip olabilmesinin nedeni zaten böyle bir gerçek dünyayı 
deneyimliyor oluşudur.  

İnternet'in bir sonraki aşamasını işaretlemek zorunda olan fiziksel ve dijital 
dünyaların tam bir yakınlaşması, kimyasal duyuları ve ilişkili uyaranları 
karşılamalıdır. Olfaction ve koku ticareti, yeni bir MIT raporunda kanıtlandığı 
gibi önemli potansiyele sahiptir; küresel parfüm endüstrisinin şu anda 71 milyar 
dolar olduğunu belirtmektedir. Ericsson Consumer Lab4'ün güncel istatistikleri, 
izleyicilerin% 56'sının filmlerdeki belirli sahnelerle ilişkili kokuları koklamayı 
umduğunu,% 47'sinin ise şirketlerin koku verilerini ticarileştirmesini beklediğini 
göstermektedir. Bu nedenle, kokuların algılanması, analizi, iletimi ve rekreasyonu 
içeren dijital koku teknolojisinin, üretim endüstrileri ve reklamcılıkta devrim 
yaratması ve Metaverse ve AR/VR teknolojileri, insan büyütme, görüntüleme 
teknolojileri ve sağlık, eğitim ve eğlence için multimodal uygulamalara doğrudan 
uygulamalara yol açması muhtemeldir (Panagiotakopoulos, 2022).  

VR ve AR teknolojileri, sanal nesneleri fiziksel dünyaya entegre ederek 
kullanıcıların gerçeklik algılarını şekillendirme gücüne sahiptir ve sürükleyici, 
kolay kullanımlı, ekonomik ve sahne genişletilebilirlik avantajları nedeniyle 
oyun, e-ticaret ve iç mekan tasarımı gibi çeşitli uygulamalar için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu konuda, özellikle VR eğitiminin geliştirilmesi ve 
genişletilmesi, WebVR reklam sahtekarlığı ve hafifletilmesi, VR ve AR sistemleri 
arasındaki karşılaştırma ve AR uygulamalarının güvenlik zorlukları üzerine 
yapılan son araştırmalara odaklanmaktadır. Geleneksel fiziksel eğitim ve video 
oyunlarına dayalı eğitim ile karşılaştırıldığında, VR eğitimi sadece fiziksel 
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eğitime benzer bir gerçekçilik ve daldırma duygusu sağlamakla kalmaz, aynı 
zamanda zaman ve para tasarrufu sağlayarak her zaman ve yerde antrenman 
yapabilir. Sanal karakterler VR uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır 
ve önceki çalışmalar, bazı açılardan, kullanıcıların gerçek insanlara yaptıkları gibi 
onlara da benzer şekilde yanıt verdiğini göstermiştir; bu da bireyler arasındaki 
inandırıcı gerçek yaşam etkileşimlerini simüle eden eğitim için VR potansiyelini 
sağlar. Bununla birlikte, nispeten az çalışma, VR simülasyonlarında sanal 
karakterler tarafından karşı karşıya kalma davranışı yaşayan kullanıcıların 
duygusal tepkileriyle karşılaşılmıştır (Tian, 2021). 

Giderek daha akıllı sistemlerin çoğalmasıyla, hareket hastalığının tespiti ve 
daha büyük zorluklarla birlikte daha fazla sorunla karşılaşacağız. Akıllı sistem 
entegrasyonları, sensörler teknolojileri hareket hastalığı tespiti için daha somut bir 
delil olacaktır. Yapay zeka (AI), otonom araçlar, akıllı kokpitler ve metaverse 
bağlı sanal gerçeklik (VR) cihazlarının kademeli popülaritesi, insan hayatının 
zekası yeni bir döneme ulaşacaktır. Akıllı sistemin gelişmesiyle birlikte, siber-
fiziksel-sosyal sistemler (CPSS) birkaç on yıl boyunca artan ilgiyi kazanmıştır. 
İnsandan cihaza iletişim ve cihazdan cihaza etkileşimleri içerir. Akıllı sistemler 
insanlara hayatları için büyük kolaylık sunmasına rağmen, ekranların artan 
boyutu, multimodal etkileşim yöntemleri ve CPSS'de kullanılan daha sürükleyici 
VR uygulamaları, insanların duyusal aktivitelerini artıracak ve hareket hastalığına 
neden olacaktır. Geçmişte, hareket hastalığı genellikle seyahat deneyimini 
etkileyen ana konu olarak kabul edilirdi, özellikle uzun süreli otomobil seyahati, 
yelken ve uçak seyahati gibi. Günümüzde ise akıllı kokpit ve metaverse bağlı 
cihazlar gibi yapay zeka ve akıllı sistemlerin gelişmesiyle, belirli frekansların 
pasif hareketi hareket hastalığının tek nedene bağlamayacaktır. Fakat hareket 
hastalığı, akıllı sistemlerin ve diğer sürükleyici cihazların gelişimi ile daha yaygın 
olarak görülebilir. Tüm bunlar günümüzde şu an ihtiyacımız olan ve büyük önem 
taşıyan özelliklere etki etmektedir. Örneğin hayati önem taşıyan frenleme ve yön 
değişiklikleri, araba kontrolünü azaltacaktır (Tan v.d., 2022).  

5. SONUÇ 
Bu çalışmada, hem web hem mobil alanında iş yönetim paneli geliştirilmesi 

ile engelli bireylerin engelsiz bilişime günümüz kullanılan teknolojilerle kolayca 
uyum sağlayabilmesini ve istihdamının artmasını sağlamak amacıyla TeamWork 
adı verilen yeni nesil bir platform önerilmektedir. Bu platform; Iiş yüklerinin 
sistemli ilerleyişi ve bu iş yüklerinin kişisel ve ekip olarak yönetimi ile hızlı, 
iletişimi güçlü ve verimi yüksek işler yapılabilmesini sağlamaktadır. Literatürde; 
web ve mobil anlamda benzer ürünler araştırmalarında aynı anlamda tam 
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kapsamlı bir örneğini olmasa da amaçlarından birkaç tanesini karşılayan benzer 
ürünler incelenmiştir. İncelemelerin sonucu olarak, önerilen platformun yeniliği 
ise yerli ve milli hiçbir ürünün bu amaçta tam olarak geliştirilmemiş olmasıdır.  

TeamWork’ün diğer ürünlere istinaden ön plana çıkaran etkenlerden biri 
engelli bireylerin temel alınması ile sesli komut ve Face ID özelliklerinin 
eklenmesi ve bu özelliklerin engel durumu bulunmayan bireyler tarafından da iş 
yüklerini kolaylaştırmak amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir. Diğer bir 
ayırıcı özellik olarak da sosyal medya ve mesajlaşma özellikleri ile iletişimsizlik 
sorununu, birbirine bağlanması gereken hesapları, birden fazla platformu 
kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak tek bir platform altında birden fazla iş 
yükünü teke indirgeyip tek hesaptan tüm sistemi yönetmeyi sağlamaktadır.  
Engelli kişiler ile yapılan deneyler sonucunda, önerilen platformun işitme, 
bedensel ve görme engelli kategorilerinde ihtiyaca yönelik farklı özellikler 
sunması ile iş hayatındaki ekip yönetimini kolaylaştırarak tüm engelli vatandaşları 
bilişim dünyasına hızlı entegrasyonu ve istihdamın arttırılması sağlanmıştır.  
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BÖLÜM 5 

ENGELLİ HASTALARIN TAŞINMASI VE İLAÇLARININ 
DAĞITIMINDA ROBOTLARIN KULLANIMI 

Yavuz BUYRUKBİLEN1,  Yusuf UZUN2,  Elif BUYRUKBİLEN3 

ÖZET 
Çizgi izleyen robotlar (Line Follower Robot-(LFR)) yük taşıma, sulama 

sistemleri, görme engellilere yardımcı olma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 2019 
yılından beri devam etmekte olan pandemi şartları LFR’lerin özellikle pandemili 
hastaların taşınması ve bu hastalara verilecek ilaçların LFR yardımıyla karantinadaki 
odalarına götürülmesi, hastane personelinin pandemili hastalarla en az düzeyde temas 
etmesini sağlayacaktır. LFR’lerin izleyecekleri yol bulundukları zeminin üzerine 
zemin renginden farklı bir çizgi çekilmesi ile belirlenir. LFR’lerin takip edecekleri 
yoldaki konum bilgisini elde etmek için robotun önüne takılan kamera veya Infrared 
Ray (IR) sensör dizisinden yararlanılmaktadır. LFR’nin izleyeceği yolun en kısa 
sürede ve hatasız olarak tamamlanabilmesi ve konum bilgisinin elde edilmesi için 
geçen sürenin kısaltılıp, hızlı ve devamlı bir bilgi akışının mikro denetleyiciye 
sağlanması gerekmektedir. Bu projede IR sensörlerden gelen bilgilerin mikro 
denetleyicinin ADC (Analog-Digital Converter) girişlerinden okunup, bir program 
algoritması ile hızlı ve en az hata ile konum bilgisi elde edilmesini ve konum bilgisinin 
PID kontrol mantığıyla motorların kontrolünde kullanılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arduino, ADC Converter, PID kontrol, IR sensor, Motor 
Driver 
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USING OF ROBOTS IN THE TRANSPORTATION OF DISABLED 
PATIENTS AND DISTRIBUTION OF DRUGS 

 
ABSTRACT 

Line follower robots (Line Follower Robot-(LFR)) are used in many areas such 
as load carrying, irrigation systems, helping the visually impaired. Because of the 
pandemic conditions that have been going on since 2019, LFRs are used for carrying 
pandemic patients and their drugs to their quarantined rooms that ensure hospital staff 
will have minimal contact with the pandemic patients. The pathes which LFRs will 
follow are determined by drawing a line that has different color from the color of 
ground that LFRs are on. The camera or Infrared Ray (IR) sensor array are mounted 
in front of the LFRs, in order to obtain the position information from the path which 
LFRs will follow. The time which needs for getting position data should be shortened 
that allows rapid and continuous position information flow to be provided to the 
microcontroller, which ensure LFR to complete the path in the shortest time and 
without errors. This project aim is that the datas coming from IR sensor array are read 
by the ADC inputs of microcontroller in order to produce postion information swiftly 
and with the least error through a program algorithm. And then the position 
information is used for controlling DC motors via PID algorithm. 

Keywords: Arduino, ADC Converter, PID Control, IR Sensor, Motor Driver 

GİRİŞ 
Yaşadığımız ortamdan aldığımız sinyaller analog düzendedir. (Çiçek, 

2009)Fakat günümüzde birçok elektronik sistem dijital olarak çalışmaktadır. 
Dijital sinyal işlemek için ADC ve DAC modülleri kullanılır. ADC ve DAC 
modüller mikro denetleyici sistemlerine entegre edilerek kontrol uygulamalarının 
daha verimli ve hızlı çalışması sağlanmaktadır.(Li et al., 2020)Bu modüller 
sayesinde mikro denetleyicilerin çalışma alanları genişletilmiş olur. (Rapuano et 
al., 2005)LFR’lerin kontrolünde robotun ön tarafına monte edilmiş IR 
sensörlerden gelen analog sinyalin hızlı bir şekilde okunup, mikro denetleyicinin 
işleyebileceği dijital sinyallere çevrilmesi gerekmektedir. Elde edilen dijital 
sinyaller PID feedback kontrolünde kullanılacak pozisyon bilgisinin üretilmesi 
için tasarlanan sensör okuma program algoritması içinde işlenir. (Pakdaman & 
Sanaatiyan, 2009)Pozisyon bilgisinin hızlı ve en az hata ile elde edilmesi PID 
kontrolün daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. PID tarafından üretilen değerler 
motor sürücülerine gönderilerek izlenen yolun durumuna göre motorların güç 
ayarı yapılacaktır (Gheorghe, n.d.). Sensör okuma programında kullanılmak için 
IR sensörlerin bulundukları ortamın ışığına göre ayarlarının yapılması gerekir. 
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(Kurniawan et al., 2016)Genellikle LFR’ler harekete başlamadan önce 
bulundukları zemine çizilen çizginin üzerine konumlandırılır. LFR çizgi üzerinde 
bütün IR sensörlerin çizgi üzerinden birkaç defa geçmesi için, manuel veya 
otomatik olarak sağa ve sola hareket ettirilir. Böylelikle her bir IR sensör çizgi 
üzerine geldiğinde ürettiği çıkış ile çizginin dışında ürettiği çıkış karşılaştırılarak 
her bir sensör için bir ışık referans noktası oluşturulur. Bu işlem 20 ile 30 saniye 
arasında sürmektedir. Ayrıca LFR çizgi üzerinde hareket ederken her bir sensörün 
referans ışık noktası hareket anında okunan değerle karşılaştırılır. (Arduino 
Library for the Pololu QTR Reflectance Sensors, n.d.) Fakat, oluşturulan ışık 
referans noktası sadece LFR harekete başlamadan önce yapılmaktadır. LFR’nin 
izlediği yol boyunca güneş ışığı, çevre aydınlatması gibi faktörlerden dolayı 
sensörlerin okuduğu değerler ile ilk başta oluşturulan ışık referans noktası 
arasında fark olabilmektedir. Bu fark elde edilen pozisyon bilgisinde hatalara yol 
açmakta ve LFR izleyeceği yolun dışına çıkmaktadır. Pozisyon bilgisi hatalarının 
en aza indirilmesi için sensörlerden okunan bilginin gerçek zamanlı işlenip buna 
göre ışık referans noktalarının belirlenmesi gerekir. Yapılan bu işlemlerin 
süresinin azaltılması ve aynı zamanda en az hata ile IR sensör okumalarının 
yapılması zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bu çalışma ile geliştirilen 
yöntemle LFR hareket ettiği yol boyunca IR sensörlerden elde edilen bilgiler 
kullanılarak, gerçek zamanlı pozisyon bilgisi program algoritması yardımı ile 
milisaniyeler seviyesinde üretilmiş ve PID sistemindeki kontrol denemelerinde 
sorunsuz olarak çalışmıştır. 

1. ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT MİMARİSİ 
LFR’ler çeşitli parçalardan oluşmaktadır. Bunlar; 
 Mikro denetleyici  
 Gerilim Regülatör devresi 
 Motor sürücü devresi 
 Kızıl ötesi sensör dizisi (IR sensor) 
 Hareket Elemanları (DC motorlar ve Tekerlekler) 
 Ana gövde (Şasi) 
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Şekil 1: Çizgi İzleyen Robot Blok Şeması 

 
LFR oluşturulmadan önce ana gövde (şasi) için uygun bir dizayn tasarlanmalıdır. 

1.1. Mikrodenetleyici 
LFR’de kızıl ötesi sensörlerden gelen sinyalleri okumak ve işlemek için 

Arduino nano mikrodenetleyici kullanılmıştır. Arduino nano mikro denetleyici 
sekiz adet ADC pinlerine sahiptir. QRD1114 sensörleri arada herhangi bir 
elektronik devre olmadan ADC pinlerine bağlanır. Bu sensörlerden analog olarak 
0V-5V arası bilgi ADC pinlerine gelir. Sensör beyaz çizginin üzerinde ise 0V’a 
yakın bir değer, siyah zemin üzerinde ise 5V’a yakın bir değer ADC pinleri 
tarafından okunur. Arduino nano 10 bitlik ADC çözünürlük kapasitesine sahiptir. 

 
 
 
 
 
 
 

Çizgi İzleyen Robot Arduino Nano Ayarlanabilir Ge-
rilim Düşürücü- 

LM2596 

L298 Motor Sü-
rücü 

Sensör Sensör Dizisi 
Kızılötesi Sensör 

MZ80(E18-D80NK) 

Çizgi İzleyen Robot Arduino Nano Ayarlanabilir  
Gerilim Düşürücü 

LM2596 

L298 Motor  
Sürücü 

Sensör Sensör Dizisi 
Kızılötesi Sensör 

MZ80(E18-D80NK) 
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Şekil 2: Arduino Nano Pin Şeması 

 
Kaynak: Arduino Nano, n.d. 

Sensörlere uygulana gerilim maksimum 5V olduğu için ADC bu gerilimi 

 şeklinde 1024 parçaya ayırır. Her bir parçaya adım denir ve bu adımlar 0-1023 
arasındadır. Her bir adımın gerilim değeri 0,0048V ve katları olacak şekilde 
belirlenir ve dijital bilgi olarak kodlanır. (Pelgrom, 2017; Ruiz-Amaya et al., 
2011)Örneğin, ADC işlemi sonunda 512 bilgisi elde ediliyorsa bu durum sensörün 
kollektör terminalinde yaklaşık 2.5V olduğunu gösterir. Sensör beyaz çizgiye 
yaklaştıkça sensörün kollektör ucundaki gerilim düşecek ve aynı zamanda ADC 
işlemi sonunda okunan değerin sayısal karşılığı da azalacaktır. (Çiçek, 2009; 
Rapuano et al., 2005; Ruiz-Amaya et al., 2011) 
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Şekil 3: 10 Bit ADC Adım Grafiği 

 

1.2. Kızıl Ötesi Sensör Dizisi 
LFR’nin ön tarafında bir dizi şeklinde zemine çizilen çizgiyi okuyabilecek 

şekilde IR sensörler monte edilir. Bu çalışmada qrd1114 sensör dizisi 
kullanılmıştır. Qrd1114 bir adet IR led ve fototransistörin bir paket içinde 
birleştirilmesinden oluşturulmuştur (QRD 1114, n.d.). 

Şekil 4: QRD 1114 Blok Şeması 

 

Kaynak: QRD 1114, n.d. 

Şekil.4’de qrd1114 sensörünün şematik çizimi gösterilmiştir. IR diyottan 
yayılan ışınlar LFR’nin hareket edeceği zemine çarpar. Zemin siyah olup üzerine 
beyaz bir çizgi çekilebileceği gibi, beyaz zeminin üzerine siyah bir çizgi de 
çekilerek oluşturulabilir. Siyah zemine çarpan kızıl ötesi ışınların büyük bir 
bölümü zemin tarafında absorbe edilir. Beyaz çizgiye çarpan kızıl ötesi ışınların 
büyük bir bölümü de geriye yansır ve fototransistörün ışığa duyarlı beyzine 
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düşerek transistörün kollektör emiter arasından akımın geçmesini sağlar. 
Kollektör-emiter arası geçen akım transistörün beyzine düşen ışığın şiddetine göre 
değişir.(“Improved Optical Performance of Multi-Layer MoS2 Phototransistor 
with See-through Metal Electrode _ Enhanced Reader,” 2019)LFR zemin 
üzerinde hareket ederken beyaz çizgiye yaklaşan her bir sensörün 
fototransistörüne yansıyan ışığın şiddeti değişecektir. Yansıyan ışığın şiddeti 
arttıkça fototransistörün kollektör-emiter arasından geçen akım şiddeti de 
artacaktır. (Alwan et al., 2021; Gheorghe, n.d.) 

1.3. Motor Sürücü 
Sensörlerden gelen bilgiler LFR’nin çizgi üzerindeki konumuna göre 

Arduino nano mikro denetleyici tarafından işlendikten sonra 12V DC motorlara 
PWM sinyali gönderilir. PWM sinyalinin maksimum genliği 5 volt olduğu için bu 
gerilim motorları hareket ettirmeye yetmez. Bundan dolayı PWM sinyalini 
genliğini yükseltmek için motor sürücü kullanmak gerekir. Bu çalışmada L298 
motor sürücü devresi kullanılmıştır. 

Şekil 5: L298 Pin Şeması 

 

Kaynak: (STMicroelectronics, 2000) 

Sensörlerden gelen bilgiler LFR’nin çizgi üzerindeki konumuna göre 
Arduino nano mikro denetleyici tarafından işlendikten sonra 12V DC motorlara 
PWM sinyali gönderilir. PWM sinyalinin maksimum genliği 5 volt olduğu için bu 
gerilim motorları hareket ettirmeye yetmez. Bundan dolayı PWM sinyalini 
genliğini yükseltmek için motor sürücü kullanmak gerekir. Bu çalışmada L298 
motor sürücü devresi kullanılmıştır. 
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Şekil 6: L298 Bağlantı Şeması 

 
Kaynak: Farkh et al., 2021 

2.4. LM2596 Ayarlanabilir Gerilim Düşürücü Güç Modülü 
LM2596 Ayarlanabilir DC-DC çevirici 4V DC- 35V DC arası giriş 

gerilimlerini 1.23V DC 30V DC gerilim aralığında regüle işlemi yapar. Çıkış 
akımı 3 amperdir. LFR sistemlerinde mikrodenetleyicinin ve sensör dizilerinin 
sabit bir gerilim ve akımla beslenmesi gerekir. Besleme geriliminde oluşabilecek 
dalgalanmalar sistemin yanlış çalışmasına yol açar. LM2596 ile pilden alınan 
gerilim devre üzerindeki 50k potansiyometre yardımıyla 5V gerilime düşürülür. 3 
ampere kadar akım verdiği için hemen ısınmaz. LFR üzerindeki mikrodenetleyici, 
sensör dizisi için besleme gerilimi ve motor sürücünün aktif edilmesi için gerekli 
5V gerilimin uzun süre sağlanmasında kullanılır.  
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Şekil 7: LM2596 Elektronik Devre Şeması 

 
Kaynak: Semiconductor, n.d. 

2.5. Kızılötesi Mesafe Sensörü - MZ80(E18-D80NK) 
E18-D80NK Infrared uzaklık sensörüdür. Mesafesi 3cm-80cm arasındadır. 

Infrared’den çıkan sinyal karşı taraftaki cisme çarparak fototransistöre gelir. 
Sinyalin sensörden ayrılma ve geri gelme sürelerine göre mesafe hesaplanır. 
Sensörün çıkış gerilimi dijital moddadır. Sensöre monte edilen potansiyometre 
yardımıyla mesafe ayarı yapılır.  

Şekil 8: MZ80 Blok Şeması 

 
Kaynak: Wiring the E18-D80NK Infrared Distance Ranging Sensor, n.d. 
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Şekil 9: MZ80 Mesafe Sensörü 

 
Kaynak: Mz80.Pdf, n.d. 

3. LFR ELEKTRONİK DEVRE ŞEMASI 
Yukarıdaki elektronik devre şemasında LFR motorları için 12V DC 

besleme gerilimi kullanılmıştır. LM2596 regülatörünün girişine 12V uygulanmış 
ve çıkışından 5V gerilim elde edilerek, Arduino Nano, qrd114, MZ80 ve L298’in 
iç yapısında bulunan elektronik devrelerin besleme gerilimi olarak kullanılmıştır 

Şekil 10: LFR Elektronik Bağlantı Şeması 
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Arduino Nano’nun D2-D3-D4-D5 pinleri L298’in IN1, IN2, IN3, IN4 
girişlerine bağlanarak motorların ileri veya geri dönmesi sağlanmıştır. IN1ve IN2 
ile OUT1-OUT-2 MOTOR-1’in, IN3 ve IN4 ile OUT3-OUT4 MOTOR-2’in, ileri 
veya geri dönme yönleri kontrol edilir. D6-ENA ile MOTOR-1’in, D9-ENB ile 
MOTOR-2’in hız kontrolleri sağlanır. D12 pini MZ80’den gelen dijital bilgilerin 
okunmasında kullanılmaktadır. 

4. HAREKET ELEMANLARI 
Çizgi izleyen robotta hareket elemanları olarak DC motorlar ve tekerlekler 

kullanılmıştır. Bir elektrik motoru elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren 
araçlardır. Bu çalışmamızda LFR’de dişli kutularına sahip DC motorlar 
kullanılmıştır. Böylece LFR’nin herhangi bir yükseklikten inerken veya çıkarken 
sabit bir hızda hareket etmesi sağlanmıştır. Kullanılan tekerleklerin çapına göre 
LFR hızı değişir. 

5. ANA GÖVDE (ŞASİ) 
LFR’nin parçalarının monte edileceği ana gövde çeşitli materyallerden 

oluşabilir. Burada önemli olan kullanılan malzemenin sağlam olması ve hafif 
olmasıdır. Sert plastik, alüminyum gibi hafif ve esneme yapmayan malzemeler 
tercih edilebilir. 

6. PROGRAMLAMA 
LFR hareket edeceği zemin üzerine sensör dizisinin orta noktası beyaz çizgi 

üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Sensörlerden gelen gerilim değerlerine ADC 
işlemi uygulanır. Bu işlem sonunda elde edilen sayısal değerler bir dizi içinde 
toplanır. Dizi içindeki değerlerin en büyük ve en küçük olanı bir algoritma ile 
bulunduktan sonra bu iki değer toplanır ve ikiye bölünür. Böylece bir ışık referans 
noktası elde ederiz. Dizi içindeki değerler elde edilen ışık referans noktasına göre 
bir algoritma ile değerlendirilir. Işık referans noktasının altında kalan değerler 
işleme alınırken, referans noktasının üstünde kalan değerler sıfır kabul edilir. 
Böylece dizi içindeki değerlerin sayısal değeri değişir. Bu sayısal değerler 
sensörün bulunduğu yere göre bir katsayı ile çarpılır ve toplanır. Örneğin mikro 
denetleyicinin A0 ADC pininden okunan değer 0 ile, A1 ADC pininden okunan 
değer 1000 ile, A2 ADC pininden okunan değer 2000 ile, A3 ADC pininden 
okunan değer 3000 ile çarpılır. Sensör dizisinde kullanılan sensör sayısına göre 
bu işlem devam eder. Seçilen katsayı arttıkça pozisyon bilgisindeki hassasiyet 
artar. Fakat, PWM çıkışlarından bu hassasiyete uygun sinyal alınamayabilir. 
Katsayı ile çarpılan değerlerin toplamı, ADC pinlerinden alınan ham değerlerin 
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toplamına bölünür. Bu değer bizim pozisyon bilgimizdir.(Arduino Library for the 
Pololu QTR Reflectance Sensors, n.d.) Tablo 1’de Arduino Nano mikro 
denetleyicisinin ADC pinlerine bağlı sensörlerin seri port ile bilgisayardan yapılan 
ölçüm değerleri ve elde edilen pozisyon bilgileri ile ilgili örnekler verilmiştir. 
Sensör değerleri ışık referans noktasına göre hesaplanan değerlerdir. Farklı ışık 
referans noktalarında yapılan ölçümlerde sensör ölçüm değerlerinin farklı 
olmasına karşın hesaplanan hata bilgisinin aynı olduğu görülmüştür. Hata 
bilgisinin hesaplanmasında izlenecek adımlar; 

a. Sensör dizisinde kullanılan dört adet sensör katsayılarından en büyük ve 
en küçük toplanarak ikiye bölünür. Bu değer bizim sensör dizisindeki 
pozisyon bilgimizin orta noktası olacaktır.  
En yüksek katsayı üç bin (3000) değerine sahip olan sensör s3 ve en 
düşük katsayı sıfır (0) sahip sensör s0 ise (3000+0) / 2=1500 değeri orta 
nokta pozisyon değerimizdir.  

b. Hata değeri orta noktaya göre olan uzaklıkla artı veya eksi olarak 
hesaplanır.  

7. PID KONTROL 
PID oransal, integral ve türevsel denetim yapan geri beslemeli bir kontrol 

sistemidir. PID önceden belirlenen bir değer ile kontrol edilecek sistemden gerçek 
zamanlı ölçülen değer arasındaki hata oranını hesaplar. PID sisteminin 
ayarlanmasında genel olarak J.G. Ziegler and N.B. Nichols metodu kullanılır. 
(Gheorghe, n.d.; “Introduction to PID Controllers - Theory, Tuning and 
Application to Frontier Areas,” 2012) Sensörlerden elde ettiğimiz pozisyon değeri 
ile LFR’nin orta noktası olarak belirlediğimiz değeri arasındaki fark LFR’nin hata 
bilgisidir. Bu bilgi PID algoritması ile işlenerek sonuçta elde edilen düzeltme 
değeri motorlara Arduino pwm çıkış pinlerinden gönderilir. 

Düzeltme = Kp*e(t) + Ki*  + Kd* e(t) (Goud & Swarnkar, 2019) 

Kp: Oransal kazanç 
Ki: İntegral kazanç 
Kd: Türevsel Kazanç 
t: işlem yapılan zaman 
e: hata 
Sistemimize uygun PID değerlerini bulabilmek için testler yapılmalı ve 

yapılan testlerden elde edilen değerlere göre LFR için uygun PID değerleri 
uygulanmalıdır (Kurniawan et al., 2016). 
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8. SONUÇ  
Bu çalışma ile mikrodenetleyicinin ADC modülünü kullanarak 

sensörlerden gelen bilgilere göre bir pozisyon bilgisi ürettik. Pozisyon bilgisini 
PID kontrol içinde işleyerek motorların kontrolünü sağladık. Bu şekilde LFR, 
çizilen rotanın üzerinde sorunsuz hareket etti. Yaklaşım sensörü LFR hareket 
halindeyken karşısına çıkan engeli tespit ederek LFR’nin durmasını, engel ortadan 
kalkınca LFR’nin hareketine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı oldu. Bu 
çalışmadaki amaç sadece renk sensörlerinden gelen bilgiye göre pozisyon bilgisi 
üretmek değil, aynı zamanda önerilen yöntem ile ısı sensörlerinden, nem 
sensörlerinden veya endüstride kullanılan diğer sensörlerden elde edilen bilgilerin 
işlenmesi ve gerekli kontrol algoritmaları ile çıkış bilgilerinin kontrolüdür. 
Örneğin; bir fırının sıcaklığı farklı ısıtıcılar tarafından sağlanıyorsa ve fırın içi 
sıcaklığın fırının her yerinde aynı olması isteniyorsa, ısıtıcılara verilecek gerilim 
değerleri bu metod ile ayarlanabilir. İkinci bir örnek olarak; bir tarladaki nem 
sensörlerinden gelen bilgiye göre, tarlanın belirlenen noktalarına ne kadar su 
verileceği belirlenir. 
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BÖLÜM 6 

ENGELLİ BİREYLER İÇİN TASARLANAN SANAL ORTAM 
ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ 

Murat KILINÇ1, Orkun TEKE2, Barış ÇUKURBAŞI3, Ali GERİŞ4  

ÖZET 
Engelli bireyler, teknolojik imkânlara olan erişimin artmasıyla birlikte 

gündelik hayat içerisinde daha fazla yer almaya başlamış, yeni deneyimleri tecrübe 
edebilmiş ve teknoloji sayesinde hayatlarını kolaylaştırıcı kazanımlar elde 
etmişlerdir. Bu durumun bir sonucu olarak literatürde engelli bireylerle ilgili yapılan 
araştırmaların sayısında da bir artış yaşanmıştır. Özellikle teknoloji dünyasında sanal 
ortam tasarımlarının yaygınlaşmasının etkisiyle araştırmacılar birçok engel grubuna 
yönelik çalışmaları literatüre kazandırmıştır. Mevcut gelişmeler ışığında ele alınan 
bu çalışma kapsamında Web of Science (WoS) üzerinde taranan ve engelli bireylere 
yönelik tasarlanan sanal ortam çalışmaları bibliyometrik analize tabi tutulmuş ve elde 
edilen sonuçlar tartışılmıştır. Virtual Environment (VE) ve Disability (DB) 
kavramları ekseninde VOSviewer kullanılarak yapılan analizlerde anahtar kelimeler 
altı kümeye ayrılmıştır. Elde edilen veriler her bir kümenin VE + DB kavramları ile 
ilişkisinin farklılık gözettiğini göstermektedir. İncelenen çalışmaların ülkelere göre 
dağılımlarına bakıldığında toplam bağlantı gücüne göre İngiltere, Brezilya ve 
Hollanda’nın üst sıraları paylaştığı görülmüştür. Atıf sayısı üzerinden yapılan 
analizler sonucunda ise sanal ortamlar ve engelli bireyler özelinde alana en çok etki 
eden yazarlar bulgular bölümünde açıklanmıştır. Çalışma neticesinde ortaya konulan 
bibliyometrik analiz sonuçları; sanal ortam kavramının literatürde yoğun olarak 
işlendiğini ve engelli bireyler için büyük bir çalışma alanı potansiyeli yarattığını 
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göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde VE + DB araştırma alanının gelecek 
yıllar içerisinde etki değeri yüksek araştırmaların yapılmasını sağlayacak bir 
altyapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Bibliyometrik Analiz, Sanal Ortam 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF VIRTUAL ENVIRONMENTAL STUDIES 
DESIGNED FOR DISABLED INDIVIDUALS 

ABSTRACT 
With the increase in access to technological opportunities, disabled individuals 

have started to take more part in daily life, have been able to experience new 
experiences and have gained gains that facilitate their lives thanks to technology. As 
a result of this situation, there has been an increase in the number of studies on 
disabled individuals in the literature. Especially in the world of technology, with the 
effect of the widespread use of virtual environment designs, researchers have brought 
studies for many disability groups into the literature. Within the scope of this study, 
which is discussed in the light of current developments, virtual environment studies 
scanned on Web of Science (WoS) and designed for disabled individuals were 
subjected to bibliometric analysis and the results were discussed. Keywords were 
divided into six clusters in the analyzes made using VOSviewer on the axis of Virtual 
Environment (VE) and Disability (DB) concepts. The data obtained show that the 
relationship of each cluster with the concepts of AND + DB differs. When we look 
at the distribution of the analyzed studies by country, it is seen that England, Brazil 
and the Netherlands share the top ranks according to the total connection strength. As 
a result of the analyzes made on the number of citations, the authors who made the 
most impact on the field in terms of virtual environments and disabled individuals 
are explained in the findings section. The results of the bibliometric analysis revealed 
as a result of the study; This shows that the concept of virtual environment has been 
extensively studied in the literature and creates a great potential for workspace for 
people with disabilities. From this point of view, it is possible to say that the VE + 
DB research field has an infrastructure that will enable high-impact research to be 
conducted in the coming years. 

Keywords: Persons with Disabilities, Bibliometric Analysis, Virtual 
Environment 

1. GİRİŞ 
Engellilik, doğal hayatın bir parçası olarak, insan yaşamının da doğasında 

bulunmaktadır. Her canlı bireyin başına gelebilecek olası kaza gibi durumlar ile 
uzuv ve işlev kaybedebileceği düşünülmelidir. Bu sebeple herkesin başına 
gelebilecek bu durum göz önünde bulundurulduğunda, engellilerin toplumsal 
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hayata entegrasyonu ve değişen teknolojik çağa ayak uydurmalarını sağlamak 
birincil vazife olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İnsan - bilgisayar etkileşiminin artması ile yaygınlaşan dijital dönüşüm 
çağında, hızlı gelişen ve artan bilgiye engelli bireylerin de ulaşmasının 
kolaylaşması sağlanmalı ve teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu 
aşamada çalışmanın ana konusunu oluşturan sanal ortam çalışmaları ile engelli 
bireylerin teknolojik değişime daha rahat ayak uydurması, bilgiye erişimlerinin 
kolaylaşması ve güncel teknolojileri takip edip kullanabilen bireyler haline 
gelmeleri hususunda adımlar atılmaktadır.  

Çalışmanın temelini oluşturan, sanal gerçeklik veya sanal ortam bilgisayar 
teknolojisi, insanların etkileşime girebileceği simüle edilmiş nesneler ve olaylar 
üretmektedir. Bu sebeple gerek masaüstü versiyonlarda gerekse artırılmış 
gerçeklik - genişletilmiş gerçeklik (VR/XR) ekipmanları ile farklı ortamları 
simüle ederek, farklı olaylar veya nesneler konusunda daha kolay bilgi 
edinilmesi, kavramın rahat anlaşılması sağlanmaktadır.  

Bu amaçla çalışma kapsamında, akademik veri tabanlarından biri olan ve 
Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve 
konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak, alanınız ile en ilgili ve prestijli 
yayınlara ulaşmanızı sağlayan Web of Science veri tabanında taramalar 
yapılmıştır. Araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların 
çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili 
tüm kayıtlara linkler veren Web of Science (WoS)’tan çekilen ve VOSviewer 
aracı ile görselleştirilen veriler ile engelli bireyler için tasarlanan sanal ortam 
çalışmalarının bibliyometrik analizi yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler Şekilleştirilerek engelli bireyler 
için oluşturulan ve bilgiye erişimlerinin kolaylaşmasından farklı deneyimler 
edinerek kendilerine katma değer sağlayacağı düşünülen sanal ortam tasarımları 
ile ilgili akademik çalışmaların bulunduğu yer, yıllara göre değişim, kümesel 
kavram dağılımları ve ilişkileri, kategorik dağılımlar ve çalışmaların alanları ile 
ilgili analizler yapılmıştır.  

2. PROBLEM TANIMI 
Engelli bireyler, teknolojik imkânlara olan erişimin artmasıyla birlikte 

gündelik hayat içerisinde daha fazla yer almaya başlamış, yeni deneyimleri 
tecrübe edebilmiş ve teknoloji sayesinde hayatlarını kolaylaştırıcı kazanımlar 
elde etmişlerdir. Bu durumun bir sonucu olarak literatürde engelli bireylerle ilgili 
yapılan araştırmaların sayısında da bir artış yaşanmıştır. Özellikle teknoloji 
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dünyasında sanal ortam tasarımlarının yaygınlaşmasının etkisiyle araştırmacılar 
birçok engel grubuna yönelik çalışmaları literatüre kazandırmıştır. Bu 
çalışmaların bazıları bakıma muhtaç engelli bireylerin bakımlarından tutun, 
engelli bireylerin eğitime entegre edilmesinin kolaylaşması ve bilgiye 
erişimlerinin hızlanmasına kadar geniş bir alanda değerlendirilmiştir.  

Literatürde önemli uygulamalardan biri olan (Trewin vd. 2008) çalışmada 
“PowerUp” isimli bir sanal gerçeklik ortamı oluşturularak çeşitli bilişsel, algısal 
ve fiziksel engelleri olan bireyler tarafından kullanılabilir kılmak için hangi 
özelliklerin gerekli olduğunu ele alınmıştır. Erişilebilirlik özellikleri PowerUp 
oyununa dahil edilmiş ve bugüne kadar görme engelli ve az gören kullanıcılarla 
doğrulanmıştır. Bu özellikler, dünya içi gezinme ve yönlendirme araçlarını, yazı 
tipi özelleştirmeyi, kendi kendini seslendiren metinden konuşmaya çıktıyı, 
yalnızca klavye ve yalnızca fareyle gezinmeyi içermekte olup alandaki ilkler 
arasında yer almaktadır.  

 Budzizewski vd., (2011)’nin yaptığı çalışmada ise engelli bireyler için 
simülasyon odaklı bir çalışma ortamı oluşturulmuş, bilgisayar simülasyonu ve 
sanal gerçeklik teknikleriyle işyerlerini hareket engeli olan işçilere uyarlamayı 
amaçlayan bir projenin ön sonuçları açıklanmıştır. Bu çalışmadaki görev için 
maksimum kol erişimi ve tercih edilen çalışma alanı görselleştirmesi ile 
bilgisayar tarafından oluşturulmuş bir insan modeli geliştirilmiştir. Sanal bir 
çalışma alanı oluşturmak, insan modelinin ölçülerini ve kısıtlamalarını engelli bir 
kişiyi yansıtacak şekilde ayarlamak ve gerekli değişiklikleri analiz etmek için 
özel yazılımlar kullanılmıştır. Değiştirilmiş bir işyerini değerlendirmek ve daha 
fazla değişiklik eklemek için sürükleyici bir sanal gerçeklik ortamı kullanılmıştır. 
Charles vd. (2020) de çalışmalarında, engelli bireylerin bakımlarına yönelik VR 
ortam tasarımı dizayn etmiştir.  

Baş vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada özel gereksinimli bireyler için 
oluşturulan mobil artırılmış gerçeklik çalışmaları incelenmiş ve özellikleri 
aktarılarak analizleri yapılmıştır. Dündar vd., (2021) ise görme engellilik ve 
alışveriş ile ilgili artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirmiştir. Bu uygulama 
kapsamında geliştirilen mobil uygulama sayesinde alışveriş ortamlarında telefon 
kamerası ürüne ait barkoda tutulduğu zaman sesli olarak o ürüne ait bilgiler 
okutulmuş ve sistem test edilmiştir.  

Literatürde yer alan ve farklı problemlere ışık olmak için hazırlanan 
çalışmaların gösterdiği yol doğrultusunda, Web of Science veri tabanında 
aratılarak yapılan çalışmaların ilgili başlıkları, hangi konuda olduğu ve hangi 
konularda çalışmalara ihtiyaç duyulduğu, çalışma sayılarının artmasının ne 
kademede olduğu gibi sorular çalışmanın ana problem yapısını oluşturmuştur.  
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3. YÖNTEM VE AMAÇ 
Mevcut çalışma, engelli bireyler için tasarlanan sanal ortam çalışmaları 

için yapılan bir bibliyometrik analiz araştırmasıdır. Bu bağlamda, Web of Science 
(WoS) veri tabanında Virtual Environment (VE) ve Disability (DB) anahtar 
kelimeleri ile taramalar yapılmış, erişilebilen toplam 147 yayın VOSviewer 
yazılımı ile analiz edilmiştir. VOSviewer, bililiyometrik analiz yapmak üzere 
geliştirilmiş, ücretsiz olarak hizmet veren ve genellikle bilimsel çalışmalarda 
kullanılan bir yazılımdır (Yu vd., 2020; Shah vd., 2019; Cavalcante, 2021). 
Analiz sonuçlarıyla elde edilen bulgular derinlemesine incelenerek sonuç ve 
tartışma bölümünde açıklanmıştır. Bu doğrultuda yapılandırılan ve mevcut 
gelişmeler ışığında ele alınan çalışmanın amacı, Web of Science (WoS) üzerinde 
taranan ve engelli bireylere yönelik tasarlanan sanal ortam çalışmalarını 
bibliyometrik analizle birlikte incelemek ve ortaya çıkan sonuçları 
değerlendirerek analiz etmektir. 

4. BULGULAR 
Çalışma kapsamında VOSviewer kullanılarak yapılan bibliyometrik 

analizlerle elde edilen bulgular bu bölümde ortaya koyulmuştur.  

4.1. Kümeler ve Anahtar Kelime Dağılımı 
Engelli bireyleri kapsayan yayınlar içerisinde kullanılan anahtar 

kelimelerden ortak olanlardan üçü ele alınarak yapılan analizler sonucunda 6 
kümeye ayrılan bir dağılım olduğu göze çarpmaktadır.  

İlk olarak, birinci kümeye bakıldığında VE+D kavramlarının Assistive 
Technology, Disability ve Down Syndrome kelimeleri ile daha çok ilişkili olduğu 
görülmüştür (Şekil 1). İkinci kümeye bakıldığında ise Autism, Children ve 
Intellectual Disability ile ilgili bir ilişki olduğu görülmüştür. Üçüncü kümede ise 
engelli bireyler için Assistive Technology ve Navigation VE+D kavramları ile 
ilişkili olarak öne çıkmıştır.  
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Şekil 1: VOSViewer Kümesel Dağılımları 

 
Bunlara ek olarak dördüncü kümede “Accessibility (erişilebilirlik)”, 

beşinci kümede “Head Mounted Display (başa takılan görüntüleyici)” ve altıncı 
kümede ise “cerebral palsy” kelimesi VE+D kavramları ile ilişkili olarak öne 
çıkmaktadır (Şekil 2). 

Şekil 2: VOSViewer Kümesel Dağılımları 
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4.3. Ülkelere ve Yıllara Göre Dağılım 
Ülkelere ve yıllara göre WoS üzerinden analizler ve çıkarımlar 

yapıldığında çeşitli bulgular ortaya çıkmaktadır. Öncelikle atıf bakımından 
incelendiğinde engelli bireylerle ilgili sanal ortam kapsamında yapılan yayınlara 
toplam 4365 atıf yapılmıştır (Tablo 1). Bu atıflar arasından en az 3 atıfın yapıldığı 
yayınlar (cut-off point=3) VOSviewer ile analiz edildiğinde ise 78 yayın ortaya 
çıkmaktadır.  

Ülkelere göre yayın sayısı, atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü (TBG) 
incelendiğinde İngiltere, Brezilya, Hollanda, İspanya ve Fransa’nın TBG’ye göre 
ilk 5 içerisinde yer aldığı görülmektedir. VOSviewer kılavuzuna göre, her 
bağlantının pozitif sayısal bir değerle temsil edilen bir gücü bulunmaktadır. Bu 
değer ne kadar yüksek olursa bağlantı o kadar güçlü kabul edilmektedir (Pauna 
vd., 2018; Pauna vd., 2019; Al Husaeni vd., 2022). Diğer bir deyişle ifade etmek 
gerekirse, toplam bağlantı gücü özelliği, belirli bir araştırmacının diğer 
araştırmacılarla ortak yazarlık bağlantılarının toplam gücünü ifade etmektedir. 

Tablo 1: Ülkelerdeki Yayınların Toplam Bağlantı Gücüne Göre Listesi 
Ülke Yayın Sayısı Atıf Sayısı Toplam Bağlantı Gücü 
İngiltere 19 432 10 
Brezilya 14 71 6 
Hollanda 4 80 6 
İspanya 8 18 6 
Fransa 9 115 5 
Çin Halk Cumhuriyeti 5 55 5 
Kanada 12 417 4 
İtalya 12 126 4 
Şili 7 61 3 
Ekvador 4 2 3 
ABD 35 506 3 
İsrail 7 157 3 
Finlandiya 1 48 2 
Rusya 2 48 2 
Almanya 3 29 1 
Malezya 1 3 1 
Polonya 1 0 1 
Portekiz 1 3 1 
Romanya 2 5 1 
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İsveç 1 2 1 
İsviçre 2 8 1 
Irak 1 3 1 
Avustralya 1 3 0 
Kolombiya 1 0 0 
Hırvatistan 1 1 0 
Kıbrıs 2 11 0 
Danimarka 2 12 0 
Estonya 1 1 0 
Yunanistan 1 2 0 
Macaristan 1 2 0 
Japonya 2 9 0 
Meksika 3 39 0 
İskoçya 1 6 0 
Slovenya 1 0 0 
Güney Kore 1 5 0 
Tayvan 4 92 0 
Türkiye 1 0 0 
Hindistan 1 0 0 
İran 1 0 0 
İrlanda 1 0 0 

Türkiye’deki yayın sayısı, atıf sayısı ve TBG değerleri incelendiğinde ise 
yalnızca 1 yayın yapıldığı, atıf sayısı ve TBG değerlerinin sıfır olduğu gözlemlen-
mektedir.  

Şekil 3: Ülkelere Göre Çalışmaların Dağılımları 
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Engelliler alanında sanal ortam çalışmalarıyla ilgili ülkelere göre yayın 
sayısı incelendiğinde ABD, İngiltere, Brezilya, Kanada ve İtalya’nın ön plana 
çıktığı görülmektedir (Şekil 3). Ancak Şekil üzerinde ülkeler arası düzensiz bir 
dağılımın söz konusu olduğu göze çarpmaktadır.  

Şekil 4: Yıllara Göre Çalışmaların Dağılımları 

 

Şekil 5: Çalışmaların Yıllara Göre VOSViewer Dağılımları 

 

Yıllara göre dağılımlara bakıldığında ise 2021 yılında özellikle COVID-19 
sürecinin de etkisiyle erişilebilirliği tetiklediği için sanal gerçeklik ve engelliler 
eksenindeki çalışmaların sayısının arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 4). 2021’i takip 
eden 2011, 2009, 2016 ve 2015 yıllarında da kayda değer bir şekilde sanal 
gerçeklik ve engelliler kapsamında yapılan çalışma sayısının yüksek olduğu 
bulunmuştur (Şekil 5). 
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4.4. Metaverse Anahtar Kelimesi ile ilgili Bulgular 
Bibliyometrik analizin yapıldığı zaman dilimi içerisinde WOS üzerinde 

Metaverse anahtar kelimesi aratıldığında 362 yayın ortaya çıkmaktadır. Tüm ya-
yınlar ele alındığında 1074 anahtar kelime kullanılmıştır. Bu kapsamda, VOS-
viewer’de 2 anahtar kelime ortak olacak şekilde filtreleme yapıldığında 129 yayın, 
3 anahtar kelime ortak olacak şekilde filtreleme yapıldığında ise 52 yayın ortaya 
çıkmaktadır. İki şekilde de incelenen anahtar kelimelere bakıldığında engelli bi-
reylerle ilişkili herhangi bir anahtar kelimenin yer almadığı görülmüş ve bulgular 
arasında yer almıştır (Şekil 7). 

Şekil 7: WOS üzerinde Metaverse Anahtar Kelime Analizi
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3 anahtar kelime ortak olacak şekilde analiz edildiğinde veriler 7 kümeye 
ayrılmıştır. Birinci kümeye bakıldığında Metaverse’in daha çok avatar, işbirliği 
ve eğitim kavramları ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Bununla birlikte 
Metaverse Second Life, sanal ortamlar ve sanal dünyalar ile de 
ilişkilendirilmiştir. İkinci kümeye bakıldığında 3B, sanat, avatar, sürükleyici ve 
bulunuşluk kavramları Metaverse ile ilişkilendirilmiştir.  

Üçüncü kümede derin öğrenme, dördüncü kümede blokzincir ve beşinci 
kümede yapay zekâ Metaverse ile ilişkilendirilmiştir. Altıncı küme tek öge olarak 
e-öğrenme, yedinci küme ise yine tek öge olarak sanal dünya kavramı Metaverse 
ile ilişkilendirilmiştir. Anahtar kelimelerin toplam değer gücü değerlerine 
bakıldığında Metaverse ile en güçlü bağlantının sanal gerçeklik anahtar kelimesi 
ile olduğu görülmüştür. En güçlü bağlantılar sıralamasının devamında ise sanal 
dünyalar ve artırılmış gerçeklik kavramları gelmektedir. 

5. SONUÇ ve TARTIŞMA 
Ortaya koyulan bibliyometrik analiz sonuçları sanal ortam kavramının 

literatürde yoğun olarak işlendiğini ve engelli bireyler için büyük bir çalışma 
alanı potansiyeli yarattığını göstermektedir. Çünkü pandeminin gereksinim 
haline getirmiş olduğu erişilebilirlik kavramı, sanal gerçeklik teknolojileriyle 
birlikte uygulandığında engelli bireylerin birçok problemine çözüm 
sağlayabilecek niteliktedir. Bu yönüyle ele alındığında sanal gerçeklik 
kavramıyla elde edilecek kazanımlarla birlikte dil ve konuşma engelli gruplar, 
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dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğu sorunları, ruhsal ve duygusal 
hastalığa sahip olan engel grupları ve ortopedik engel gruplarına ait olan 
sorunların çözülebilme durumu söz konusudur. 

Sonuç olarak VE+DB araştırma alanının gelecek yıllar arasında etki değeri 
yüksek araştırmaların yapılabileceği bir etkiye sahip olduğunu söylememiz 
mümkündür. Bu yönüyle ele alındığında Türkiye’de bu araştırma alanının henüz 
daha olgunlaşmadığı görülmektedir.  

Gelecek çalışmalarda ilgili araştırma alanı üzerine gidildiğinde, özellikle 
Metaverse kavramı için Türkiye’de bir araştırma altyapısı oluşma potansiyeli 
mevcuttu. 
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BÖLÜM 7 

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN DİJİTAL ÖĞRETİM 
MATERYALLERİNE DAİR DENEYİMLERİ 

Cansu ŞAHİN KÖLEMEN1 

ÖZET 
Teknolojinin gelişmesi her alanda etkili olduğu gibi öğrenim alanın da etkili 

hale gelmiştir. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan dijital öğrenme materyalleri 
görme engelli bireyler için eğitimde fırsat eşitliğini ön plana çıkarmaktadır. Bundan 
dolayı bu materyallerin her bireye uygun şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu 
problem göz önünde bulundurularak bu çalışmanın amacı görme engelli olan 
öğrenenlerin derslerde kullanılan dijital öğretim materyallerine ilişkin dair 
deneyimlerini ortaya koymaktır. Görme engelli öğrenenlerin dijital öğretim 
materyallerine dair ihtiyaçlarının belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için bu 
araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması tercih edilmiştir. 
Çalışma grubu ise yükseköğretim de öğretim gören görme engeli bulunan 
öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı 
yapılandırılmış görüşme sorularından yararlanılmıştır. Bulguların elde edilmesinde 
içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda dijital öğretim materyallerinin nasıl 
tasarlanması ve kullanılması gerektiğine ilişkin öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dijital öğretim materyalleri, görme engelli bireyler, 
öğrenme süreci 
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EXPERIENCES OF VISUALLY DISABLED INDIVIDUALS WITH 
DIGITAL TEACHING MATERIALS 

ABSTRACT 
The development of technology has become effective in every field, as well as 

in the field of learning. Digital learning materials used in the education-teaching 
process highlight equality of opportunity in education for visually impaired 
individuals. Therefore, these materials should be designed in accordance with each 
individual. Considering this problem, the aim of this study is to reveal the experiences 
of the visually impaired learners regarding the digital teaching materials used in the 
lessons. It has been tried to determine the needs of visually impaired learners 
regarding digital teaching materials. For this reason, case study, which is one of the 
qualitative research methods, was preferred in this study. The study group consists of 
visually impaired students studying in higher education. Semi-structured interview 
questions were used as data collection tool in the research. Content analysis was 
performed to obtain the findings. As a result of the research, suggestions were 
presented on how digital teaching materials should be designed and used. 

Keywords: Digital teaching materials, visually impaired individuals, learning 
process 

1. GİRİŞ 
Bireylerdeki görme yetersizliği az gören ve kör olmak üzere iki kategoriye 

ayrılmaktadır. Körlük; tüm bireyin doğal görme gücünün 1/10’ine veya daha azına 
sahip olması anlamına gelmektedir. Az gören ise görme keskinliği 20/70 ile 
20/200 arasında olan bireylere denmektedir (Özyürek, 1998). Kör ve az gören 
birey fark etmeksizin herkesin eğitime erişim hakkı bulunmaktadır. Özellikle 
insan hakları göz önünde bulundurulduğunda hem ulusal hem de uluslararası yasal 
düzenlemelerde her bireyin hiçbir ayrım olmaksızın yasa önünde eşit haklara 
sahip olduğu görülmektedir (UNESCO, 1960). 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına dijital öğretim materyalleri 
öğrenme ve öğretme sürecini kolaylaştırmaktadır. Çünkü görme engelli bireylerin 
gereksinimleri karşılandığı sürece bu materyaller üzerinden bilgiye erişim 
rahatlıkla sağlanabilmektedir (Koustriava ve Papadopoulos, 2014). Dijital öğretim 
materyali, öğretim amaçlı mobil cihazlar ya da bilgisayarlar gibi sayısal ortamlar 
aracılığıyla tasarlanmış çeşitli materyaller olarak tanımlanmaktadır (Karademir, 
2018). Taşlıbeyaz ve Karaman (2015)’a göre dijital öğretim materyali 
denildiğinde akla simülasyonlar, animasyonlar, sunumlar, dijital metinler veya 
videolar gelmektedir. Edson ve Thomas (2016) dijital öğretim materyalini dijital 
medya aracılığıyla servis edilen öğretim materyalleri olarak ifade etmektedir. 
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Dijital öğretim materyallerime dijital ders kitapları, çevrimiçi kaynaklar ve 
uygulamalar örnek olarak verilebilir. Dijital öğretim materyalleri aracılığıyla 
sunulan öğretim sürecinde öğrencilerin bilgiye ulaşırken etkili, hızlı ve hevesli 
olmasını sağladığı vurgulanmaktadır (Yavuz Konokman, 2019). Dijital öğrenme 
materyalleri öğrenenin dikkatini toplama ve odaklanma açısından klasik öğrenme 
materyallerine kıyasla daha etkili ve verimli olduğu ifade edilmektedir 
(Karademir Coşkun ve Alper, 2019). Bunun yanı sıra dijital öğretim materyalleri 
klasik öğrenme ortamlarında sağlanamayan farklı öğrenme fırsatları sunmaktadır 
(Kalyuga ve Liu, 2015). Çünkü dijital öğretim materyalleri işitsel, görsel veya 
birçok farklı öğrenme stiline hitap etmesinden dolayı önemli bir öğrenme kaynağı 
olmaktadır. Bununla birlikte dijital öğretim materyalleri, öğrenenler için bilgiyi 
seçme, sentezleme ve kullanmasını açısından büyük kolaylık sağlamaktadır 
(Zwart, Van Luit, Noroozi ve Goei, 2017). 

Dijital ortamda servis edilen metin tabanlı materyaller görme engelli 
öğrenenlerin öğrenme sürecini desteklemektedir. Metin tabanlı dijital materyaller 
görme engelli öğrenenler için erişilebilirliği artırmasından dolayı önem arz 
etmektedir (Anderson Inman ve Horney, 2007). Görme engelli öğrenciler metin 
tabanlı dijital öğrenme materyallerine ekran okuyucu programları yardımıyla 
rahatlıkla ulaşabilmektedir (Arı, 2015). Literatür incelendiğinde dijital öğretim 
materyallerinin birçok avantajı olmasına rağmen görme engelli bireylerin dijital 
ortamlarda ve materyallerde yaşadıkları problemler bulunmaktadır. Bu 
problemler (Yurtay, vd., 2017): 

 Derslerde kullanılan Office programlarına ilişkin öğrenciler genellikle 
sesin olmaması, kullandıkları ekran okuyucu programlarıyla tam 
uyumlu olmaması sorunlarını yaşadıkları dile getirilmektedir. Buna ek 
olarak Office programlarını kullanırken arayüzde ikonların çok 
olmasından dolayı programları kullanırken zorlandıkları 
görülmektedir. 

 Öğrenciler internet sayfalarında gezinirken görsel öğelerde sesli 
açıklamaların olmaması büyük sorun teşkil etmektedir. Ayrıca internet 
sayfalarında bulunan güvenlik kodları için sesli kullanımın 
sunulmamasının problem olduğu vurgulanmaktadır. 

 Ekran okuyucu programları tarafından algılanamayan animasyonlu 
öğretim materyallerinin sorun olduğu öğrenciler tarafından ifade 
edilmektedir. 

Dijital öğretim materyallerinin sağladığı fırsatlardan ve yaşanılan 
sorunlardan yola çıkarak bu çalışmada yükseköğretimde öğrenim gören görme 
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engelli olan öğrencilerin derslerde kullanılan dijital öğretim materyallerine ilişkin 
görüşlerinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 
araştırma sorusuna cevap aranmıştır. 

Görme engelli olan öğrencilerin derslerde kullanılan dijital öğretim 
materyallerine ilişkin deneyimleri nelerdir? 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Görme Yetersizliği 
Dünya Sağlık Örgütü 2019 verilerine bakıldığında hafif görme bozukluğu 

olan birey sayısı 188,5 milyon; orta ve şiddetli görme problemi olan birey sayısı 
217 milyon kör birey ise 36 milyondur. Keener (2004) görme problemini bireyin 
bir veya iki gözünde yetersiz olan engel durumu ya da kayıp olarak ifade 
etmektedir. Görme yetersizliği eğitsel ve yasal olarak iki farklı kategoride ifade 
edilmektedir. Yasal tanıma göre kör bireyin iki gözünde sağlıklı görme oranı 
dikkate alınarak en fazla 1/10 görme oranına sahip olmasıdır (Enç, 2005). Az 
gören bireyler ise kişinin iyi gören gözündeki görme keskinliğinin 20/70 ile 
20/200 arasında olmasıdır (Şafak, 2013). Eğitsel anlamdaki tanıma bakıldığında 
Millî Eğitim Bakanlığı (2000)’nın Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
kategorilere ayırmadan görme engelini “görme gücünün kısmen ya da tamamen 
yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun 
olumsuz yönde etkilenmesi durumu” olarak ifade etmektedir. Eğitsel anlamda 
görme yetersizliğinin tanım oluşturulmasının sebebi bireyler öğrenme 
süreçlerinde öncelikle görme duyularından yararlanmaktadır. Bundan dolayı 
bireylerin öğrenme süreçleri de etkilenmektedir. Buna ek olarak doğuştan görme 
yetersizliği olan birey ile sonradan görme kaybı yaşayan bireyler arasında da 
farklılık bulunmaktadır. Çünkü beş yaşından sonra görme yetersizliği yaşayan 
birey öğrendiği görsel öğeleri hafızasında taşıyor olabilir. Fakat bunu hiç 
deneyimlememiş birey öğrenme sürecinde bu yetersizlik öğrenmesini olumsuz 
etkileyebilir. 

2.2. Görme Engelli Bireylerin Özellikleri 
Bireyler yaşadıkları çevreleri duyu organlarıyla anlamlandırırlar. Bir başka 

deyişle insanlar karşılaştıkları nesnelerin nasıl olduğu, neye benzediklerine duyu 
organlarıyla cevap alırlar. Örneğin, görme engelli olan insanlar çevresindeki 
öğeleri elleri ve parmak uçlarıyla algılamaktadır. (Enç, 2005). Görme engelli 
bireyler diğer organlarını daha verimli kullansalar da görme duyularına yine de 
ihtiyaç duymaktadır (Baykoç, Dönmez, 2011). 
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Bilişsel gelişim, duyuşsal-sosyal gelişim, motor becerileri gelişimi ve dil 
gelişimi olmak üzere görme engelli bireylerin gelişim özellikleri dört kategoriye 
ayrılmaktadır (Mann, 2006).  

I. Bilişsel gelişim konusunda görme engelli bireyler problem 
yaşamaktadır. Çünkü sağlıklı bireyler görsel zekasıyla görselleri 
zihne entegre ederken görme engelli bireyler ise bu konuda problem 
yaşayabilmektedir. Görme yetisi bireylerde bilgiyi algılamak ve 
anlamak için bir bağlam oluşturmaya yaramaktadır. Görme engelli 
birey ise görme yetisi yerine işitme ve duyma yoluyla çevresindeki 
keşfetmeye ve öğrenmeye çalışmaktadır. Bundan dolayı görme 
engelli bireylerde kavram gelişimin konusunda sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir (Demir ve Şen, 2009).  

II. Duyuşsal-sosyal gelişim, görme yetisi olmayan bireyler sözsüz 
iletişimde zorluklar yaşamaktadır. Buna ek olarak bu bireylerde 
sosyal becerilerinin de gelişmesinde problemler olabilmektedir. 
Çünkü görme yetisi olmayan bireyler diğer kişilerin davranışlarını 
gözlemleyemediklerinden dolayı sosyal beceri gelişimlerinde 
gecikmelere sebep olmaktadır. Hatta çoğunlukla bu bireylerde 
korkma davranışı görülmektedir. Yaşadıkları çevre göz önünde 
bulundurulduğunda görme engeli olan kişilere tepki gösterme ve 
dışlama gibi davranışlar sergilenmesi sonucunda bu bireylerde içe 
kapanıklık gözlenmektedir (Demir ve Şen, 2009).  

III. Motor becerilerinin gelişiminde görme engelli bireyler bazı motor 
becerilerinde daha geç gelişim göstermektedir. Örneğin görme engelli 
bireyler emekleme ve yürüme becerilerinde gelişimsel sorunlara 
yaşayabilmektedir. Çünkü birey bu davranışları gözlemleyip taklit 
edememesinden dolayı gelişim açısından sorun ortaya çıkmaktadır 
(Mann, 2006; Demir ve Şen, 2009). 

IV. Dil gelişimi konusunda ise görme engelli bireyler bu gelişimde sorun 
yaşamamaktadır. Yalnızca jest ve mimikleri kullanamamaktadırlar. 
Buna ek olarak benmerkezci bir dil kullanmayı tercih etmektedirler 
(Cavkaytar ve Diken, 2006).  

2.3. Görme Engelli Bireylerin Eğitim Süreci 
Görme engelli bulunan bireylerin gelişim süreçleri olduğu gibi eğitim sü-

reci de bu durumdan etkilenebilmektedir. Görme engelli bireyler ilk kez 1785 yı-
lında Paris’te Valentin Hauy tarafından açılan ilk yatılı okul eğitim öğretim baş-
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lamıştır. Sonrasında tek bu okul değil Fransız İhtilali’nin ardından görme engelli-
ler için dünyanın her yerinde okullar açılmaya başlanmıştır. Türkiye’de de görme 
engelli bireyler için eğitim kurumları yer almaktadır (Demirel, 2013). Eğitim ku-
rumlarının ardından 1923 yılında Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi açılmıştır. 
Bu kurum 1926 yılında ilk kez görme engelli öğrencileri kabul etmiştir. Görme 
engelli bireyler için açılan tüm kurumların ortak amacı bu bireylere meslek edi-
nimi sağlamaktadır.  

Görme engelli bireylerin eğitim öğretim süreçleri engeli olmayan bireylere 
benzer şekilde yürütülmektedir. Bundan dolayı bu bireylerin görme 
yetersizliğinden dolayı yaşadıkları problemler göz ardı edilmemelidir. Öğrenme 
sürecinde yaşanılan sorunların başında okuma yazma becerisinin gelişimi 
gelmektedir. Buna ek olarak eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan materyallerde 
de problem yaşanmaktadır (Jimenez vd., 2009). Kör bireyler eğitim sürecinde 
dokunma ve işitme duyularından faydalanmaktadır (Goldreich ve Kanics, 2003). 
Fakat az gören bireyler ise öğrenme süreçlerinde ilk başta görme duyularından 
yararlanmaktadır (Enç, 2005). Bu durum ise bireylerin eğitim ve öğretim 
süreçlerinde farklılığa sebep olmaktadır. Bundan dolayı öğrenme sürecinde 
kullanılan dijital materyallerin hem az gören hem de kör bireylere uygun bir 
şekilde tasarlanması gerekmektedir.  

2.4. Dijital Öğretim Materyalleri  
Eğitim öğretim süreçlerinde öğretim materyalleri önemli bir yer 

tutmaktadır. Öğretim materyali ders içeriğini kapsayan araç-gereçlere olarak 
tanımlanmaktadır (Gülbahar, 2008). Buna ek olarak içinde bulunduğumuz dijital 
çağda dijital materyallerin ders içeriğini sunmak için kullanımı da önem arz 
etmektedir. Howell ve O’Donnell (2017), dijital öğretim materyali, ders içeriğini 
bilgisayar, internet ortamı ve projeksiyon cihazı gibi farklı kaynak ve elektronik 
ortam kullanılarak servis edilmesi olarak tanımlamaktadır. Öğrenmenin ana 
unsuru dijital içerik ve materyallerdir (Kumar ve Kushwaha, 2010). Böylece 
öğrenme sürecinde dijital materyal kullanımı öğrenenler için öğrenme sürecine 
dahil etme, düşünmeye sevk etme, derse olan motivasyonunu arttırma gibi 
sonuçlar meydana getirmektedir (Kablan, Erkan ve Topan, 2013).  

Dijital öğretim materyalleri aracılığıyla aktif ve etkili bir öğrenme ortamı 
sağlayabilmek için dijital öğretim materyalleri bir başka deyişle oyunlar, 
animasyon, ölçme değerlendirme araçları ve sunumlar gibi materyallerin 
oluşturulması gerekmektedir (Friesen, Fisher ve Roberts, 2001). Böylece dijital 
öğretim materyalleri ele alınan konuyu somutlaştırarak, içeriği 
basitleştirmektedir. Ayrıca çoklu öğrenme ortamı oluşturmaktadır (Yalın, 2020). 
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Dijital öğretim materyallerin öğrenenler açısından sağladığı avantajlar 
bilinmektedir. Ayrıca eğitim alanında pandemi süreciyle birlikte yaşanan dijital 
dönüşüm dikkate alındığında öğretmenlerin derslerinde kullandıkları dijital 
öğretim materyalleri tasarlamaya yönelik yeterliklerinin bulunması 
gerekmektedir. Çünkü yaşanılan çağa uygun bireyler yetiştirmek için eğitimde 
ulaşılması gereken hedeflerin yer aldığı “2023 Eğitim Vizyon Belgesi”nde de 
dijital öğretim materyallerin geliştirilmesine değinilmiştir. 2023 Eğitim Vizyon 
Belgesinde ülkemizde dijital içerik ve bu içerikleri üretmeye yönelik bir dönüşüm 
gerçekleştirilmesi için adımlar ve hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler 
doğrultusunda eğitim ve öğretim süreçlerinin öğrencilerin gündelik ve çalışma 
yaşamlarına uygun olarak dijital bir dönüşüm gerektirmesi gerekçesi 
vurgulanmıştır. Bundan dolayı öğretmenlerin dijital öğretim materyallerini 
tasarlamaları ve kullanmalarının önem arz etmektedir (MEB, 2020). Bu çalışmalar 
göz önünde bulundurularak öğretmenlerin derslerine uygun bir şekilde kendi 
dijital materyallerini tasarlamaya yönelik yetkinliklere sahip olmaları 
gerekmektedir. Fakat burada önemli olan konulardan bir tanesi bu dijital öğretim 
materyallerini tasarlarken evrensel tasarım ve erişilebilirlik kavramlarının da göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca bu dijital öğretim materyallerinin 
görme engelli bireyler için de uygun tasarlanması öğrenme süreçlerine dahil 
edilmesi açısından önem kazanmaktadır. Evrensel tasarım tasarlanacak olan her 
ürün her bireyin göz önünde bulundurularak tasarlanması gerektiğini 
vurgulamaktadır (Saito, 2006). Erişilebilirlik ise bir sebepten dolayı yaşamış 
olduğu fiziksel ya da zihinsel engeli olan tüm bireyleri dikkate alan bir kavramdır 
(Mamatoğlu ve Kaya, 2018). Bundan dolayı dijital öğretim materyalleri 
tasarlanmadan önce bu iki kavramın da dikkate alınması gerekmektedir. 

3. YÖNTEM 

3.1. Araştırma Deseni 
Bu çalışma için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma; ele 

alınan soruna ilişkin eleştirel, yorumlayıcı ve sorunun doğal ortamındaki halini 
anlamayı amaçlayan bir yöntemdir (Guba ve Lincoln, 1994; Klenke, 2016). 
Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olarak durum 
çalışması tercih edilmiştir. Durum çalışması bilimsel sorulara cevap bulabilmek 
adına ayırt edici bir desendir. Durum çalışmasında niçin ve nasıl soruları ön plana 
çıkmaktadır (Büyüköztürk vd., 2012). 

Bu çalışmalarda amaç belli bir sorunu detaylıca anlamak için belirlenen 
durumu anlamaktan geçmektedir. Durum çalışmasının çeşitlerinden biri içsel 
durum çalışmasıdır bu çalışmada içsel durum tercih edilmiştir. İçsel durum 
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çalışması bir konu hakkında bir kişiden veya gruptan derinlemesine bilgi 
toplamayı hedeflemektedir (Creswell, 2003). Çünkü belli bir grup olarak seçilen 
yükseköğretimde öğrenim gören görme engelli olan öğrencilerin derslerde 
kullanılan dijital öğretim materyallerine ilişkin deneyimleri için tür olarak içsel 
durum çalışması seçilmiştir. 

4. ÇALIŞMA GRUBU 
Çalışma grubunu yükseköğretimde öğrenim gören görme engelli olan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma için örneklem belirlenirken ise erişilebilir 
yöntem seçilmiştir. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, yakın ve erişilmesi kolay 
olan bir durumu seçer. Bu yöntem araştırmaya hız kazandırmaktadır (Kılıç, 2013).  

Katılımcılara ait demoŞekil veriler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Katılımcılara Ait DemoŞekil Bilgiler 

Kod Cinsiyet Görme Yeter-
sizliği Oranı 

Öğrenim 
Durumu Sınıf Kullanılan Dijital Öğretim 

Materyalleri 

K1 E %100 Lisans 3 Sunum, video, metin tabanlı 
dokümanlar 

K2 E %100 Ön lisans 2 Sunum, metin tabanlı dokü-
manlar 

K3 K %80 Lisans 4 Sunum 
K4 E %100 Lisans 2 Metin tabanlı dokümanlar 

K5 K %77 Lisans 3 Sunum, video, metin tabanlı 
dokümanlar 

K6 K %90 Ön lisans 2 Sunum, video 

K7 K %100 Ön lisans 2 Metin tabanlı dokümanlar, 
web siteleri 

K8 E %100 Lisans 3 Sunum 
K9 E %100 Ön lisans 2 Sunum, video 
K10 K %100 Lisans 4 Metin tabanlı dokümanlar 

Çalışma grubu incelendiğinde 5 katılımcının erkek 5 katılımcının ise kadın 
öğrenci olduğu görülmektedir. Görme yetersizliği oranı %100 olan 7 öğrenci 
bulunmaktadır. %90 görme yetersizliği olan bir katılımcı, %80 görme yetersizliği 
olan bir katılımcı ve %77 görme yetersizliği olan bir katılımcı çalışmada yer 
almaktadır. Katılımcıların 6’sı lisans okurken 4’ü ise ön lisans öğrencisidir. Ön 
lisans ve lisans öğrencileri ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileridir. 
Katılımcıların derslerinde kullanılan dijital öğretim materyalleri incelendiğinde 
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genellikle sunum, video, metin tabanlı dokümanlar olduğu görülmektedir. Buna 
ek olarak bir katılımcı ise internet sayfalarından yararlanıldığını ifade etmiştir.  

5. VERİ TOPLAMA ARACI 
Bu çalışmada, araştırma sonuçları veri toplama araçlarından olan 

yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile elde edilmiştir. 
Mülakat, nitel araştırmada yöntemlerinden en çok tercih edilen veri toplama 
aracıdır. Mülakat yöntemini tercih eden araştırmacı, katılımcıların beden dilinden 
ve sorular verdiği cevaplardan yorumlar yapmaktadır. Burada en önemli nokta 
görüşmelerde katılımcıların hangi yetkinliklere sahip olduğunu bulmak değil, 
katılımcıların gözünden olayları sınıflandırmaktadır (Türnüklü, 2000). Bu çalışma 
için mülakatta kullanılan görüşme soruları hazırlanmadan önce alanla ilgili 
çalışmalar incelenerek sorular ortaya koyulmuştur.  

6. VERİ TOPLAMA SÜRECİ VE ANALİZİ 
Veri toplama ortaya koyulan araştırma sorusuna cevap bulabilmek için 

katılımcılardan bilgi toplama faaliyetidir (Creswell, 2003). Bu doğrultuda bu 
çalışma için katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonrası veri analizi yapılmıştır. 
Veri toplama ve veri analizi süreci her zaman iç içedir (Merriam, 2013). Veri 
analizi sürecinde verilerin transkriptte edilmesi, kodların temaları oluşturması ve 
tablolar halinde sunulması yer almaktadır. Bu çalışmada veri analizi sürecinde 
veri analizi sarmalı aşamalarından yararlanılmıştır (Creswell, 2003).  

Veriler bütünsel halde transkript edilerek birkaç defa okunarak, 
anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Ardından veriyi tanımlama, sınıflandırma ve 
yorumlama işlemlerine geçilmiştir. Araştırma tarafından araştırma problemine 
ilişkin yanıt oluşturmayan gereksiz veriler ayıklanmıştır. Analiz için içerik analizi 
tercih edilmiştir. İçerik analizi, transkriptte yer alan verileri ölçmek için 
sistematik, yansız ve sayısal bir şekilde yapılan analiz olarak ifade edilmektedir 
(Wimmer ve Dominick, 2000) Veri analizi sonrası katılımcı görüşlerine yer 
verilirken katılımcı isimleri saklı tutulmuştur.  

7. BULGULAR 
Bu bölümde bulgular araştırma sorusu göz önünde bulundurularak temalar 

ve kodları oluşturulmuştur. Temalara ilişkin örnek görüş alıntılarına yer verilmiş-
tir. 
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Araştırmanın araştırma sorusu “Görme engelli olan öğrencilerin derslerde 
kullanılan dijital öğretim materyallerine ilişkin deneyimleri nelerdir?” sorusudur. 
Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki tema ve kodlar ortaya çıkmıştır. 

Tablo 2: Görme Engelli Olan Öğrencilerin Derslerde Kullanılan Dijital Öğretim 
Materyallerine İlişkin Temalar 

 Temalar Kodlar Katılımcılar 

Dijital öğretim 
materyallerine 
ilişkin 
deneyimler 

Faydaları 
Motivasyonu arttırma K2, K5, K6, K10 
Kolay öğrenmeye yardımcı K1, K2, K4, K5, K7, K10 

Yaşanılan 
sorunlar 

Erişilebilirlik sorunları K1, K2, K5, K7, K8, K9 
Engelin göz ardı edilmesi K3, K5, K6, K9, K10 
Sayısal derslerdeki problemler K1, K2, K4, K7, K9 

Öneriler Erişilebilirliğin sağlanması K1, K2, K7, K8 

Tablo 2 incelendiğinde yükseköğretimde öğrenim gören görme engelli olan 
öğrencilerin derslerde kullanılan dijital öğretim materyallerine ilişkin deneyimler 
amaç, faydaları, yaşanılan sorunlar ve öneriler olmak üzere dört farklı tema altında 
toplandığı görülmektedir. Dijital öğretim materyallerinin kullanım amacı göre 
öğretim elemanları tarafından müfredatta yer alan içerikleri daha kolay ve kalıcı 
olarak öğretmeye çalıştıkları söylenebilir. Buna ek olarak video ve sunum gibi 
materyallerde konu ile ilgili örnek sunumlarının ve etkinlik yapmalarının kolay 
olması da kullanım amacını desteklemektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler 
arasındaki iş birliğini de desteklediği söylenebilir. Öğretilen içerikler dijital 
öğretim materyalleriyle zenginleştirilmesi öğrencilere sağladığı en büyük 
avantajlar arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca bu materyaller aracılığıyla 
yalnızca anlatım tekniğinin de kullanılmaması sağladığı avantajlar arasındadır. 
Görme engelli bireylerin dijital öğretim materyallerine ilişkin yaşanılan sorunlara 
bakıldığında ise kör bireyler için kullanılan materyallerin ekran okuyucular 
programlarla uyumlu olmasının önemi vurgulanmıştır. Az gören bireyler içinse 
büyüteç, kontrast kolaylıkları gibi erişilebilirlik seçenekleri olması gerektiği 
söylenebilir. Çünkü erişilebilirlik kapsamındaki temel mantık, ekrandaki öğelerin 
görme engelli kullanıcıya sesli olarak aktarılmasıdır. Bunun için görsel ve video 
öğeleri ekran okuyucular tarafından sese dönüştürerek görme engelliye 
iletebilmesi gerektiği ifade edilebilir. Teorik derslerin yanı sıra sayısal derslerde 
karşılaşılan sembol veya formüllerde sorunlar yaşandığı söylenebilir. Ayrıca 
erişilebilirliğin haricinde bireylerin engel durumlarının göz ardı edilmemesi 
evrensel tasarımların geliştirilmesi gerektiği ve eğitimde fırsat eşitliği haklarının 



105 

olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda da önerilerde bulunulmuştur. Dijital öğretim 
materyallerinin faydaları temasına ait bazı görüşler şu şekildedir: 

“Çeşitli materyaller ile örneklerin sunulması dersi sıkıcı olmaktan 
çıkarıp motivasyonumuzu olumlu yönde etkiliyor.” (K5) 

“Bazı öğrenemediğim konularda bu materyaller öğrenmemi 
kolaylaştırdığını görüyorum.” (K6) 

“Öğrenme isteğimi ve derse olan motivasyonuma katkı sağlıyor.” 
(K10) 

“Ders ilgimi çekmeye başlıyor bu şekilde ve o zaman öğrenme isteğim 
artıyor.” (K4) 

Yaşanılan sorunlar temasına ilişkin bazı görüşler şu şekildedir: 
“Dijital öğretim materyallerinde yaşadığım temel sorun erişilebilirlik. 

Çünkü bazı hocalarımız erişilebilir materyallerin nasıl yapılması gerektiğini 
tam olarak bilmiyorlar. O yüzden de sorun yaşayabiliyoruz.” (K2) 

“Görme engelim bazen sınıf içinde, ders anlatılırken ya da hocaların 
verdikleri materyallerde unutulmuş olabiliyor. Bu durumda yaşadığım 
sorunun başında geliyor.” (K5) 

“Sözel derslerde değil de en çok matematik dersi gibi derslerde sorun 
yaşıyoruz. Sayılar ve formüller çok olunca erişilebilirlik sorunu da 
yaşıyoruz.” (K4) 

“Sınıfta bir ben görme engelli olduğumdan dolayı ders materyalleri de 
genele göre hazırlanabiliyor. Buda hem öğrenme beni zorlayabiliyor.” (K6) 

“Ekran okuyucu programları sayısal dersler için sorun oluşturabiliyor. 
Bu soruna çözüm bulunması gerekiyor.” (K7) 

“Tabi ki en büyük problem erişilebilirlik. Çünkü bazen öğretmenler 
materyalin içeriğine odaklanıyor ve tasarımını göz ardı ediyor. Bu durumda 
bize olumsuz yönde yansıyabiliyor. Fakat bizimde o içeriğe erişebilmemiz 
için dokümanlarımızın erişilebilir olması atlanmamalıdır.” (K1) 

Öneriler temasına ilişkin bazı görüşler şu şekildedir: 
“Görme engelli öğrencilerin tek çözümü tüm materyallerde 

erişilebilirliğin sağlanmasıdır.” (K1) 
“En çok tercih edilen video, sunum gibi materyallerde erişilebilirlik 

nasıl sağlanabilir bunu bilerek materyaller hazırlanmalıdır. Metin içeren 
dokümanlarda bile sorun yaşadığımız zamanlar oluyor.” (K7) 

“Erişilebilirliğin nasıl olduğu birçok kılavuzda anlatılmış her bir 
materyal için farklı imkanlar sunulmakta bunlar göz önünde bulundurularak 
materyaller hazırlanmalıdır. İlk önerim budur.” (K8) 
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“Öncelikle öğretmenlerimize materyallerin nasıl erişilebilir olacağı 
konusunda eğitimler düzenlenebilir. Çünkü bu onlar içinde büyük bir 
farkındalık olacaktır. Bu farkındalıkla birlikte nasıl yapacaklarını biliyor 
olmaları bizlere avantaj sağlayabilir.” (K2) 

8. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Görme problemi olmayan bireylerin edindiği bilgilerin %85'ini, görme 

yoluyla edindikleri bilinmektedir (Cavkaytar ve Diken, 2012). Görme duyusu 
öğrenme sürecinde önemli bir etkendir. Az gören veya kör öğrencilerin görme 
yetisine bağlı öğrenme eksikliğin giderilebilmesi için destekleyici teknolojik 
araçların kullanımı oldukça önemlidir (Buyurgan ve Demirdelen, 2009). Bir başka 
deyişle öğrenendeki görme yetisindeki kayıptan dolayı öğrenme faaliyetleri çeşitli 
teknolojileriyle desteklenmelidir. Kullanılan yardımcı teknolojiler görme engelli 
bireylerin karşılaşabilecekleri problemlere ilişkin çözüm olmak adına geliştirilen 
araç gereçlerdir (Petterson ve Fahlstrom, 2010). Yardımcı teknolojiler ile görme 
engelli bireyler bağımsız hareket edebilmekte ve öğrenme süreçlerine yardımcı 
olmaktadır. Çakmak (2018), yardımcı teknolojileri görme engelli bireylerin 
öğrenme hedeflerine ulaşmalarına imkân sağlayan teknolojiler olarak ifade 
etmektedir. Braille alfabesi, ekran okuma programları, kabartma klavyeler, 
ekranlar, sesli kitaplar ve yazılı metin okuma araçları bunlara örnek verilebilir. 
Fakat bunların haricinde öğrenme sürecinde kullanılan diğer dijital materyallerde 
yardımcı teknolojiler gibi görme engelli bireylere fayda sağlamalıdır.  

Elde edilen bulgulara göre öğretim elemanları tarafından örnek gösterimi 
ve öğretme sürecini kolaylaştırmak adına dijital öğretim materyali tercih 
edilmektedir. Çünkü öğretim sürecinde öğrenimi desteklemek amaçlı kullanılan 
dijital materyaller birden fazla duyu organını aktifleştirdiğinde öğrenmenin daha 
etkili ve kalıcı olduğu vurgulanmaktadır (Gürsel, 2017; Tüfekçioğlu, 2007). 
Dijital öğretim materyallerin kullanımı dikkat çekici, akılda kalıcılığı artırıcı 
öğelerin bulunması, gerçek hayata ilişkin örneklere yer verilmesi ve en önemli 
görsel ve işitseller öğeler ile zenginleştirilebilmesi sağladığı avantaj arasındadır.  

Yaşanılan sorunların başında ise teorik derslerin yanı sıra sembole dayalı 
derslerin öğretimin de dijital öğretim materyallerinin yetersiz kaldığı ifade 
edilmektedir. Literatür incelendiğinde de benzer sorunların saptandığı 
görülmektedir. Okur ve Demir (2019)’e göre ekran okuyucu yazılımlar özel 
formüller veya sembollerin okunmasında sorunlar yaşanmaktadır. Dijital öğretim 
materyallerinde öne çıkan bir durum ekran okuyucu yazılımlarıdır. Çünkü ekran 
okuyucu yardımıyla bilgisayar ekranındaki yazıları kullanıcıya okuyarak görme 
engelli bireyin öğrenme sürecini desteklemektedir. Bundan dolayı metin tabanlı 
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derslerde kullanılan dijital öğretim materyallerinde ekran okuyucu yazılımlar 
önemli katkı sunmaktadır. Bu yüzden tasarlanan materyallerin ekran okuyucu 
programı ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Dijital öğretim 
materyali olarak kullanılan video öğelerinde yaşanılan en büyük sıkıntı video 
betimlemelerinin olmamasıdır (Şahin Kölemen ve Akgün, 2022). Ayrıca 
bireyselleştirilmiş öğretim programı uygulanmadığından dolayı her bireyin eğitim 
hakkı göz ardı edilmeden görme engelli bireylerinde gereksinimleri dijital öğretim 
materyallerinin tasarım sürecinde dikkat edilmelidir. Bu sorunlar ek olarak çatı 
kavram olan erişilebilirlik problemi derslerde kullanılan video, resim, Şekil, 
doküman ve web erişilebilirliği sorunu da engellilik durumunun göz ardı 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı görme engelli öğrenciler 
tarafından dijital öğretim materyallerinde erişilebilirliğin sağlanması üzerinde 
durulmuştur. 

9. ÖNERİLER 
Dijital öğretim materyallerinin tasarlanma sürecinde dikkat edilmesi 

gereken bazı öneriler şunlardır: 
 Video betimlemelerinde dersin kazanımlara uygun şekilde video 

betimlemeleri yapılmalıdır. 
 Video betimlemeleri yapılırken videoların sesleri ile betimlemeler 

karışmamalıdır. 
 Resim ve Şekiller için alternatif metinler eklenmelidir. 
 Resim ve Şekil betimlemeleri sade bir halde yapılmalıdır. 
 Sembol ve formül içeren derslerde kullanılan dijital öğretim 

materyallerinde matematiksel ifadeler için ses kaydı kullanılmalıdır. 
 Metin tabanlı dokümanlarda standart yazı tipi kullanılmalıdır. 
 Öğrencilere materyali anlayabilmeleri adına yeterli süre verilmelidir. 
 İçerikler anlaşılır olmalıdır. 
 İnternet ortamında bilgiye ulaşmak için kullanılan bağlantılara “title” 

özelliği eklenmelidir. 
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BÖLÜM 8 

NESNE TANIMLAMA YAPAN AKILLI GÖZLÜK 

Mert DEMİR1 

ÖZET 
Günümüzde görme engellilik toplumların önemli bir kısmında görülen ve hayat 

standardını olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Işık ve görme algısının tamamının 
veya bir kısmının kaybı ile meydana gelen bu engellilik, bireylerin hayatlarını 
zorlaştırmaktadır. Bireylerin çevreyi algılamalarını engelleyen görme 
rahatsızlıklarıyla ilgili çok sayıda hastalık bulunmaktadır ve milyonlarca kişi bu 
durumları yaşamaktadır. Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 
çeşitli çözümler ileri sürülse de bu çözümlerde hala eksiklikler bulunmaktadır. 
Önerilen çözümlerden bazıları teknolojik ürünleri içermektedir. Üretilen bazı 
elektronik cihazların ya satış ve kiralama fiyatları yüksek olmakta ya da kullanım 
imkanları sınırlı olmaktadır. Bu durum her görme engelli bireyin bu cihazlara 
erişimini sınırlamaktadır. Bu çalışmada düşük maliyetli ve kullanım imkanı kolay 
olan yapay zeka destekli giyilebilir görme engelli cihazı tanımlanmaktadır. Görme 
engelli bireylerin çevrelerindeki nesneleri tanımlayacak, tanımlanan nesnelerin 
türlerini ve konumlarını kullanıcıya sesli olarak bildirecek akıllı gözlüğün çalışması 
ve kullanımı anlatılmaktadır. Gözlük şeklinde geliştirilen bu ürün, bireyin baktığı 
yöndeki görüntülerin kameradan alınmasını, görüntülerin yüksek performanslı bir 
nesne tanıma programıyla gerçek zamanlı olarak işlenmesini, tespit edilen ve 
tanımlanan nesnelerin kullanıcıya sesli olarak bildirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede 
bireylerin bulundukları ortamda çevrelerindeki nesnelere olan duyarlılıklarının 
arttırılması ve hayatlarını kolaylaştırması hedeflenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Görme engellilik, Yapay zeka, Nesne tanıma, Bilgisayarlı 
görü, Haar cascade 
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OBJECT DEFINING SMART GLASSES 
ABSTRACT 

Today, visual disability is a disorder that is seen in a significant part of societies 
and negatively affects the standard of living. This disability, which is caused by the 
loss of all or part of the perception of light and vision, complicates the lives of 
individuals. There are many diseases related to visual disturbances that prevent 
individuals from perceiving the environment, and millions of people experience these 
conditions. Although various solutions have been proposed to facilitate the lives of 
the visually impaired, there are still deficiencies in these solutions. Some of the 
suggested solutions include technological products. Some of the electronic devices 
produced either have high sales and rental prices or have limited use. This situation 
limits the access of each visually impaired individual to these devices. In this study, a 
low-cost and easy-to-use artificial intelligence-assisted wearable device for the 
visually impaired is described. The operation and use of smart glasses, which will 
identify the objects in the environment of visually impaired individuals and notify the 
user of the types and locations of the identified objects, are explained. Developed in 
the form of glasses, this product enables the images to be taken from the camera in 
the direction the individual is looking, the images are processed in real time with a 
high-performance object recognition program, and the detected and defined objects 
are reported to the user audibly. In this way, it is aimed to increase the sensitivity of 
individuals to the objects in their environment and to make their lives easier. 

Keywords: Blindness, Artificial intelligence, Object recognition, Computer 
vision, Haar cascade 

1. GİRİŞ 
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık 284 milyon insan görme 

engelli olarak yaşarken 39 milyon insan ise hiç görmemektedir (Dünyada körlük, 
2022; Dünya görme günü, 2022). Gerekli sağlık ve toplumsal önlemlerin 
alınmaması halinde ise bu sayının 75 milyona çıkacağı Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından öngörülmektedir. Gerekli önlemlerin alınması halinde ise bu verilerin 
%80 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinde Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı 
215.076 görme engelli vatandaş bulunmaktadır. Son zamanlarda görme engelliler 
için çeşitli çözümler önerilmekte ve uygulanmaya çalışılmıştır (Hebebci,2017). 
En önemli duyulardan biri olan görme yetisine kısmen veya tamamen sahip 
olamama günlük hayattan, aktivitelerden ve iş yaşamından uzak olmayı 
doğurmaktadır. Göz nakli ve beyindeki görme alanının tedavisi gibi tıbbi 
imkanların olmaması nedeniyle bu insanların hayatlarını kolaylaştıracak 
uygulamalar oldukça sınırlı olmaktadır. Önerilen bazı çözümlerde bu bireyler için 
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başka bir duyu organını (duyma, dokunma) kullanması üzerine çalışmalar yapılsa 
da bunlar yetersizdir. Bu kapsamda geliştirilen bazı araçların (dokunma bastonu) 
fiyatı düşük olsa da çevreyi algılama konusunda oldukça kısıtlıdır. Geliştirilen 
bazı teknolojik araçların fiyatları ise her bireyin satın alamayacağı kadar yüksektir 
(Aira glasses,2022; Envision glasses,2022; ESight,2022). Görme engellilere 
ücretli görme hizmeti sunan çeşitli ürünler üretilmiştir (Aira,2022; Aira 
gözlük,2022; IrisVision, 2022). Bu sistemlerde görme engelli bireyin taktığı 
cihazın kamerasından alınan görüntüler eş zamanlı olarak bir bulut sisteminde 
ücretli çalışan uzak bir operatöre aktarılmakta ve operatörün kameradan gelen 
görüntüleri yorumlayıp görme engelli bireyi yönlendirmesi üzerine çalışmaktadır 
(Şekil-1). 

Şekil 2: Ücretli uzak operatör bağlantısıyla çalışan bir uygulama 

 

Kameradan alınan görüntülerin yorumlanması gerektiren bu ürünlerde 
kullanım süresine bağlı olarak yüksek kullanım ücretleri bulunmaktadır. Çünkü 
bu çalışma türünde görme engelli bireyi sanki yanında biri yönlendiriyormuş gibi 
bir çalışan ücreti ödemesi söz konusudur. Diğer bazı sistemlerde GPS tabanlı 
yönlendirme yaparak görme engellilerin yoldaki hareketlerine yardımcı olunması 
hedeflenmektedir. Bu tür çalışmalarda görme engelli birey ulaşmak istediği 
noktayı uygulama cihazına ekleyerek cihazın onu yol üzerinde yönlendirmesini 
beklemektedir. Ancak bu tür sistemlerin çeşitli olumsuz tarafları bulunmaktadır. 
Örnek olarak sistemin temelini oluşturan ve koordinat belirlenmesinde kullanılan 
GPS sensörleri her alanda çalışmamaktadır. Dünya yörüngesinde dolanan 
uydulardan gelen sinyallere göre koordinat hesaplayan GPS sensörleri, yüksek 
katlı binaların olduğu konumlarda sinyal kesintisinden kaynaklı olarak düzgün 
çalışmamaktadır. Bunun dışında aşırı bulutlu ve yağmurlu havalarda da zayıflayan 
sinyal nedeniyle GPS sensörleri konum bilgisini elde edememektedir. GPS tabanlı 
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yönlendirme sistemlerinin bir diğer olumsuz tarafı sistemde kullanılan haritanın 
sürekli güncel olması gerektiğidir. Örneğin; yol çalışması yapılan bir bölgede 
ilgili alanın haritada güncel olmaması ve belirtilmemesi sebebiyle kazalara ve 
ölümle sonuçlanacak vakaların meydana gelmesine neden olabilir.  

Bu nedenle burada bahsedilen uygulamaların eksikleri göz önüne alınarak 
görme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak ve aktivitelere katılımlarını 
arttıracak, herhangi bir uzak operatör ve GPS bağlantısına gerek duymadan 
bireyleri yönlendirecek bir uygulamanın geliştirilmesi hedeflenmiş ve bu 
çalışmada geliştirilen prototip cihazın çalışması anlatılmıştır. Geliştirilen cihazın 
maliyetinin hali hazırda maddi imkanları kısıtlı olan görme engelli bireyler için 
düşük tutulması ayrıca önemsenmiştir. Geliştirilen cihaz, kullanıcının karşılaştığı 
nesneleri tanımlamasının yanında bu nesnelerin kullanıcıya göre hangi yönde 
bulunduklarını da sesli olarak bildirebilmektedir. Bu sayede görme engelli 
bireylerin bu nesnelere göre daha iyi yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır. 

2. NESNE TANIMLAMA YAPAN AKILLI GÖZLÜK 

2.1. Nesne tanıma için algoritma modeli 
Prototip cihaz, kullanıcının baktığı yöndeki nesneleri tanımlamak için 

nesne tanıma yazılımını çalıştıracak yetenekte taşınabilir Pro T6 model mini 
bilgisayar kullanmaktadır. Bilgisayarın tercih edilme nedeni nesne tanıma 
algoritmasını yüksek performansla çalıştıracak işlem gücüne sahip taşınabilir 
yapıda olmasıdır. Sistem bilgisayarı 1.92GHz işlemci hızına ve 4GB Ram belleğe 
sahiptir. Nesne sınıflandırma ve nesne tanıma uygulamaları için kullanılan çok 
sayıda algoritma modeli bulunmaktadır (Zhao, 2019). Kullanılan bazı 
algoritmaların performansı yetersiz olup gerçek zamanlı çalışmalar için uygun 
değildir (Girshick,2015; Girshick vd., 2014) Gerçek hayattaki uygulamalarda 
gerçek zamanlı iş yeteneğinin olması gerekmektedir. Gerçek zamanlı çalışma 
belirli bir süre içinde belirli bir işin yapılabilme kabiliyetini ifade etmektedir. Bu 
da görme engelli kullanıcının karşılaştığı nesnelerden hemen haberdar olmasını 
gerektirmektedir. Nesne tanıma uygulamalarında gerçek zamanlı çalışma 
yeteneğine sahip olan popüler modellerden biri YOLO’ dur. Çok katmanlı ileri 
beslemeli konvolüsyonel ağ kullanan YOLO’ nun gerçek zamanlı çalışmasını 
sağlayan en önemli özelliği hızlı işlem yeteneğini sağlayan ağ mimarisinin ilgili 
görüntüyü tek seferde yorumlamasından gelmektedir (Şekil-2). 
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Şekil 3: Çok katmanlı bir ağ mimarisi 

 
Bu işlem kameradan alınan görüntünün bir kere ağ modelinden geçirilmesi 

anlamına gelir, bu da bazı durumlarda kuş sürüsü gibi küçük nesnelerin yanlış 
algılanmasına neden olmaktadır (Redmon,2016). Nesne tanıma uygulamalarında 
uzaktaki nesnelerin tanımlanması da önemli yeteneklerden biridir. Gerçek 
zamanlı uygulamalardan diğeri Haar cascade’dır. Daha çok sınıflandırma 
uygulamalarında kullanılan Haar cascade geçmiş yıllarda yüz tanıma yapan 
güvenlik uygulamalarında tercih edilmiş bir modeldir. OpenCV destekli bu model 
çok katmanlı bir ağ yapısına sahiptir. Bunun yanında görüntü üzerinde kullandığı 
çok sayıdaki sınıflama katmanı(filtre) ile nesne tespitindeki doğruluğu arttırmayı 
hedeflemektedir (Şekil-3). 

Şekil 4: Haar cascade modelinin çalışma diyagramı 
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Bu özellik sayesinde görüntü çok katmanlı ve filtreli ağdan geçirilir, bu 
özellik çalışma hızının bir miktar düşmesine neden olur ancak tespit doğruluğu 
arttırılır. Haar cascade, sonradan üretilen bazı nesne tanıma modellerine göre daha 
yavaş çalışsa da günümüzdeki donanımsal geliştirmeler ile bu dezavantaj tolere 
edilebilir (Hefenbrock vd.,2015; Jia vd., 2012; Wai vd.,2015). Diğer nesne tanıma 
modellerinde (RCNN vb.) algoritmalarındaki ve mimarilerindeki bir takım 
gecikmeler nedeniyle haar cascade’a göre gerçek zamanlı çalışma performansları 
düşüktür (Chen vd., 2014). Bu tür modellerde algoritma görüntü ekranı içerisinde 
nesneleri ararken nesnenin olmadığı bölümleri işleme katarak zaman 
kaybetmektedir (Şekil-4). Her durumda uzak ve yakındaki farklı boyuttaki 
nesnelerin yüksek doğrulukla tespit edilmesi sistem ve kullanıcı güvenliği için 
gerekli görülmüştür. 

Şekil 5: RCNN modelinin çalışma diyagramı 

 

Görme engelliler için geliştirilen prototip, kullanıcının bulunduğu ortamda 
karşılaşacağı nesnelere göre farklı çalışma modlarında ayarlanarak nesneleri tespit 
edebilmesi için çoklu nesne tanıma görevlerinde çok sayıda verisetini 
kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır(Şekil-5). Verisetleri çalışma moduna göre 
programda seçilerek yazılım tarafından yürütülmektedir. Prototip cihazın mini 
bilgisayarı üstünde C# programlama dili kullanılarak Haar cascade tanıma modeli 
ile nesne tanıma programı geliştirilmiştir(Şekil-6). 
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Şekil 6: Sistem çalışma diyagramı 

 

Şekil 6: Prototip cihazda çalışan C# programında yapılan nesne tanıma testi(arı 
tespiti) 

 

2.2. Prototip sistem yazılımının çalışması 
Prototip cihaz, kameradan alınan görüntülerin taşınabilir mini bilgisayarda 

işlenmesini, kamera görüntülerinden nesnelerin tanımlanmasını, tanımlanan 
nesnelerin kullanıcıya göre konumlarının hesaplanarak kullanıcıya bu nesneler 
hakkında sesli bilgi verilmesini konu almaktadır. Yüksek doğruluğa sahip nesne 
tanıma modellerinden olan Haar cascade algoritması uygulamada tercih 
edilmiştir. Cihaz kullanımı kullanıcının bulunduğu ortama göre farklı çalışma 
modlarında mümkün olmaktadır. Örneğin; ev içi ortamında cihaz ev modunda 
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çalışarak evde bulunan nesneler ve ev eşyaları ile ilgili veriseti kullanırken ev 
dışında trafik ve çevre ile ilgili veriseti kullanıma geçmektedir. Bu sayede nesne 
tanıma yazılımının gereksiz nesne tespitleri ile meşgul edilmesinin dolayısıyla 
performans düşüşünün önüne geçilmiştir. Kullanıcının bakış açısında tespit edilen 
nesnelerin kullanıcıya bildirilmesi için öncelikle nesne türü tespit edilmekte 
ardından tespit edilen nesneye ait ses dosyası kullanıcıya bildirilmek üzere 
çalıştırılmaktadır. Tespit edilen nesne isimleri dışında, nesnenin yönünü belirten 
yön bildirimleri ve ikaz seslerini içeren ses veritabanı tanımlanmıştır. Mini 
bilgisayarda çalışan sistem programı gerektiğinde uzaktan güncellenebilir 
özellikte yapılmıştır. Güncellemeler ile sistemin yeni nesne tanımlamalarını 
alması ve kulanım alanının genişletilmesi mümkün olmaktadır. Nesne tanıma için 
kullanılan Haar modeli, nesneleri tespit etmek siyah beyaz tonlamalı gray-scale 
filtre kullanmaktadır. Bu yöntemde kameradan alınan görüntülerin daha hızlı 
işlenmesi için görüntü siyah beyaz tonlama yapılmaktadır. İşlem sonucunda nesne 
tespiti yapılmakta ancak renk bilgisi alınamamaktadır. Kullanıcının karşılaştığı 
nesnenin renk bilgisini öğrenmesi için tespit edilen nesnenin üzerinden kırmızı-
yeşil-mavi (RGB) renk skala bilgisi çıkarılarak nesne rengi bilgisi elde 
edilmektedir(Şekil-7). 

Şekil 7: RGB(Red,Green,Blue) Renk skalası ile nesnenin renginin tespiti 

 
Tespit edilen nesnenin genel renk bilgisinin elde edilmesi işlemi nesne 

tanıma sürecinde nesnenin çevresinde çizilen tanımlama çerçevesi ile elde 
edilmektedir. Tanımlama çerçevesinin ağırlık merkezi ve ağırlık merkezi 
çevresindeki piksellerden alınan RGB renk bilgilerinin ortalaması ile nesne genel 
renk bilgisi edinilmektedir. Renk veritabanında tanımlanmış RGB bilgisine göre 
nesneye ait renk bilgisi elde edilmektedir. RGB, bilgisayar bilimlerinde renklerin 
ifade edilmesinde kullanılan renk skalasını belirtmede kullanılmaktadır. Buna 
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göre ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir. Ara renkler ise buradaki üç temel renk 
tonlarının kombinasyonundan oluşmaktadır (Şekil 8).  

Şekil 8: Kırmızı-Yeşil-Mavi (RGB) renk skalası ve ara renkler 

 
Prototip cihazda çevre görüntülerinin alınmasında kullanılan yüksek 

çözünürlüklü mini kamera kullanıcının gözlüğüne veya baş bölgesine monte 
edilebilir özelliktedir. Bu sayede görme engelli kullanıcının baktığı yöndeki 
nesneler gerçek zamanlı olarak görüntülenmektedir. Tespit edilen nesnelerin 
bilgilerinin yanında kullanıcıya göre konumları ve yönleri hakkında da ayrıca 
bilgi verilmektedir. Tespit edilen nesnenin kullanıcıya göre konum tespiti işlemi 
kameradan alınan ortam görüntüsünün eş 9 bölüme ayrılması ile sağlanmaktadır. 
Bunun için kameradan alınan görüntü yatay ve dikeyde üçer eş parçaya 
bölümlenerek tespit edilen nesnenin tespit çerçevesi ağırlık merkezinin bu 
bölümlerden birine düşmesi sağlanmaktadır. Daha sonra nesnenin kamera 
ekranında bulunan konumuna göre sesli yön bilgisi oluşturulmaktadır. Bu sayede 
kullanıcı küçük baş hareketleri ile nesnenin konumunu tespit edebilmektedir.  
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Şekil 9: Sistem kamerasından kalem ve konum tespiti 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  
Modülün sistem tasarımı gerçekleştirilip, oluşturulan sistem mimarisi ve 

yazılım ile prototipi oluşturulmuştur (Şekil 10). Nesne tanımlama yapan gözlük, 
görme engellilerin çevrelerinde bulunan nesneleri fark etmesi ve çevre ile olan 
etkileşimlerini arttırması amacıyla önerilmiş düşük bütçeli bir uygulamadır. 
Günümüzde gelişen teknolojik uygulamalar ve yapay zekanın zengin kullanım 
alanı ile görme engelliler için nesne tanıma uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Sunucu ve internet bağlantısı gerektirmeden gerçek zamanlı çalışan bu sistemin 
diğer sistemlerde kullanılan harici bir operatöre gereksinimi bulunmamaktadır. 
Nesne tanıma doğruluğu yüksek olan Haar cascade modeli sistemin çekirdek 
yazılımını oluşturmaktadır. Kameradan gelen görüntüler program tarafından 
işlenerek tanıma kütüphanesindeki nesnelerle karşılaştırılmakta ve tespit edilen 
nesneye ait ses dosyası program tarafından oynatılmaktadır. Bu sayede kullanıcı, 
bakış açısında bulunan nesnenin türü hakkında sesli olarak bilgilendirilirken 
program tarafından şu şekilde bir format ile seslendirme yapılmaktadır: 

Nesneye ait sıfat(renk) + Nesne Adı + Yön bilgisi 
Sistemde kullanılan kamera ve kameranın bulunduğu gözlük kullanıcının 

başına konumlandırılmaktadır. Batarya ve mini bilgisayar ise kullanıcının başına 
ağırlık hissettirilmemesi için kullanıcının bel bölgesindeki taşıma çantasına 
konumlandırılmıştır. Bu sayede kullanım süresine bağlı olarak sistemde kullanılan 
bataryanın kapasitesi istenildiği ölçüde ayarlanabilmektedir. Prototip uygulamada 
kullanılan 7.4V 2200mAh LiPo batarya, sistemin 3.5 saat çalışmasını sağlayacak 
gücü vermektedir. 
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Şekil 10: Sistem bileşenleri ve kullanımı 

 
Görme engelliler için geliştirilen ve “Asistan” olarak adlandırılan sistem, 

kullanıcının bulunduğu ortamdaki nesneleri tanımlamak için zengin nesne tanıma 
kütüphanesi kullanmaktadır (Şekil 11).  

Şekil 11: Asistan'ın nesne tanıma için kullandığı kütüphaneler 
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Projenin yenilikçi ve özgün yönleri şunlardır; Ücretli görme 
uygulamalarının aksine cihazın kiralama hizmet ücreti bulunmamaktadır. Görme 
engelli bireyin isteğine göre sistem farklı ortamlarda bulunan nesneler için 
eğitilebilecek mini bilgisayara sahiptir(Şekil 12). Nesnelerin kullanıcıya göre 
konumları sesli olarak bildirilmektedir. Piyasadaki diğer sınırlı imkanlı cihazlara 
göre farklı dil desteği ile kullanıcıya özgü kullanım tanımlanabilmektedir. Yerli 
ve milli yazılım ve veritabanı ile geliştirilen sistem kullanıcının tercihine göre 
farklı dillerde oluşturulabilmektedir. 

Şekil 12: Üretilen prototip 
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BÖLÜM 9 

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA TEKNOLOJİ DESTEKLİ 
ÖĞRENMEYİ SAĞLAYAN MOBİL UYGULAMA 

Sultan Nezihe TURHAN1, Esra Macaroğlu AKGÜL2, Sümeyra ÖZDEMİR3 

ÖZET 
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) bireyin sosyal etkileşim, iletişim ve uyum 

problemleri yaşamasına neden olan bir nörogelişimsel farklılıktır. Günümüzde 
görülme sıklığı hızla artan OSBye karşı bilinen en etkin mücadele yöntemi eğitim, 
özellikle bireylere göre kişiselleştirilmiş özel eğitimdir. Hali hazırda mevcut eğitim 
sistemlerinde, bahsi geçen bu eğitimler, OSBli çocuklara özgü rehabilitasyon 
merkezleri ve benzeri eğitim/spor okullarında verilmektedir ve bu kurumlarda OSBli 
çocuklar, kendi gibi bireylerden oluşan gruplarda ya da bireysel olarak eğitim 
almaktadır. Yapılan araştırmalar, benzer içerikli bir eğitimin OSBli çocuğun, gelişim 
farklılığı göstermeyen akranları ile aynı öğrenme ortamında verildiğinde çok daha 
etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Kaynaştırma eğitimi adı verilen bu uygulamada 
özel gereksinimli bireye ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri de sağlanmaktadır. 
Kaynaştırma eğitimini gerek özel gereksinimli öğrenciler gerekse gelişim farklılığı 
göstermeyen öğrenciler için etkin hale getirmek için doğru materyal, doğru eğitim 
programı ve mesleki açıdan donanımlı öğretmenlerle desteklenmesi gerekir. 
Teknoloji destekli öğretim yöntemleri OSBli çocuklar için işlevsel öğrenme 
ortamlarını kolaylaştırır ve her iki grup için de ilgi çekici olacak eğitim materyali 
sağlar. Çalışmada sınıf içi Fen Bilgisi deneylerine yardımcı olmak üzere mobil bir 
eğitim uygulaması geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Oyun temelli mobil uygulamanın 
deney senaryoları; daha önce geleneksel materyaller ile gerçekleştirilmesi için 
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tasarlanan senaryoların alan uzmanları tarafından OSBli çocuklara göre yeniden 
düzenlenmesi ile oluşturulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Eğitim teknolojisi, Mobil Uygulama, Özel Eğitim, 
Kaynaştırma Eğitimi, Otizm Spektrum Bozukluğu  

MOBILE APPLICATION PROVİDİNG TECHNOLOGY ASSISTED 
LEARNING IN AUTISM SPECTRUM DISORDER 

ABSTRACT 
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental difference that 

causes the individual to experience social interaction, communication and adaptation 
problems. Today the incidence of ASD is increasing very rapidly and the most 
effective method of struggle against it, is the education, especially personalized 
special education. These trainings are given in rehabilitation centers and similar 
education/sport schools specific to children with ASD, and in these institutions, 
children with ASD receive education in groups like themselves or individually. 
Studies show that an education with a similar content is much more effective when 
given in the same learning environment with peers who do not show developmental 
differences. In the Inclusive Education, the support services needed by children with 
special needs are also provided. To make it more effective for both students with 
special needs and students who do not show any developmental difference, it should 
be supported by the right material, the right education program and professionally 
equipped teachers. Technology-supported teaching methods facilitate functional 
learning environments for children with ASD and provide educational material that 
will be interesting for both groups. This study's goal is to create a mobile educational 
software that will help with science experiments. The situations were updated and 
made into a mobile educational gaming application. 

Keywords: Educational Technology, Mobile Application, Special Education, 
Inclusive Education, Autism  

1. GİRİŞ  
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), ırk, etnik grup ya da sosyal grup 

gözetmeksizin çağımızın en hızlı yaygınlık oranına sahip çeşitli ve karmaşık bir 
nöroçeşitlilik durumdur (Georgiades ve diğerleri, 2007). Genellikle üç yaşından 
önce ortaya çıkabildiği gibi bu yaştan sonra da belirlenebilir. OSB, bireyde 
dil/konuşma, algısal işlevler, takıntı, tekrarlayan davranışlar ve ilgiler ile kendini 
gösterir. Temel olarak bireyin daha çok sosyal etkileşim ve iletişim alanında 
sorunlar yaşamasına neden olur. Ülkemizde, dünya genelinde olduğu gibi, çocuk 
yaştaki bireylerin tanı ve sınıflandırılmasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından yürütülen Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) ve Amerikan 
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Psikoloji Derneği (APA) tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 
İstatistiksel El Kitabı (DSM-V) tanı ölçütleri kabul görmüş ve yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Karaaslan ve Karaaslan, 2016). Ömür boyu süren, belirtilerin 
görünümü ve şiddeti açısından bireyden bireye farklılık gösteren ve özellikleri 
bakımından hafiften şiddetliye doğru değişen OSB, DSM-V’de yayınlanan ölçek 
doğrultusunda 3 farklı şiddet seviyesinde tanımlanmaktadır: 

a. Seviye: Destek gerektiren 
b. Seviye: Önemli düzeyde destek gerektiren 
c. Seviye: Çok önemli düzeyde destek gerektiren 

Tüm bu seviyeler için ise bilinen en etkili çözüm eğitimdir (Çolak, 2016). 
OSB tanılı bireylerin sergilediği alışılagelmişin dışında davranışların sebep 
olduğu yetersiz sosyal iletişim ve etkileşim sorunlarını aşmak için uygun eğitimsel 
düzenlemelerin yapılması şarttır. OSB tanılı bireylerin erken çocukluk 
döneminden itibaren yoğun bir eğitim programı ile desteklenmesi, her bireye özel 
tasarlanmış bir eğitim müfredatının kullanılması ve hatta bu eğitimler esnasında 
destekleyici teknolojik çözümlerden de faydalanılması gerekmektedir (Güleç-
Aslan, Kırcaali-İftar ve Uzuner, 2009). Gül ve Vuran (2010) çalışmalarında, OSB 
tanılı bireylere öğretim yapılırken teknoloji kullanımının etkin sonuçlar verdiğini 
belirtmişlerdir. Son yıllarda OSB tanılı bireylere sosyal, bilişsel, özbakım ya da 
motor becerileri gibi yeni davranışların ve/veya becerilerin kazandırılması ve 
öğretiminde teknoloji destekli uygulamalar kullanımının arttığı ve yaygınlaştığı 
gözlemlenmektedir. Bu amaçla geliştirilen birçok uygulama eğitim açısından 
olumlu ve etkili sonuç vermiştir. Odluyurt ve Çattık (2018), araştırmalarında 
teknoloji temelli müdahale yöntemlerini ve bu yöntemlerin etkinliğini 
değerlendiren uluslararası alanyazında yer alan hakemli dergilerde, 2000 – 2017 
yılları arasında yayınlanmış 45 ayrı çalışmayı incelemişlerdir. Gerek bu 
makalelerde adı geçen gerekse diğer araştırmalara konu olan her bir uygulama, 
OSB tanılı bireylerin sosyal uyum, iletişim, bağımsız yaşam, mesleki ve akademik 
becerilerini desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır. İncelemeler sonucunda, bu 
uygulamaların OSB tanılı her yaş grubundan bireylere çok farklı becerilerin 
öğretiminde etkili olduğu ortaya konmuştur. Çoklu ortam ve etkileşim 
unsurlarının desteklediği uygulamalar öğrenme sürecinin daha eğlenceli hale 
getirmekte, OSB tanılı birey sürece aktif olarak katılabilmektedir. Ayrıca OSB 
tanılı birey görsel uyaranları işitsel ve sosyal uyaranlardan daha kolay 
işleyebilmekte ve kullanılan simülasyonlar, modeller ve animasyonlar sayesinde 
sürekli tekrar edilebilir bir öğrenme ortamına sahip olmaktadır. 
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Eğitim, ayrım gözetmeksizin, her birey için yasalarla tanımlanmış bir hak-
tır. Özellikle toplumun temelini oluşturan çocuklar için çok önemli bir olgudur. 
Özel eğitim, farklı özel gereksinimleri olan bireylerin hem sosyal gereksinimleri-
nin karşılanması hem de toplum ile bütünleştirilmesinin kolaylaştırılması gibi 
amaçları kapsamaktadır. Bu amaçlara erişilmesi için izlenecek yollardan biri de 
özel gereksinimli bireylere, gerçek hayatın bir örneği olan eğitim kurumlarında, 
gelişim farklılığı göstermeyen diğer bireylerle birlikte eğitim verilmesidir. Bu uy-
gulamaya en az sınırlayıcı eğitim ortamı ya da kaynaştırma eğitimi adı verilmek-
tedir (Bayar, 2015). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine (MEB, 2018) göre 
kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, des-
tek eğitim hizmetleri de sağlanarak gelişim sorunu olmayan akranları ile birlikte 
resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında 
sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Maalesef ülkemizde 
kaynaştırma eğitimi alan özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sayısı son derece 
yetersizdir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017-2018 eğitim öğre-
tim yılına ait faaliyet raporunda, 2017 yılında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler-
den tanılaması yapılan öğrencilerin toplam sayısı 437.847 olarak belirtilmiştir. 
Yine aynı raporda, “Örgün Eğitimde Özel Eğitim Hizmetlerinden Yararlanan Öğ-
renci Sayısı” verilerine göre, Türkiye genelinde ortaokul seviyesinde kaynaştırma 
eğitimi alabilen şanslı öğrenci sayısı 108.753 olarak verilmiştir. Bu rakam sadece 
OSB tanılı öğrencileri değil, özel eğitime ihtiyacı olan tüm engeli olan öğrencileri 
göstermektedir. Yine aynı raporda ortaokul sonrasında öğrenimine kaynaştırma 
eğitimi ile devam eden öğrenci sayısı 41.318 olarak gösterilmiştir. Rakamlardan 
da anlaşılacağı gibi kaynaştırma eğitimi alan özel gereksinimli bireylerin sayısı 
eğitimin ileri kademelerinde düşmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki, okul dı-
şında kalan özel gereksinimli çocukların sayısı kesin olarak bilinememektedir. Bu 
sebeple eğitim ihtiyacı duyan özel gereksinimli çocukların ne kadarının örgün eği-
time saptanamamaktadır. Özellikle OSB tanılı bireylerin okullaşma oranı yani ör-
gün eğitimde kaynaştırma veya özel eğitim alt sınıfı öğrencisi olma durumu ko-
nusunda da belirlenmiş bir oran yoktur ama yeterince yaygın olmadığı gözlemlen-
mektedir. 

Kaynaştırma eğitimiyle yapılmasını hedeflenen, OSB tanılı bireyleri geli-
şim farklılığı göstermeyen bireylere benzetmek değil, sahip olduğu yeteneklerini 
en iyi şekilde kullanarak toplum içerisinde bağımsız olarak yaşamasını kolaylaş-
tırmaktır. Her ne kadar mevcut düzende, kaynaştırma eğitimi OSB tanılı öğren-
ciyi, gelişim farklılığı göstermeyen akranları ile aynı sınıfta eğitim almaları olarak 
yorumlanıyor olsa da bu sadece fiziksel bir ortaklıktan öteye gidememektedir. Oy-
saki Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
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Müdürlüğü tarafından 2010 yılında yayınlanan Neden, Niçin, Nasıl Kaynaştırma 
- Yönetici, Öğretmen, Aile Kılavuzu’nda açıkça belirtildiği gibi Kaynaştırma Eği-
timi, sadece OSB tanılı öğrenciyi gelişim farklılığı göstermeyen akranlarıyla aynı 
sınıfa yerleştirmek değil, aynı zamanda farklı düzenlemelere ihtiyaç duyan bir uy-
gulamadır. Bu düzenlemeler gerçekleştirilmediği takdirde OSB tanılı öğrencilere 
verilen eğitim verimsiz olmaktadır. OSB tanılı öğrenciler, gelişim sorunu olmayan 
akranları ile ortaklaşa bir ders içeriğini paylaşamamakta, sadece sosyalleşme 
amaçlı Beden Eğitim, Görsel Sanatlar gibi derslere katılabilmektedir. Bu durum 
OSB tanılı bireylerin okul yaşantısından asgari faydayı sağlamalarına neden ol-
maktadır. Oysaki OSB tanılı bireylerin sosyal iletişim ve etkileşimlerinde yaşanan 
sorunları ve yetersizlikleri en aza indirmede kaynaştırma eğitim uygulamalarının 
rolü ve önemi çok büyüktür. Erkaya ve Gürsel (2011) çalışmalarında, kaynaştırma 
eğitimi alan OSB tanılı öğrencilerin topluma daha kolay entegre olduğu ve bağım-
sız yaşam becerileri daha kolay kazandığı ortaya koymuşlardır. Kaynaştırma eği-
timi gelişim sorunu olmayan bireylere de fayda sağlamaktadır. Sadece OSB tanılı 
değil, herhangi bir özel gereksinimi olan öğrenci ile aynı sınıfta okuyan gelişim 
sorunu olmayan öğrenciler, akademik ve sosyal alanlarda kendini geliştirme fır-
satı bulabilmekte, sosyal yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştıracak beceriler ka-
zanabilmekte, özel gereksinimli öğrenciye ve devamında çevresindeki tüm engel 
gruplarına karşı duyarlı olabilmekte, özel gereksinimli öğrencilere karşı red dav-
ranışlarını azaltıp sosyal kabulü arttırabilmektedir. (Metin ve Güleç, 1999; Çolak, 
Uzuner ve Vuran, 2013). 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olmasındaki temel faktörlerden biri 
öğretmendir. Öğretmen kaynaştırma eğitimi konusunda yeterli formasyona ve 
uygun ortam, öğretim materyali ve teknikle öğrenemeyecek çocuk olmadığı 
görüşüne sahipse, kaynaştırma eğitimi uygulaması başarılı olmaktadır. Lakin 
ülkemizde öğretmenlerimizin bu konudaki formasyonu yetersiz kalmakta ve 
öğretmen özel gereksinimli öğrenci ile sınıfta karşılaştığı zaman sorun 
yaşamaktadır. Şahin ve Gürbüz (2016) öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminde yer 
alan öğrencilerin eğitimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadan 
mezun olduklarını belirtmektedir. Yıkmış ve Bahar (2002) tarafından yapılan bir 
araştırmada ise kaynaştırma sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin OSB 
olan öğrencilere hedef belirlemede, eğitim tekniklerini planlamada ve 
uygulamada, öğretimi destekleyici ve kolaylaştırıcı etkinlikleri gerçekleştirmede 
sorunlar yaşadıkları belirtilmiştir. Benzer şekilde branş öğretmenleri (örn. fen 
bilgisi öğretmenleri) OSB olan öğrencilere sistemli eğitim vermekte zorlanmakta, 
bilgi eksikliği, bireysel eğitim programları hazırlama ve uygulama, fen programını 
bireyin özelliklerine göre uyarlama konusunda sınırlı deneyime sahip olmakta ve 
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çoğu zaman genel programa ayak uyduramamaktadırlar (Mertoğlu, 2018). Bu 
nedenle öğretmenlerin öğrencilerin öğrenmelerini artıracak, güvenli bir öğrenme 
ve sınıf ortamı oluşturacak yöntemleri kullanmaları, konu alanlarında olduğu 
kadar sınıf ortamında da iyi yetiştirilmiş ve yeterli becerilere sahip olmaları 
gerekmektedir (Akgül ve Mertoğlu, 2020). Başka bir deyişle, sadece kaynaştırma 
eğitiminden yararlanan ve farklı bir öğrenme stiline sahip OSB tanılı öğrencilere 
değil, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere de kaliteli öğretim deneyimi için 
öğretmenlerin bilimsel temelli etkinlikleri seçmeleri ve uygulamaları önemlidir. 

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olmasındaki önemli olan bir diğer faktör de 
öğretmenlerin verecekleri eğitimleri destekleyecek yeterli ve etkin öğretim 
materyaline sahip olmasıdır. Öğretmen kaynaştırma eğitimi uygulaması esnasında 
OSB tanılı öğrencisinin olası yetersizliklerinden kaynaklanan güçlükleri 
giderebilmek için bu konu için özel üretilmiş uygun araç - gereç, cihaz, teknolojik 
uygulama ve yöntemlerden yararlanmalıdır. Ülkemizde OSB tanılı öğrencilere 
yönelik, kaynaştırma eğitimi uygulamasında kullanılan kendi öğrenme/öğretme 
kültürümüze ve dilimize uygun öğrenme yöntemi ve bu yöntemleri destekleyecek 
olan teknolojik eğitim materyalleri ise son derece sınırlıdır. 

Tüm bunlara ek olarak, genel eğitim okullarının, kaynaştırma eğitimi 
alacak OSB tanılı öğrenciler için hazır hale getirilmesi de gerekmektedir. Sadece 
öğretmenlerin formasyonun düzenlenmesi ve eğitim materyalinin geliştirilmesi 
değil, okul idaresi ve çalışanlarının ve okulun fiziki koşul ve kaynaklarının 
öğrencilere hazır olması gerekmektedir (Yazıcı, 2021). 

Fen bilimleri, bireyin doğal olaylara karşı ilgisini uyandırır, toplumsal 
sorunların çözümüne katkı sağlar ve bireylerin yaşam becerilerini kullanmasını 
sağlar. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı, 2018 senesinde yayınladığı Fen 
Bilimleri dersi öğretim programında; bireysel farklılığa bakılmaksızın tüm 
öğrencilerin fen okuryazarı olmasını amaçlamıştır. Alanyazında, OSB tanılı 
öğrencilerin, dil becerilerinin geliştirilmesi, okuryazarlık veya matematik eğitimi 
gibi alanlarda birçok ampirik araştırma yapılmıştır (Barnett ve Cleary, 2015; 
Knight ve Sartini, 2015; King ve diğerleri, 2016; Browder ve diğerleri, 2018; 
Aydın ve İftar, 2019). Buna mukabil gerek fen bilimlerinin soyut ve alışılmışın 
dışında kavramlar içermesi gerekse OSB tanılı bireylerin bu soyut kavramları 
tanımlayıp, anlamlandırmada; kavramlar arası neden-sonuç ilişkisinin 
oluşturulmasında, özellikle de bellek ve dikkat yeterliliklerinde sorun yaşamaları 
(Töret ve Özmen, 2016) bu alandaki araştırmalarda zorluk oluşturmaktadır. 
Çünkü OSB tanılı öğrenciler, gelişim yapıları gereği daha çok görse yollarla 
öğrenirken, sözel ve soyut bilgileri anlama, hatırlama ve kullanmada, aynı zaman 
da da işitsel yolla öğrenmede sorun yaşarlar (Tekin İftar ve Değirmenci, 2012). 
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Sayılan bu nedenlerden ötürü, OSB tanılı öğrenciler, sınıf içi tartışmalara anlamlı 
şekilde katılamayacakları için fen bilgisini dersini öğrenmede zorlanmaktadırlar. 
(Patton, 2013). Adı geçen araştırmada, yaşanan bu güçlüklerin üstesinden 
gelebilmek için bazı önemli tekniklerin kullanılmasını önerilmiş, örneğin özellikle 
OSB tanılı öğrenciler için kavramları görselleştirilmesi için, kavram ağlarını ve 
haritalarının oluşturulması gerekliliğinin altı çizilmiştir. Aslan, Karamustafaoğlu 
ve Kurt (2018) OSB tanılı öğrenciler için derse aktif olarak katılıp, soyut 
kavramlar içeren “İç organları tanıyabilme” konusunu eğlenerek öğrenmelerini 
sağlayacak bir eğitsel oyun tasarlamışlardır. Elmacı ve Karaaslan (2021) OSB 
tanılı yedinci sınıf öğrencilerine fen deneylerinin öğretiminde video destekli 
etkinlik takvimlerinin etkililiğini ortaya koymuşlardır. Yıldırım, Deliveli ve 
Güven (2013) Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Öğrenciler İçin Hazırlanan 
Bilgisayar Destekli Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Etkinlikleri başlıklı 
çalışmalarında hayat bilgisi dersindeki belli temaları bilgisayar destekli öğrenme 
nesneleri aracılığıyla olabildiğince kolay öğretebilmeyi amaçlayan farklı 
bilgisayar programlarından oluşan etkinlikler kullanmışlardır.  

Gerçekleştirilen çalışmada yukarıda sayılan tüm sınırlılıklar göz önünde 
bulundurularak, bahsi geçen sorunlara çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda ilk ve ortaokul seviyesindeki branş derslerine yardımcı hem OSB tanılı 
öğrencilerin hem de gelişim sorunu olmayan öğrencilerin birlikte kullanacakları 
bir mobil eğitim uygulaması tasarlanmış ve geliştirilmesine başlanmıştır. 
Uygulama oyun temelli bir uygulama olarak tasarlanmıştır ve ilk sürümünde 
içerik olarak Fen Bilimleri dersi ve ders kapsamında gerçekleştirilen deneyler 
seçilmiştir. Aslında bu deneyler sınıfiçi çalışması olarak geleneksel materyeller 
kullanılarak gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bahsi geçen bu deney 
senaryoları temel alınarak hem OSB tanılı hem de gelişim farklılığı göstermeyen 
öğrencilerin gerek sınıf içi gerekse sınıf dışında rahatlıkla kullanabilecekleri bir 
uygulamaya dönüştürülmüştür. 

2. YÖNTEM 
Bu çalışmada, genelde özel gereksinimli, özelde ise otizm spektrum 

bozukluğu tanılı öğrencilere, öğretiminde problem yaşanan fen bilgisi konu ve 
kavramlarının deneylerle öğretimi konusunda mobil bir uygulama geliştirerek 
eğitsel bir müdahale geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Eğitim araştırmalarında karşılaşılan temel problemler, araştırmaların 
gerçek yaşam uygulamalarından uzaklaşması, bu uygulamalar üzerindeki 
etkisinin çok sınırlı olması ve uygulamalara rehberlik etmede yetersiz kalmalarıdır 
(Lagemann ve Shulman, 1999). Gerçekleştirilen çalışmada yenilikçi bir öğrenme 
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ortamının ve beraberinde yeni bir sınıf uygulaması geliştirilmesi planlandığı için 
araştırma yöntemi olarak tasarım temelli araştırma yöntemi benimsenmiştir. 
Tasarım temelli araştırmalar, karmaşık bir eğitsel probleme çözüm olacak, 
program, öğretim materyalleri gibi ürün ve sistemleri içeren müdahalelerin 
tasarlanıp geliştirilmesine yöneliktir (Barab, 2016) Bu şekilde eğitimdeki 
uygulama ve teori arasında oluşan boşlukta bir köprü vazifesi görür (Anderson ve 
Shattuck, 2012). Bu yöntem ile yapılan araştırmalarda hem eğitsel müdahalenin 
nasıl geliştirildiği detaylı olarak anlatılarak konuyla ilgili bilgi artırılır, hem de bu 
materyalin eğitimde nasıl kullanılacağı konusu çalışılıp değerlendirilir. Böylece 
hem bilgi hem de ürün olarak fayda sağlar. Tasarım temelli araştırma yöntemi, 
analiz, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme sonucunda yeniden 
tasarım süreçlerinden oluşmaktadır. Sahip olduğu bu döngüsel geliştirme 
araştırma sürecinde sürekli olarak devam etmektedir. Bu sayede hem öğrenme 
ortamlarının tasarlanmasında hem de kuramlarında üretilmesinde etkili şekilde 
kullanılır (Cobb, 2001).   

Eğitimi destekleyici teknolojik araçların geliştirilmesi ve üretimi bir 
tasarım ve geliştirme sürecini içermektedir. Tasarım temelli araştırma ile yeni bir 
öğrenme ortamı ve/veya yeni bir eğitim uygulaması üretimi yani bir yazılım 
geliştirmenin süreçleri birebir örtüştüğü söylenebilir. Özellikle eğitimi 
destekleyici yazılımların geliştirilmesine dayanan araştırmalarda genellikle 
sıfırdan bir uygulama tasarlanmakta, geliştirilmekte ve daha sonra bu 
uygulamanın öğreten - öğrenen tarafından benimsenmesi ve öğrenme üzerindeki 
etkililik durumu incelenmektedir. Tasarım temelli araştırma yöntemi ile çalışan 
bir araştırmacı, uygulamanın hem tasarım hem de geliştirme süreçlerinin adım 
adım sorgular, uygulamayı kullanacak olan öğreten - öğrenenlerin ihtiyaçları ve 
beklentileri ile örtüşecek şekilde tasarlar. Katılımcılar araştırma süreçlerinin 
önemli bir parçasıdır. Araştırmacı, araştırmayı katılımcılarla birlikte yürütür, her 
adımda gerçekleştirilen değişikliklerin kullanıcının öğrenmesi üzerindeki etkisini 
ölçümleyerek tasarımda değişiklikler yapar. Döngüsel biçimde devam eden bu 
süreç en iyi ya da en iyiye yakın durumun tespit edilmesine kadar devam eder.  

Bütün yazılımların geliştirilmesinde olduğu gibi eğitim yazılımlarının da 
geliştirilmesinde bir tasarım evresi bulunmaktadır. Literatürde var olan araştırma 
yöntemleri bu tasarım evresi ile ilgilenmemektedir. Oysaki tasarım temelli 
araştırmada, araştırmacı yapılan tasarımı iyileştirmeye odaklandığı için bu 
yöntem, bu tür destekleyici teknolojik ürün geliştirilen durumlara uymaktadır. 
Ayrıca bu tür ürünlerin geliştirilmesinde, araştırmacılar eğitim ve öğretimdeki son 
gelişmeleri, tasarıma etki etmesi olası bütün faktörlerini de düşünerek çalışmaya 
dahil etmelidirler. Bir eğitsel yazılım geliştirmesi için farklı disiplinlerden gelen 



135 

kişilerin birlikte çalışmasını gerekmektedir. Bu bağlamda tasarım temelli 
araştırma yöntemi bu yazılımların geliştirilmesinde kullanılabilecek en uygun 
yöntemdir. Örneğin çalışma kapsamında geliştirilen mobil uygulamanın 
geliştirilmesinde çalışan ekip yazılımcılar, grafik tasarımcı, özel eğitim alan 
uzmanı, fen bilgisi öğretmenleri, araştırmacılar ve OSB tanılı öğrencilerden 
oluşmuştur.  

Yazılım geliştirme süreci genel olarak bir programlama dili ile geliştirilen 
kod ve daha sonra bu kodun bir uygulamaya dönüştürülerek kullanılması olarak 
düşünülse de aslında içerisinde çok farklı işlevler barındırmaktadır. Yazılım 
yaşam döngüsü (Sommerville, 2011), yazılımın ihtiyaç duyulduğu andan itibaren 
gerçekleştirilmesine ve daha sonrasında da kullanım ve bakımına kadar devam 
eden süreçlerin tamamına verilen isimdir. Özellikle geliştirilme ve kullanım 
safhalarında, sürekli olarak ortaya çıkan hatalar ve değişen kullanıcı ihtiyaçları 
gündemde olduğu için, hiçbir zaman tek yönlü bir süreç değildir. Daima geriye 
dönüşlerin yapıldığı, tekrarlarla sorunların çözüldüğü, farklı yeni ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni özelliklerin eklendiği bir döngü şeklindedir. Birçok farklı 
yazılım geliştirme yaşam döngü modeli vardır ama tüm modellerin temel yapısı 
aşağıdaki evrelerden oluşmaktadır (Sommerville, 2011): 

1) Planlama: Yazılımı geliştirecek olan ekibin, geliştirme için gerekli olan 
yazılımsal ve donanımsal gereksinimlerinin çıkarıldığı, fizibilite raporu 
ve proje planının oluşturulduğu evredir.  

2) Analiz: Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlendiği, sistem gereksinimlerinin 
ve işlevlerinin ayrıntılı olarak tanımlandığı aşamadır. Geliştirilecek 
yazılımın ayrıntıları ile tanımlandığı evredir.  

3) Tasarım: Analiz aşamasında belirlenen/tanımlanan ihtiyaçları cevap 
verecek, yazılımın temel yapısının ortaya çıkarıldığı evredir. Önerilen 
sistem tüm ayrıntıları ile betimlenir ve içerdiği bileşenler ile bu 
bileşenleri ayrıntıları tasvir edilir.  

4) Gerçekleştirme: Bu aşamada yazılımın kodlama ve test edilme işlemleri 
gerçekleştirilir.  

5) Bakım: Hata giderme ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eklentilerin 
yapılması aşamasıdır.  

Yazılımın geliştirilmesi yukarıdaki evrelerin hepsinin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi birden fazla yazılım geliştirme 
yaşam döngü modeli vardır ama hangi model kullanılırsa kullanılsın bu temel 
evreler, üzerinden bir ya da birden fazla kez geçilecek şekilde yazılım geliştirilir.  
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Çalışmanın kapsamında bir eğitsel mobil uygulama geliştirileceği ve 
araştırma yöntemi tasarım temelli araştırma olarak belirlendiği için, yazılım 
geliştirme yaşam döngü modeli olarak da Artırımsal model tercih edilmiştir 
(Alshamrani ve Bahattab, 2015). Bu model bir yazılımın, belli bir takvime bağlı 
kalarak bölümler halinde geliştirilip, bir ürün olarak kullanımı esasına 
dayanmaktadır. Geliştirilen her bir bölüm, öncekinin üstüne bazı ek işlevlerin 
eklenmesini öngörür. Her artırım gerçekleştirildiğinde uygulamaya sunulur yani 
bir taraftan yazılım geliştirme/üretim devam ederken bir taraftan da kullanıcılar 
tarafından kullanımı/testi gerçekleştirilir. Doğal olarak yinelemelidir ve bu sayede 
geliştiriciler uygulama alanına dair çok fazla bilgi ve deneyime sahip olurlar. 
Süreci oluşturan bu döngüsel yinelemelerin sonucunda, ürün, tüm talep edilen 
işlevlerin sağlandığı şekilde kullanıma sunulmaktadır (Sharma ve Singh, 2015). 
Artımsal modelin sağladığı en büyük avantajı, kullanıcının yazılımın geliştirme 
sürecine çok daha fazla yer almasıdır. Kullanıcı, geliştirilecek olan yazılımın, 
kendisi tarafından tanımlanmış isterleri tek tek yerine getirilip getirilmediğini 
düzenli aralıklarla test edebilmekte ve varsa değişiklik önerisini hemen 
verebilmektedir. Ayrıca hem kullanıcılar hem de geliştiriciler yazılımın kullanıma 
açılan ilk bölümlerinden kazanacakları deneyimleri daha sonraki bölümlerde 
kullanabilmektedir. Ayrıca bu model, kullanıcılar hangi işlevlere daha fazla önem 
veriyorlarsa, bu bölümlerin öncelikli olarak geliştirilmesini mümkün kılmakta, bu 
sayede tüm projenin başarısızlığa uğrama riskini de en aza indirgemektedir 
(Shahzad, Ullah ve Khan,2009).  

Görüldüğü gibi artırımlı yazılım geliştirme yaşam döngü modeli çalışmanın 
araştırma yöntemi olan tasarım temelli araştırma yöntemi ile dikkat çekici bir 
şekilde örtüşmektedir. Çalışmada OSB tanılı ve gelişim sorunu olmayan 
öğrencilerin birlikte kullanacağı bir mobil eğitim yazılımı geliştirilmiştir. 
Yazılımın kullanıcı profili son derece farklıdır. Aynı uygulamaya OSB tanılı 
öğrenci ile gelişim sorunu olmayan öğrencinin göstereceği tepkiler farklı 
olacaktır. Uygulamanın hem sınıf içi kaynaştırma derslerinde hem de sınıf dışında 
öğrencilerin kendi başına kullanması hedeflenmektedir. Bu sebeple kullanıcı 
kümesine branş öğretmenleri, ebeveynler ve gölge öğreticiler de dahil olmaktadır. 
Geliştirilen eğitsel mobil uygulamanın farklı kullanıcı profilleri hem arayüz 
tasarımlarının hem de içeriğinin diğer yazılımlara göre farklılaşmasına neden 
olmaktadır. Bu da geliştirici kümesinde yazılımcılarla beraber, özel eğitim 
uzmanlarının, branş öğretmenlerinin, OSB tanılı ve gelişim sorunu olmayan 
öğrencilerin bir arada olmasını gerektirmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda elde 
edilecek olan uygulamanın gerçek hayattan kopuk olmayan, müfredata kolayca 
adapte olabilecek bir uygulama olması da sağlanmalıdır. Gerek araştırma yöntemi 
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olarak seçilen tasarım temelli araştırma yöntemi gerekse yazılım geliştirme 
modeli olarak seçilen artırımlı yazılım geliştirme yaşam döngü modelinin 
çalışmanın ortaya koyduğu bütün bu kısıtları ve ölçütleri tam anlamıyla 
benimseyip karşıladığı görülmüştür. 

3. UYGULAMA GELİŞTİRME 
Eğitimde yardımcı teknolojilerin kullanılması, öğrenenlerin yenilikçi 

yaklaşımlarla geleneksel konuları çok daha hızlı ve etkin şekilde öğrenmesini 
mümkün kılmaktadır (Czaja ve diğerleri, 2006). Geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar 
sayesinde, öğrenenlerin öğrenme nitelikleri artmakta, öğrenen ve öğretenlerin 
belirledikleri öğrenme-öğretme hedeflerine ulaşmak için harcadıkları zaman 
görece olarak azalmakta, öğreneni ortamda etkin kılarak, aktif öğrenme sürecinin 
içerisine dahil etmekte, aynı zamanda da öğretmenin etkinliğini arttırmaktadır 
(Luschei,2014). Eğitimde yardımcı teknoloji kullanımı özel gereksinimli 
öğrenciler bağlamında incelendiğinde, özellikle özel gereksinimli öğrencilerin 
sahip oldukları engelleri doğrultusunda özelleştirmeler sağlayarak, öğrencilerin 
öğrencilerin motivasyonlarının artmasına, okula daha istekli gelmelerini 
sağlamasına, öğrenciler açısından öğrenmeyi hem eğlenceli hem de kalıcı hale 
getirmesine, gerek sınıf içi gerekse sınıf dışı etkinliklerde öğrencilerin dikkat 
süresinin artmasına ve aynı zamanda da öğrencilerin davranış problemlerinin 
azalmasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. (Çay ve diğerleri, 2020). Eğitimde 
yardımcı teknoloji kullanımının sağladığı bu denli dikkat çekici faydası olmasına 
rağmen ülkemizde özellikle de kaynaştırma eğitimi alanında kullanılacak 
yardımcı teknolojik eğitim ürünleri son derece sınırlıdır. Bu sınırlılık göz önünde 
bulundurularak, çalışma kapsamında ilk ve ortaokul seviyesindeki branş 
derslerine yardımcı hem OSB tanılı öğrencilerin hem de gelişim sorunu olmayan 
öğrencilerin kullanacakları bir mobil eğitim uygulaması geliştirilmiştir. Park ve 
Hannafin’e (1993) göre, öğrenme ve öğretme süreçlerinin işlevsel olabilmesi için 
öğrenenlerin bireysel farklılıklarını dikkate almalı ve onlara bu farklılıklar 
doğrultusunda cevap verebilmelidir. Bu prensipten yola çıkarak geliştirilen 
uygulamanın içerik, arayüz tasarımı ve kullanım memnuniyeti açısından hem 
OSB tanılı öğrencilere hem de gelişim sorunu olmayan öğrencilere eşit düzeyde 
hitap etmesi, hizmet vermesi, işlevsel ve kullanışlı olması hedeflenmiştir. Bu 
doğrultuda uygulamanın ilk sürümünde içerik olarak Fen Bilimleri dersi ve 
özellikle de dersin en önemli bileşenlerinden biri olan deneyler seçilmiştir. Diğer 
bilimlerle karşılaştırıldığında, Fen Bilimleri deneyi, gözlemi ve keşfi ön planda 
tutarak öğrencinin çözümleme, sentezleme, hipotez kurma, araştırma becerilerini 
geliştirmektedir (Hançer, Şensoy ve Yıldırım, 2003). Therrien ve diğerlerinin 
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(2011) 1980-2010 yılları arasında fen sınıflarıyla ilgili yapılan 12 çalışmayı 
incelediği meta analiz çalışmasında uygun bir modelle destek verilerek uygulanan 
öğrenme yönteminin özel gereksinimli çocuklarda fen bilgisi öğrenimini 
artırdığını göstermiştir. Fen bilimleri dersinin yardımcı teknolojiler özellikle de 
bilişim teknolojileri desteklenerek yürütülmesi soyut kavramların 
somutlaştırılmasını ve öğrencilerde görsel öğretim zenginliği sağlamaktadır 
(Yıldızay ve Çetin, 2019, Demirci Güler ve Irmak, 2018). 2021 yılında 
Endonezya’da farklı özel gereksinim gruplarının özel eğitim okulunda fen eğitimi 
üzerine yapılan araştırmada öğrencilerin görsel materyal ve metotlarla 
desteklemelerinin öğrenme sürecine katkı sunacağı belirtilmiştir (Maryanti, 
Nandiyanto, Hufad ve Sunardi, 2021).  

Deneyler, öğrencinin kavramları, bilimsel yöntemleri öğrenmeleri, neden-
sonuç ilişkilerini kolay kavrayabilmeleri için somut deneyimler sağladıkları için 
Fen Bilimleri dersinin en önemli ve gerekli parçasıdır (Yıldız ve diğerleri, 2006). 
Deney yapma, en iyi yaparak yaşayarak öğrenme yöntemlerinden biridir. Deney 
yaparken çok sayıda duyu organı aynı anda öğretim sürecine katılır, bu sayede 
öğrenilenin kalıcılığı artırmaktadır. (Akay, 2013; Kırpık ve Engin, 2009; 
Aydoğdu ve Ergin, 2008; Yıldız ve diğerleri,2006). Bununla birlikte öğretim 
esnasında çoğu zaman malzeme eksikliği gibi sınırlılıklardan dolayı 
öğretmenlerin Fen Bilimleri derslerini deneyler ile desteklemediği birçok 
çalışmada belirtilmiştir (Özdener, 2005; Tekin, 2008). Sarıoğlan, Altaş ve Şen 
(2020) ise çalışmalarında fen bilimleri derslerindeki deneylerin gerçekleştirilme 
modellerine yönelik çalışmaların artması ve bu tür çalışmalara yönelinmesi 
gerektiğini savunmuşlardır.  

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen eğitsel mobil uygulamanın içeriğini 
oluşturan deneyler Prof. Dr. Ayla Gürdal ve Prof. Dr. Adil Çağlar’ın Fen 
Deneyleri kitabından seçilmiştir. Bu deneyler «Okul Öncesi Eğitim Programı», 
«Hayat Bilgisi Programı», «İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi Taslak Öğretim 
Programı» esas alınarak hazırlamış etkinliklerdir. Etkinliklerin en önemli özelliği 
laboratuvar ortamı sağlama ve materyal bulmada sorun yaşayan Fen Bilimleri 
branş öğretmenlerinin sınıf ortamında, erişimi kolay olan, kolay bulunabilen 
materyallerle deneylerin gerçekleştirmesini sağlamaktır. Deneylerin orijinal 
hallerinin bir örneği Şekil 1’de görüntülenmektedir.  
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Şekil 1: Fen Deneyi Etkinlik Yaprağı 

 
Deneylerde kullanılması gereken materyaller ve yapılacak işlemler 

illüstrasyonlar yolu ile betimlenmiştir. Uygulama algoritmik olarak anlatılmış, 
öğrencinin üzerinde düşünmesi gereken noktalar ve çıkarması gereken sonuçlara 
dair ipuçları beraberinde tanımlanmıştır.  

Çalışmanın birinci adımında Fen Bilimleri ve Özel eğitim alanında iki 
uzman akademisyen hangi deneylerin yazılıma dönüştürülmesinin uygun olacağı 
konusunda bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Seçilen deneylerin hem gelişim 
sorunu olmayan hem de OSB tanılı öğrencilerin ilgisini çekecek etkinlikler 
olmasına dikkat edilmiştir. Bu çalışma sonucunda ilk olarak kitapta “Zıplayan 
Paralar” ismi ile geçen Hareket, Kuvvet ve sürtünme kavramlarını açıklayan bir 
deney seçilmiştir.  

Deneyin eğitsel bir mobil uygulamaya dönüştürülmesinde öncelikle 
planlama aşaması gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada geliştirilecek olan yazılımın, 
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sınıf ortamında Fen Bilimleri öğretmeninin akıllı tahta ya da bilgisayar üzerinde 
çalıştırırken, gelişim sorunu olmayan ve OSB tanılı öğrencilerin tablet üzerinden 
çalıştıracağı şeklinde planlanmıştır. Aynı zamanda OSB tanılı öğrencinin 
beraberinde gölge öğreticiden destek aldığı da kabul edilmektedir.  

Deneylerin yazılıma aktarımı ikinci aşamasında senaryolaştırma 
yapılmıştır. Yazılımın arayüz tasarımı olarak, deneyin sınıf ortamında ve kendi 
akranları ile gerçekleştirildiğinin izlenimini öğrenciye verebilmek amacıyla bir 
sınıf ortamı canlandırılmıştır. Deney esnasında yapılacak olan işlemler öğrencileri 
sembolize eden bir erkek bir kız karakter tarafından yapılması sağlanmıştır. Papp 
ve Theresa’nın (2017) çalışmalarında belirttiği gibi öğrenme ortamında 
öğrencinin başarısındaki en etkili unsurlardan biri motivasyondur. Öğretmenle, 
özellikle z kuşağı ya da dijital yerli olarak adlandırılan bu yeni kuşağın ilgisini 
çekme ve öğrenme ortamına bağlılıkları sağlamakta zorluk yaşamaktadırlar. 
Eğitimde oyunlaştırma uygulamalarının kullanılması öğrenen motivasyonu 
arttırarak, sayılan bu problemler için de çözüm olmaktadır (Su ve Cheng, 2015). 
Eğitim uygulamalarında oyunlaştırma kullanımı, öğrenenleri bir eyleme motive 
etmek, öğrencilerin mevcut öğrenme alanında öğrenmelerini kolaylaştırmak ve 
öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla, oyun bileşenlerinin, oyun tabanlı işleyişin ve 
oyun düşünme tekniklerinin bilgi ve beceri öğretimine eklenmesidir (Kapp, 2012; 
Karataş, 2014).  

Pilot uygulamanın konusu olarak belirlenen “Zıplayan Paralar” deneyinin 
ekran tasarımında sınıf ortamı canlandırılmış ve öğrencinin yapacağı işlemler için 
de bir kız - bir erkek öğrenci avatarı (Şekil 2) kullanılmıştır.  

Şekil 2: Kız ve Erkek Öğrenci Avatarları 

 

Yazılımda ayrıca bir de emoji şeklinde bir avatar daha kullanılmıştır                             
(Şekil 3)  
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Şekil 3: Avatar 

 

Bu avatar özellikle öğrencinin yazılımı kullanma esnasında gerçekleştir-
mesi gereken işi ve davranışları açıklamak, yönlendirmek ve işlemleri uygun sa-
raçları seçerek tam anlamıyla uyguladığı anlarda olumlu pekiştirme vermek için 
tasarlanmıştır. Aynı zamanda yazılıma eğlence unsuru da katmaktadır.  

Yazılımın ilk ekranında deneyin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
materyaller ekranın üst kısmına yerleştirilmiştir (Şekil 4)  

Şekil 4: Mobil uygulamanın açılış ekranı 

 

Öğrenciden deneyde istenen adımları gerçekleştirmesi sesli yönergelerle 
gerçekleştirilmiş, öğrencinin kendisinden istenilen adımı doğru 
gerçekleştirmesinden sonra da ekranda Şekil 3’te gösterilen avatar ile alkışlanıp, 
ekranda olumlu pekiştirici cümleler çıkarılmıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5: Olumlu pekiştirme 

 
Her doğru gerçekleşen işlemden sonra öğrencinin öğrenmesi gereken 

kavramlar ve kazanımlara yönelik yönlendirici sorular yine bu avatar yardımı ile 
ekranda sorulmuştur (Şekil 6).  

Şekil 6: Kazanım kontrolü 

 

Öğrencinin motivasyonunu artırmak için deneye bir de papatya eklenmiştir. 
Deneyin her adımın gerçekleştirilmesi ve kazanımları sorgulayan cümlelere 
öğrencinin doğru cevap vermesi sonucunda ekranda beliren papatyanın bir 
yaprağı daha tamamlanmaktadır (Şekil 7 - Şekil 8). 
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Şekil 7: Papatya tamamlama 

 

Şekil 8: Tamamlanan papatya 

 
Deneyin sonucunda öğrenci tüm adımları başarıyla tamamladığı zaman 

ekranda bir kutlama iletisi çıkmaktadır (Şekil 9). Mobil uygulamanın her 
aşamasında öğrenci uygulamayı durdurabilir, yeniden başlatabilir, tekrar etmek 
istediği adımları bir kez daha gerçekleştirebilir.  

Şekil 9: Uygulamanın son ekranı 
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Tasarım tabanlı araştırma yönteminin prensipleri gereği yazılımın 
hazırlanmış bu ilk hali 19 yaşında OSB tanılı bir kız öğrenci ile ev ortamında 
denenmiştir. Bu denemenin sonucunda araştırmacı birlikte çalıştığı denek ile bazı 
noktalarda sorunlar yaşanmış ve hazırladığı raporundaki dönütler doğrultusunda 
yazılımda değişiklik yoluna gidilmiştir. Araştırmacı mobil uygulamanın testi 
esnasında, deneğin zıplama kavramını bilmediğini fark etmiş ve bunun üzerine 
yazılıma zıplama hareketini betimleyen yeni bir ekran eklenmesini talep etmiştir. 
Bu istek doğrultusunda yeniden şekillendirilen uygulamaya aşağıda ekran 
eklenmiştir.  

Şekil 10: Zıplama hareketinin tanımlanması 

 

Daha önceki açılış ekranın hemen öncesinde, deneye başlamadan, 
kullanılan avatar yardımı ile zıplama eylemi “Bir top atıldığında zıplar” cümlesi 
ile betimlenmiş, aynı zamanda da ekranda zıplayan bir top canlandırılması 
yapılmıştır. Bu ekran tamamen seçimlik bir ekrandır ve istenildiği takdirde 
kullanıcı (öğretmen ya da öğrenci) tarafından atlanabilir (Şekil 10). 

Test aşamasında araştırmacı deneğin tablet ile çalışma esnasında tıklama 
hareketi ile sorun yaşadığını da keşfetmiştir. Denek daha önce kullandığı mobil 
uygulamalardaki alışkanlıkları doğrultusunda tıklama hareketini değil, daha çok 
sürükle-bırak hareketini yapma ihtiyacı duymuştur. Bu geri bildirim 
doğrultusunda mobil uygulamanın, tıklama ile gerçekleştirilen bazı işlevleri 
sürükle – bırak işlevi ile değiştirilmiş, bazı tıklama işlevleri için de mobil 
uygulamaya sesli yönergeler konmuştur. Son olarak araştırma, mobil 
uygulamanın sadece sınıf içi ortamda değil, yalnız başına da kullanılabilir 
olmasını talep etmiştir. Bu doğrultuda yönergelerin sadece gölge öğretmen ya da 
branş öğretmeni tarafından değil mobil uygulamadaki avatar ile de verilmesi 
sağlanmıştır.  
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Mobil uygulama, bilgisayarlar, oyun konsolları ve mobil cihazlar için oyun 
ve benzetim programları geliştirmek için kullanılan Unity (sürüm 2020.3.12f1 ) 
platform oyun motoru üzerinde geliştirilmiştir. Mobil uygulamanın ana 
gövdesinin geliştirilmesi C# programlama dili, üç boyutlu animasyonların 
tasarımında açık kaynaklı Blender 3D sürüm 3.0, modelleme ve grafik 
tasarımında da Nomad Sculpt ve Solidworks kullanılmıştır. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Bu çalışmada kaynaştırma sınıfında eğitim alacak OSB tanılı ve gelişim 

sorunu olmayan öğrencilere Fen Bilimleri dersinin önemli bileşenlerinden biri 
olan deneylerinin öğretiminde destek verecek bir mobil uygulama geliştirilmiştir. 
Tasarlanan mobil uygulamanın hem bir öğretme hem de kendi kendine öğrenme 
aracı olması amaçlanmıştır. Mobil uygulama hem özel eğitime ihtiyaç duyan OSB 
tanılı öğrencilerin hem de gelişim sorunu olmayan öğrencilerin farklı seviyelerine 
ve öğrenme hızlarına uyum sağlayabilmektedir. Mobil uygulama, konvansiyonel 
yöntemlerle yapılmak üzere hazırlanmış olan deney kitabından yola çıkılarak 
oluşturulan senaryolar üzerine kurgulanmıştır. Görsel bilgilerin hem OSB tanılı 
öğrencilerin hem de Z kuşağı ya da dijital yerli olarak adlandırılan yeni nesil 
öğrencilerin, öğrenmelerindeki etkisi göz önüne alınarak mobil uygulama 
animasyon üzerine kurgulanmıştır. Öğrencinin sadece izleyici durumunda eğitici 
görüntülerini izleyerek değil, aynı zamanda aktif olarak deneyin 
gerçekleştirilmesine katılması da sağlanmıştır. Ayrıca mobil uygulama içerisinde 
kullanılan tüm görseller OSB tanılı öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde 
seçilmiştir. Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve onları öğrenmeye teşvik 
etmek amacıyla mobil uygulamaya oyunlaştırma öğeleri de dâhil edilmiştir. 
Mevcut sürümle mobil uygulama, özellikle kaynaştırma sınıfında materyal 
eksikliği çeken öğretmenleri destekleyici bir materyal olarak kullanılabilir. 

Mobil uygulamanın ilk sürümü modüler bir yapıda geliştirilmiş, diğer tüm 
deneylerin canlandırılmasında da kullanılacak şekilde bir altlık sağlamaktadır. 
Geliştirilen uygulamanın kullanılabilirliği test edilmiştir. Tek denekle yapılan 
testler sonucunda yapılan değişikliklerle özel eğitime ihtiyaç duyan OSB tanılı 
öğrenciler tarafından kullanılabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, 
yaşanan salgın süreci yüzünden geliştirilen mobil uygulama henüz daha sınıf 
ortamında OSB tanılı ve gelişim sorunu olmayan öğrencilerle eş zamanlı olarak 
test edilmediği için, ortaya konulan model teoride kalmakta ve bu nedenle 
sınırlılıklar içermektedir. Bu sebeple çalışmanın devamında geliştirilen mobil 
uygulamanın etkinliği sınıf içi ortamda test edilerek araştırılacak, deney kitabında 
olan diğer deneyler de eğitsel mobil uygulamaya eklenecektir. Bu ilk deneyin 
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mobil uygulamaya aktarılması sırasında edinilen tecrübeler bu aşamada 
kullanılacaktır. 

Mart 2020’den beri dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgının 
esnasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim öğretime uzaktan eğitim 
yöntemi ile devam edilmiştir. Yaşanan süreç, önümüzdeki yıllarda uzaktan 
eğitimin çok daha fazla önem kazanarak, yüz yüze eğitime alternatif olacağını 
ortaya koymuştur. Bostan, Altaş ve Şen (2021) yaptıkları çalışmada uzaktan 
eğitim ile yapılan Fen Bilimleri derslerinde öğretmenlerin özellikle deney yapma 
konusunda çeşitli zorluklar yaşadıklarını, sonuçta bazı öğretmenlerin deneyleri 
hiç yapmadıklarını bazı öğretmenlerin ise deneyi video seyrettirerek, yani 
videoları görsel pekiştireç olarak kullanarak, öğrenmede kalıcılığı arttırmağa 
çalıştığını yazmışlardır. Geliştirilen mobil uygulama bu sorunlar için de bir çözüm 
olacaktır. Herhangi bir sebepten ötürü Fen Bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile 
verilmesi söz konusu olduğunda öğrencilerin aktif olarak öğretmenin yaptıracağı 
deneylere katılması ya da kendi başına deneyi görmesi mümkün olacaktır.  
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BÖLÜM 10 

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
FARKINDALIĞI BAĞLAMINDA DİJİTAL VATANDAŞLIK 
BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Fatma Beyza BAŞ1, Ahmet YİĞİT2 

ÖZET 
Dijital vatandaşlık becerilerinin gerek 21.yüzyıl becerileri çerçevesinde 

değerlendirmek gerekse de pandemi sürecinde toplumda hızlıca yerini aldığına vurgu 
yapmak isabetli olacaktır. Yaşam boyu öğrenmeye dayalı dinamik bir süreç olan 
vatandaşlık eğitimi, aynı zamanda çağımız modern toplumlarında dijital vatandaşlık 
eğitimi olarak da yeni bir boyut kazanmıştır. Dijital Vatandaşlık konusu, Türkiye’de 
2013 yılında yayınlanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. ve 6.sınıfların 
öğretim programında da yer almaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, işitme engelli öğrencilerin dijital vatandaşlık becerileri 
hakkındaki deneyim ve göstergelerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. 
Araştırma yöntemi olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örnek-
lemini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir Kınık ilçesinde işitme engelli öğren-
cilere yatılı olarak mesleki eğitim veren Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi öğ-
retmenleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlere yönelik, online form şeklin-
deki 4 bölümden oluşan “Dijital Vatandaşlık Anketi” uygulanmıştır. İlk olarak Kişisel 
Bilgiler bölümünde 5 soru vardır. İkinci olarak Teknoloji Kullanımı bölümündeki 7 
soru ile, öğrencilerin dijital vatandaşlık becerilerini değerlendiren öğretmenlerin bili-
şim teknolojilerini kullanım düzeyleri tespit edilmiştir. Üçüncü Bölümde Öğrencilerin 
Teknoloji Kullanımı hakkında öğretmen görüşleri 3 ana başlık altında araştırılmıştır. 
Dördüncü Bölümde Öğrencilerin Dijital Davranış Biçimlerine ilişkin öğretmen görü-
leri 7 başlık altında detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Son olarak Dilek ve Öneriler               
sorusu ile öğrencilerin dijital vatandaşlık becerileri hakkındaki öğretmen görüşleri 

                                                   
1  Uzman Öğretmen, İzmir Atatürk Lisesi-Milli Eğitim Bakanlığı, fatmabeyza@gmail.com,                                       

0000-0002-9592-6345 
2  Öğretmen-Uzman Psikolojik Danışman, Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi-Milli 
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alınmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda               
frekans ve betimsel istatistiklerden faydalanılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerden 
alınan verilere dayanarak işitme engelli öğrencilerin dijital vatandaşlık beceri ve far-
kındalıkları hakkındaki bulgulara yer verilmiş ve birtakım önerilerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli, Bilişim Teknolojileri, Dijital Vatandaşlık, Özel 
Eğitim 

A REVIEW OF TEACHERS' VIEWS ON DIGITAL CITIZENSHIP SKILLS 
IN THE CONTEXT OF INFORMATION TECHNOLOGY AWARENESS OF 

HEARING-IMPAIRED STUDENTS  
ABSTRACT 

It would be appropriate to evaluate digital citizenship skills within the 
framework of 21st century skills and to emphasize that they quickly took their place 
in society during the pandemic. Citizenship education, which is a dynamic process 
based on lifelong learning, has also gained a new dimension as digital citizenship 
education in our modern societies. The subject of Digital Citizenship is also included 
in the curriculum of the 5th and 6th grades of the Information Technologies and 
Software course published in Turkey in 2013. 

The purpose of this research is to examine the views of teachers on the 
experiences and indicators of hearing impaired students' digital citizenship skills. A 
descriptive survey model was used as the research method. The sample of the research 
consists of Mert Öztüre Special Education Vocational High School teachers who 
provided boarding vocational education to hearing impaired students in İzmir Kınık 
in the 2021-2022 academic year. In this context, the teachers completed the "Digital 
Citizenship Questionnaire" consisting of 4 parts in the form of an online form. First, 
there are 5 questions in the Personal Information section. Secondly, with the 7 
questions in the Technology Use section, the information technology usage levels of 
the teachers who evaluated the digital citizenship skills of the students were 
determined. In the third part, the opinions of the teachers about the students' use of 
technology were investigated under 3 main headings. In the fourth chapter, the views 
of the teachers on the Digital Behavior of the Students were examined in detail under 
7 headings. Finally, with the question of Wishes and Suggestions, the teachers were 
invited to give their opinions about the digital citizenship skills of the students. The 
obtained data were analyzed with the SPSS program. In this context, frequency and 
descriptive statistics were used. Based on the data obtained from the teachers who 
participated in the survey, the findings about the digital citizenship skills and 
awareness of the hearing impaired students were included and some suggestions were 
made. 

Keywords: Hearing Impaired, Information Technologies, Digital Citizenship, 
Special Education 
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1. GİRİŞ 
Dünya çapında hızla yayılan internet ağıyla artık insan yaşamının her aşa-

ması dijitalleşmeye doğru evrilmiştir. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kul-
lanım Araştırması (TUİK, 2022) verilerine göre internete erişim imkânı olan hane 
oranı %94,1 ve internet kullanan 16-74 yaş grubundaki bireylerdeki oranı %85,0 
olmuştur. Bu oranlar, bilişim teknolojilerinin insan hayatındaki yerini göstermek 
için çok önemli bir göstergedir. Buna bağlı olarak bilişim teknolojilerinin insan 
hayatındaki etkilerinin çok çeşitli boyutlarında incelediği birçok akademik ça-
lışma da mevcuttur. Bu araştırmada, dijital vatandaşlık eğitimi boyutundaki etkiler 
ele alınmıştır.  

Bilişim teknolojinin ve internetin bu denli hızla yaygınlaşmasıyla, akıllı te-
lefonlar, uygulamalar, sosyal ağlar her yaşta ve sosyoekonomik ayrım gözetmek-
sizin neredeyse toplumun her kesimindeki insan hayatına girmiştir. Dijital cihaz-
lar veya dijital ortamda yayınlanan bilgiler, kurulan iletişim yöntemleri her zaman 
ve her yerde mümkün olmuş, çok büyük boyutlara ulaşmıştır. İnternetin insanlar 
ve toplumlar üzerinde yarattığı etki sağlık, etik ve hukuki boyutta tartışılmakta ve 
evrensel kurallar çerçevesinde sınırlar belirlenmektedir. Birey ve toplum üzerin-
deki faydaları ve zararları da gündeme getirilmiştir.  

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde teknolojinin rolü yadsınamaz. Küreselle-
şen dünyada siyasal, ekonomik ve kültürel açıdan yeniden şekillenen toplumlar 
bilişim teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Devletler, vatandaşla-
rına hizmetlerini daha ekonomik ve hızlı sunmak için dijitalleşme yoluna gitmiş, 
sağlık, eğitim, haberleşme gibi birincil tüm ihtiyaçlara yönelik dijital çözümler 
üretilmiştir. Bireylerin bu uygulamalara entegrasyonu büyük avantajlar sağlarken 
diğer taraftan bazı risklere de ortam oluşmuştur. Bilgilerinin rızaları olmadan kul-
lanılması, yalan haberleri ayırt edememeleri, sahtekarlık ve dolandırıcılığa uğra-
maları, özel hayatlarının ihlal edilmesi, istemeden kumar-uyuşturucu-şiddet-cin-
sellikle ilgili içeriklere maruz kalmaları gibi bireyi zor durumlarla baş etmek zo-
runda bırakan olayların da sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler, vatan-
daşlık kavramının yanında “dijital vatandaşlık” kavramını, vatandaşlık eğitimi ile 
birlikte “dijital vatandaşlık eğitimi” kavramını da ortaya çıkararak bu yeni kav-
ramlar üzerinde durulmasını gerektirmiştir. 

Dijital Vatandaşlık Eğitimi konusu; Unesco ve Avrupa Konseyi gibi çok 
geniş kitleleri içeren platformlarda tartışılmış ve önlemler alma adına 
projelendirilmiştir. Avrupa Konseyi 2017 yılındaki konferansında Dijital 
Vatandaşlık Eğitimini desteklemek için 10 alan belirlemiştir. Bunlar online iken: 
1-Erişim ve kapsayıcılık; 2-Öğrenme ve özgünlük; 3- Medya ve Bilgi 
okuryazarlığı; Online sağlık için, 4- Etik ve empati; 5-Sağlık; 6- İletişim; Online 
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Haklar; 7-Aktif katılım; 8-Hak ve sorumluluklar; 9-Mahremiyet ve güvenlik ve 
10- Tüketim farkındalığıdır (Coe, 2017:11). 

Dijital Vatandaşlık; internet ortamında etik ve evrensel kurallar çerçeve-
sinde her türlü tehlikenin bilincinde hareket etmektir. Alberta’ya (2012) göre, 9 
farklı alanda farkındalık oluşturmalıdır. Bunlar; 1. Dijital Erişim: Elektronik katı-
lım. 2. Dijital Ticaret: Online alış-veriş. 3. Dijital İletişim: Elektronik bilgi payla-
şımı 4. Dijital Okuryazarlık: Teknolojiyi öğrenme ve kullanma ile ilgili eğitim ve 
öğretim süreci: 5. Dijital etik: Online ilişki kurma standartları. 6. Dijital Hukuk: 
Eylemlerinden sorumlu olma ve elektroniği kullanma ilkeleri. 7. Dijital Güvenlik: 
Kurumları, çalışanları ve öğrencileri koruma için elektronik önlemler. 8. Dijital 
sağlık: Dijital dünyada fiziksel ve psikolojik sağlık. 9. Dijital Hak ve Sorumluluk-
lar: Dijital dünyada özgürlükler (Alberta, 2012:1). 

Avustralya’da yapılan bir araştırmada, çocukların %40’ı arkadaşlarının in-
ternette kötü davrandıklarını gördüklerini söylemektedir (Optus, 2017:19). Ja-
ponya’da yapılan diğer bir araştırmaya göre, internette rastlanan yasadışı bilgiler 
şu şekilde sıralanmıştır: Sahte ve dolandırıcı bilgiler %79,5; özel hayatı ihlal 
%73,1; yanlış söylenti %59,3; müstehcen bilgiler %59; iftira %55,2; sivil hak ih-
lalleri 48,5; kumar bilgileri %10,4; uyuşturucu bilgileri %73,1; cinsellikle ilgili 
bilgi %66,4 ve şiddet %63,4 şeklindedir. Siber vatandaşlık eğitimi bu tür riskler-
den sakınmak, eyleme geçmeden önce düşünmek, mahremiyeti korumak, pozitif 
bir dijital iz bırakmak, karşılıklı saygıya dayalı iletişim kurmak, etkili araştırma 
yapmak, web-sitelerinin kredibilitesini değerlendirmek, intihalden sakınmak ve 
telif haklarına saygı göstermek gibi yetenekleri kazandırır (Del-Mar Union, 2016). 

2. YÖNTEM 
Araştırma yöntemi araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve analizi başlıkları altında incelenmiştir. Bu araştırma işitme 
engelli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin, öğrencilerinin dijital vatandaşlık 
farkındalığı hakkındaki görüşlerini tespit etme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ve-
rilerin toplanması ve sınıflandırılması süreci betimsel araştırma sürecine uygun 
olarak yürütülmüştür. Betimsel araştırmalar konunun mevcut durumunun araştırı-
larak değişkenler arasında var olan ilişkinin değiştirilmeksizin ortaya konulduğu 
çalışmalardır. Bu araştırmalarda mevcut olayların daha önceki olay ve koşullarla 
ilişkileri dikkate alınır, durumlar arasındaki etkileşimi açıklanır (Kaptan, 1998; 
Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada betimsel araştırma türlerinden genel ta-
rama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli evren hakkında genel bir yargıya 
varmak amacıyla, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evrenin tümü ya da 
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ondan alınacak bir örnek veya örneklem üzerinde yapılan taramadır. Tarama yön-
temi geçmişte olmuş olan veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle be-
timlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2014). 

2.1. Araştırma Modeli 
Araştırmada işitme engelli öğrencilerin dijital vatandaşlık farkındalıkları 

üzerine öğretmenlerin yanıtlaması için anketler kullanılmıştır. Bu araştırmada be-
timsel araştırma modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde araştırma katı-
lımcılarının bir durum üzerine fikir, bakış açıları veya bilgi düzeyleri gibi bilişsel 
veya duyuşsal özellikleri belirlenir (Smith, 1983). Çoğunlukla Ege Bölgesi’nde 
yaşasalar da Türkiye’nin birçok bölgesinden gelip İzmir ilinin Kınık ilçesinde bu-
lunan ve işitme engelli öğrencilere meslek lisesi düzeyinde eğitim veren Mert Öz-
türe Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde görev yapan ve aynı zamanda okul pansiyo-
nunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev alan, öğrencileri yakından tanıyan 
okul öğretmenlerine Google form üzerinden anket soruları yöneltilmiştir. Soru-
larda, bu okulda okuyan işitme engelli öğrencilerin dijital vatandaşlık becerilerine 
ve davranışlarına dair öğretmenlerinin bilgi, gözlem, tespit, deneyim, fikir ve ön-
görülerini araştırılmaktadır.  

2.2. Çalışma Grubu 
İşitme engellilere meslek lisesi eğitimi veren İzmir Kınık Mert Öztüre Özel 

Eğitim Meslek Lisesi’nde eğitim gören ve rapor ile sabit (en az %40) işitme ye-
tersizliği olan 15-18 yaş arası öğrencilere eğitim veren okuldaki tüm branşlardaki 
öğretmenler ve idareciler bu çalışmaya katılmışlardır. Bu okulun toplam öğretmen 
ve idareci sayısı 2021-2022 öğretim yılında 22 olmakla birlikte, ankete katılan 19 
kişidir. Bir katılımcı birçok maddeyi cevapsız bıraktığı için değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Ankete katılım oranı % 94,74’tür.  

Ankete katılanlar, bu okulda en fazla 20 yıl en az 2 yıl çalışan ve öğrenci-
lerle uzun süre birlikte zaman geçiren öğretmenlerdir. Öğretmenler öğrencilerle 
kolaylıkla iletişim kurabilmekte ve işaret dilini etkin bir şekilde kullanabilmekte-
dirler. Ayrıca, öğretmenlerin okul pansiyonunda nöbetçi belletici olarak görev al-
maları nedeniyle öğrencileri daha iyi gözlemleme fırsatı buldukları söylenebilir. 
Aynı zamanda dijital vatandaşlık temasına, okuldaki yenilikçi yaklaşımlar ve yü-
rütülen projelerle, aşina oldukları okul yetkilileri tarafından belirtilmiştir.  

2.3. Veri Toplama Araçları 
2022/1 dönemi Tübitak 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsa-

yıcı Toplum İnşasında Dijital Vatandaşlık Uygulamaları Destekleme                         
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Programı’nda desteklenen “Kapsayıcı Toplum İnşasında Dijital Vatandaşlık Eği-
timi – KATİDVE Projesi” için İhtiyaç Analizi Anketi mahiyetinde, Google Form 
ile Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde görev yapan öğretmenlerin 
görüş, gözlem ve deneyimlerini araştırılmaktadır. Anket maddelerine bakıldığında 
öğrencilerin dijital vatandaşlık becerilerine sahip olup olmadıkları, daha önce in-
ternet ortamında herhangi bir mağduriyet yaşayıp yaşamadıkları, en çok hangi 
alanlarda kısıtlılıklar yaşadıkları, hangi yaş aralığının daha çok risk altında ol-
duğu, internette yaşadıkları olumsuzlukların öğrencilerin psikolojisine etkisini 
araştıran sorulardan oluştuğu görülmektedir. Anket 22 maddeden oluşmaktadır. 

2.4. Verilerin Toplanması 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin, okuldaki işitme engelli öğrencilerin di-

jital vatandaşlık bilgisi ve farkındalığına yönelik düzeylerine yönelik görüşlerini 
almak amacıyla bu Google form uygulanmıştır. Formdan elde edilen bulgularla 
proje etkinlikleri için ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Öğrencilerin dijital vatandaşlık 
beceri ve farkındalıklarının bilişsel düzeyde nerede olduğu öğretmenlerin gözün-
den tespit edilecektir. Bu anket online olarak sorulmuş olup gönüllülük esasına 
göre cevaplandırılmıştır.  

Sorular Google form üzerinden elektronik olarak isteyen öğretmenler tara-
fından cep telefonları yoluyla cevaplandırılmıştır. Dijital Vatandaşlık eğitiminin 
bir parçası olan eğitim süreçlerini dijitalleştirme idealine hizmet etmesi, medya ve 
bilgi okuryazarlığı temasıyla kazandırılmak istenen becerilerden biri olması açı-
sından bu elektronik ortamda değerlendirmeye katılım yöntemi tercih edilmiştir. 

2.5. Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırmanın verile-

rini analiz etmek için Microsoft Excel 2007 elektronik tablo programı ve SPSS 21 
istatistik analiz programı kullanılmıştır. İşitme engelli meslek liselerinde görev 
yapan öğretmenlere yönelik geliştirilen anket formuna ilişkin verdikleri yanıtların 
genel dağılımlarının belirlenmesinin araştırılmasında betimsel istatistik teknikle-
rinden yararlanılmıştır. Anket verilerine ait ortalama değerler rapor edilmiştir. Ay-
rıca verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde dağılımları kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 
Araştırmada kullanılan anketlere ilişkin bulgular bu bölümde 

paylaşılmıştır. Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmen ve idarecilerinin 
işitme engelliler okulunda çalışma süreleri 3,84 ile 6,79 yıl arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Öğretmen ve idarecilerin işaret dili bilme ve kullanma ile ilgili soruya 
verdikleri cevapların ortalaması ise X=3,63’tür.
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Öğretmen ve idarecilerin işaret dili bilme ve kullanma ile ilgili soruya 
verdikleri cevapların sayıları ve oranları aşağıdaki gibidir. Bakınız Tablo-1 

Tablo 1: Öğretmen ve İdarecilerin İşaret Dili Bilme ve Kullanma durumları 

Seçenekler Sayı Oran 

1 1 %5,26 
2 1 %5,26 
3 7 %36,84 
4 5 %26,32 
5 5 %26,32 

Öğretmen ve idarecilerin işaret dilini bilme ve kullanmaya yönelik beşli 
likert anket soruna verilen cevapların ortalaması X=3,63’tür. 

Tablo 2: Anket Maddeleri ve Sayısal Veriler 

No Anket Maddeleri Seçenekler Sayı Oran Ortalama 

B-1) 

Bilgisayarda/akıllı telefonda 
herhangi bir işlem için başkasının 
yardımına ihtiyaç duymadan her 
işimi kendim yapabilirim. 

1 1 %5,26 

4,47 
2 1 %5,26 
3 7 %36,84 
4 5 %26,32 
5 5 %26,32 

B-2) 
Diğer öğretmen arkadaşlarıma 
bilgisayar ve teknoloji kullanımında 
rehberlik yaparım. 

1 1 %5,26 

3,73 
2 2 %11,11 
3 3 %16,67 
4 6 %33,33 
5 6 %33,33 

B-3) 

Eğitim sürecinde, ders materyali, 
çalışma kağıdı, sınav kağıdı gibi 
gerekli tüm işlemleri rahatlıkla tek 
başına gerçekleştirecek kadar 
bilgiye sahibim. 

1 0 0 

4,73 
2 0 0 
3 0 0 
4 3 %16,67 
5 15 %83,33 

B-4) Veri güvenliği konusunda yeterli 
bilgiye sahibim. 

1 0 0 

4,36 
2 1 %5,26 
3 2 %11,11 
4 3 %16,67 
5 12 %66,67 
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B-5) 
Parolamı kolay tahmin 
edilemeyecek şekilde, gerekli 
düzenlemeler ile oluşturdum." 

1 0 0 

4,36 
2 1 %5,26 
3 1 %5,26 
4 5 %26,32 
5 11 %61,11 

B-6) Uzaktan eğitim platformlarını 
kolaylıkla kullanırım 

1 0 0 

4,52 
2 0 0 
3 1 %5,26 
4 5 %26,32 
5 12 %66,67 

B-7) 

Öğrencilerle dijital materyalleri 
kullanarak ders anlatırım ve onlarla 
dijital ortamda eğitici ve yaratıcı 
haberleşme yöntemlerini 
kullanırım. 

1 0 0 

4,31 
2 0 0 
3 0 0 
4 8 %44,44 
5 10 %55,56 

Tablo 3: Anket Maddeleri ve Sayısal Veriler 
No Anket Maddeleri Seçenekler Sayı Oran Ortalama 

C-1) Her öğrencinizin kendisine ait 
akıllı telefonu var mı? 

Evet 18 %100 
 

Hayır 0 %0 

C-2) 
Öğrencileriniz akıllı 
telefonlarını bir gün boyunca 
kaç saat kullanmaktadır? 

0-3 saat 1 %5,26 

 
5,5-9 saat 

4-8 saat 12 %66,66 
9-11 saat 3 %16,66 

12-15 saat 2 %11,11 

C-3) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[Araştırma Yapmak] 

Hiç 0 %0 

 
Az 1 %5,56 

Orta 10 %55,56 
Fazla 5 %27,78 

Çok fazla 1 %5,56 

C-4) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[Ödev Yapmak]" 

Hiç 0 %0 
 
 
 
 

Az 11 %61,11 
Orta 4 22,22 
Fazla 2 %11,11 

Çok fazla 1 %5,26 

C-5) Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 

Hiç 1 %5,26  
 Az 0 %0 
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hangi oranda kullanmaktadır? 
[Oyun Oynamak]" 

Orta 5 %27,78  
Fazla 10 %55,56 

Çok fazla 2 %11,11 

C-6) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[Video İzlemek] 

Hiç 1 %5,26 

 
Az 0 %0 

Orta 5 %27,78 
Fazla 10 %55,56 

Çok fazla 2 %11,11 

C-7) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[Alışveriş ve Bankacılık 
İşlemleri] 

Hiç 5 %27,78 

 
Az 7 %38,89 

Orta 5 %27,78 
Fazla 1 %5,26 

Çok fazla 0 %0 

C-8) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[Sosyal Medya] 

Hiç 1 %5,56 

 
Az 0 %0 

Orta 6 %33,33 
Fazla 3 %5,26 

Çok fazla 8 %44,44 

C-9) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[Görüntülü Görüşme] 

Hiç 0 %0 

 
Az 2 %11,11 

Orta 4 %22,22 
Fazla 4 %22,22 

Çok fazla 8 %44,44 

C-10) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[İş Geliştirmek] 

Hiç 9 %50 

 
Az 6 %33,33 

Orta 3 %16,67 
Fazla 0 %0 

Çok fazla 0 %0 

C-11) 

Öğrencileriniz akıllı telefonu 
veya interneti hangi amaçla 
hangi oranda kullanmaktadır? 
[e-devlet Uygulamaları] 

Hiç 7 %38,89 

 
Az 8 %44,44 

Orta 2 %11,11 
Fazla 1 %5,26 

Çok fazla 0 %0 
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Tablo 4: Anket Maddeleri ve Sayısal Veriler 

D-1) 

Öğrencilerinizin öğrenme, yaratıcılık, aktif 
katılım, e-devlet uygulamalarına adaptasyon 
deneyimlerini tespit etmek için en yakın olan 
seçeneği seçiniz. [İnternette araştırma 
yapmayı bilir, aradıklarını doğru 
kaynaklardan rahatlıkla bulabilirler. 

Hiç 1 %5,26 

 
Az 6 %33,33 

Orta 6 %33,33 
İyi 2 %11,11 

Çok iyi 2 %11,11 

D-2) 

Öğrencilerinizin öğrenme, yaratıcılık, aktif 
katılım, e-devlet uygulamalarına adaptasyon 
deneyimlerini tespit etmek için en yakın olan 
seçeneği seçiniz. [e-okul, eba gibi eğitim için 
gerekli siteleri kullanmayı bilir ve aktif 
kullanırlar.]" 

Hiç 0 %0 

 
Az 6 %33,33 

Orta 6 %33,33 
İyi 4 %22,22 

Çok iyi 2 %11,11 

D-3) 

Öğrencilerinizin öğrenme, yaratıcılık, aktif 
katılım, e-devlet uygulamalarına adaptasyon 
deneyimlerini tespit etmek için en yakın olan 
seçeneği seçiniz. [Hastane randevularını 
internetten alabilecek kadar bilgiye sahipler 
ve bu sistemi kullanırlar.]3 

Hiç 3 %16,67 

 
Az 8 %44,44 

Orta 5 %27,77 
İyi 1 %5,26 

Çok iyi 1 %5,26 

D-4) 

Öğrencilerinizin öğrenme, yaratıcılık, aktif 
katılım, e-devlet uygulamalarına adaptasyon 
deneyimlerini tespit etmek için en yakın olan 
seçeneği seçiniz. [Mail adreslerini 
haberleşme ve diğer amaçlarla nasıl 
kullanacaklarını bilir ve kullanabilirler.] 

Hiç 2 %11,11 

 
Az 7 %38,88 

Orta 5 %27,78 
İyi 2 %11,11 

Çok iyi 2 %11,11 

D-5) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Arkadaşının kişisel bilgilerini 
kendinden izin almadan paylaşırlar.] 

Hiç 1 %5,26 

 
Az 9 %50 

Orta 5 %27,78 
Fazla 2 %11,11 

Çok fazla 0 %0 

D-6) 

D-2) Aşağıdaki soruları bu davranışları 
gösteren öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Gerçek olmayan bir bilgiyi 
bilerek ya da bilmeyerek paylaşabilirler.] 

Hiç 3 %16,67 

 
Az 7 %38,88 

Orta 7 %38,88 
Fazla 0 %0 

Çok fazla 1 %5,26 

D-7) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Başkaları hakkında asılsız 
haber yaparlar ya da asılsız yorum yazarlar. 
Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 

Hiç 13 %72,22 

 
Az 3 %16,67 

Orta 1 %5,26 
Fazla 1 %5,26 

Çok fazla 0 %0 



165 

cevaplayınız. [İnternette taciz olarak 
tanımlanan olayları kolaylıkla ayırt edebilir 
ve buna izin vermezler.]" 

D-8) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [İnternette taciz olarak 
tanımlanan olayları kolaylıkla ayırt edebilir 
ve buna izin vermezler.]" 

Hiç 2 %11,11 

 
Az 1 %5,26 

Orta 7 %38,88 
Fazla 6 %33,33 

Çok fazla 2 %11,11 

D-9) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [İnternette sahtecilik ve 
dolandırıcılık olarak tanımlanan olayları 
kolaylıkla ayırt edebilir ve buna izin 
vermezler.] 

Hiç 4 %22,22 

 
Az 6 %33,33 

Orta 4 %22,22 
Fazla 4 %22,22 

Çok fazla 0 %0 

D-
10) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Siber zorbalığa uğradığını 
düşündüğüm/bildiğim öğrenciler var.]" 

Hiç 12 %66,66 

 
Az 4 %22,22 

Orta 2 %11,11 
Fazla 0 %0 

Çok fazla 0 %0 

D-
11) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Siber zorbalık yaptığını 
düşündüğüm/bildiğim öğrenciler var.] 

Hiç 15 %83,33 

 
Az 2 %11,11 

Orta 1 %5,26 
Fazla 0 %0 

Çok fazla 0 %0 

D-
12) 

Aşağıdaki soruları bu davranışları gösteren 
öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Teknoloji bağımlısı olduğunu 
düşündüğüm öğrenciler var.] 

Hiç 6 %33,33 

 
Az 3 %16,67 

Orta 4 %22,22 
Fazla 2 %11,11 

Çok fazla 3 %16,67 

D-
13) 

Aşağıdaki soruları bu duygusal yoğunluğu 
gösteren öğrencilerinizin oranını düşünerek 
cevaplayınız. [Sosyal medyada beğeni almak 
onları çok mutlu eder.] 

Hiç 0 %0 

 
Az 1 %5,26 

Orta 3 %16,67 
Fazla 5 %27,78 

Çok fazla 9 %50 

D-
14) 

Sizce bu proje kapsamında dijital 
vatandaşlık eğitimi vermek için işitme 
engelli öğrencilerin hangi eğitim 
seviyesinden başlayalım?" 

İlkokul 10 %55,55 

 Ortaokul 6 %33,33 

Lise 2 %11,11 
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Son olarak internet ortamında kendilerini ifade ederken ne gibi engellerle 
karşılaşırlar? Sorusuna aşağıdaki gibi cevaplar gelmiştir. 

 Dil: İşaret Diliyle hazırlanmış yeteri kadar içerik olmayışı ve Yoğun 
olarak sözlü ve yazılı dile dayalı içeriklerin bulunması 

 Okuma yazma bilmiyorsa arama motorlarından arama yapamaz. 
 İşaret dilini Türkçe yazı diline tam aktaramayabilirler. 
 İletişim 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Araştırmada elde edilen bulgular işitme engellilerle uzun yıllar çalışmış 

idareci ve öğretmenlerin gözlem ve tecrübelerine dayanmaktadır. Verilere 
bakıldığında işitme engelli lise öğrencilerinin dijital vatandaşlık becerilerinin 
istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Yatılı olarak öğrenim gören okul 
öğrencilerinin tamamının bilgisayar, akıllı telefon ve internet imkânlarına sahip 
oldukları görülmektedir. Ancak, bu imkânlarını daha çok iletişim kurmak, sosyal 
medya araçlarını kullanmak ve ödev yapmak gibi amaçlar için daha yaygın 
kullanmaktadırlar. İşitme engelli öğrenciler dijital vatandaşlık işlemlerini daha 
çok okul idarecileri, öğretmenleri, okul hemşiresi ve ailelerinin yardımıyla 
gerçekleştirmektedirler.  

Öğretmenlerin %33,33’ünün anketlerde işitme engelli öğrencilerinin akıllı 
telefonlarını bir gün boyunca en az ortalama 5,5 saat en fazla ortalama 9 saat 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Ortalama günlük akıllı telefon kullanımı 7,25 saat 
olarak ifade etmişlerdir. Bu kullanım yaklaşık olarak bir günün üçte biri (1/3) gibi 
görünmektedir. Bu durum çok fazla görünebilir. Ancak, işitme engelli bireyler 
iletişimlerinin büyük bir kısmını akıllı telefonları ve sosyal medya araçları 
üzerinden yazılı ve görüntülü görüşme şeklinde gerçekleştirmektedir. İşaret dili 
kullanan işitme engelli bireylerin görüntülü görüşmeyi tercih etmesi yaygın bir 
yöntem olarak görülmektedir.  

Ankete katılan öğretmenlerin işitme engelli öğrencilerinin akıllı telefonu 
veya interneti çeşitli oranlarda olmak üzere araştırma yapmak (%100), ödev 
yapmak (%100), oyun oynamak (%94,74), video izlemek (%94,74), Alışveriş ve 
Bankacılık İşlemleri (%72,22), sosyal medya (%94,74), görüntülü görüşme 
(%100), İş Geliştirmek (%50) ve e-devlet uygulamalarına (%61,11) girmek 
amaçlarıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. Buradan öğretmenlerin, öğrencilerinin 
oyun ve sosyal medya araçlarına daha çok zaman ayırdıkları ancak e-devlet 
uygulaması gibi dijital vatandaşlık becerilerini gerektiren uygulamalara daha az 
zaman ayırdıklarını düşündükleri görülmektedir.  
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Öğretmenlerin %33,33’ünün anketlerde işitme engelli öğrencilerinin siber 
zorbalığa uğradığını düşündüklerini belirtmiştir. Başka bir ifadeyle üç öğrenciden 
bir kişinin internet ortamında siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığı anlamına 
gelmektedir ki azımsanamayacak bir oran olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, 
öğretmenlerden %16,37’si öğrencilerinin siber zorbalık yaptığını düşünmektedir.  

Ankete katılan öğretmenlerin %66,67’sinin işitme engelli öğrencilerinin 
teknoloji bağımlısı olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler, üç 
öğrencisinden ikisinin teknoloji bağımlısı olduğunu düşünmektedirler. Bu oran 
yüksek olup gençlerin yaşam becerilerini artıracak etkinliklere yönlendirilmesi 
önerilebilir. Gençlerin ilgisinin sanata, edebiyata, spor ve müzik gibi alanlara 
yöneltilmesi ve hobiler edinerek becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak 
programlar geliştirilebilir. Teknolojinin faydalı yönlerinin ön plana çıkarılması ve 
zararlarından çocukları ve gençleri korumak için bir takım önlemler alınabilir.  

Başka bir bulgu ise öğretmenlerin tamamı (%100) işitme engelli 
öğrencilerinin sosyal medyada beğeni almanın onları çok mutlu ettiği yönündedir. 
Bu durumun iki boyuttan ele alınması uygun olabilir. Olumlu ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacak içerikli paylaşımlar gençlerin özgüvenlerini, 
öğrenmelerini ve sosyal medyayı doğru kullanma becerilerini geliştirmelerine 
katkı sağlayabileceği gibi; zararlı ve olumsuz içerikli paylaşımlar gençleri 
olumsuz yönde etkileyebilir ve çeşitli istismarlara maruz bırakabilir. Sosyal 
medya içeriklerin aile ve çocuk koruma programlarıyla filtrelenmesi ve bu konuda 
bilinçlendirme eğitimlerinin hem çocuklara hem de ailelerine verilmesi uygun 
olabilir.  

Dijital vatandaşlık eğitiminin başlama yaşı ne olmalı sorusuna ise 
öğretmenlerin %55,55’i ilkokul, %33,33’ü ortaokul ve %11,11’i ise lise olarak 
cevap vermişlerdir. Çoğunluğun erken yaşlarda dijital vatandaşlık eğitimlerinin 
başlaması yönünde görüş bildirmişlerdir. Erken yaşta yaşa ve gelişim dönemlerine 
göre uygun içeriklerle hazırlanan eğitim programları çocukların sağlıklı bir dijital 
vatandaşlık becerisi kazanmalarına yardımcı olabileceği gibi risklerden ve zararlı 
içeriklerden erkenci bir zamanda korunmaları sağlanabilir.  

Son yıllarda hızla dijitalleşen dünyamızda dijital vatandaşlık becerileri 
önemli bir beceri alanı olmaya başlamıştır. Değişen bu dünyanın getirdiklerine 
herkes gibi çocukları ve gençleri geç kalmadan hazırlamalıyız. Dijital vatandaşlık 
becerileri her bireyin yaşamında önemli bir yer kapladığı kadar işitme engelli 
bireyler için de önemlidir. Bu nedenle eğitim öğretim programlarında dijital 
vatandaşlık becerileri ile ilgili konulara yer verilmelidir. Dijital vatandaşlık 
eğitimleri bireylerin öğrenim düzeyi, engellilik durumları ve engel türüne göre 
hazırlanmalıdır. Özellikle işitme engelli bireylere yönelik hazırlanacak dijital 



168 

vatandaşlık eğitim programlarında işaret dili seçeneği yer almalıdır. Görme ve 
diğer engel gruplarında dijital vatandaşlık becerileri eğitim programları hedef 
grubun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Eğitimlerin sahada uygulama 
bulması öğrenmeleri pekiştirecek ve kalıcı kılacaktır. Öğretim programlarında ve 
okul rehberlik çerçeve programlarında daha fazla dijital vatandaşlık konularına 
yer verilmelidir.  

Bu araştırmanın başka araştırmalara ilham vermesi ve engelli bireylerin, 
özellikle işitme engelli bireylerin dijital vatandaşlık becerilerine dikkat çekmesi 
bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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kısmını köy okulunda lise eğitimini ise Malatya şehir merkezinde tamamladı. 
Atatürk Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanından 
2021’de mezun oldu. Yüksek lisansını aynı bilim dalında Ege Üniversitesinde 
karar verme üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. Uludağ Üniversitesinde ise PDR 
bilim dalında doktora öğrenimine devam etmektedir. MEB’ın birçok proje ve 
çalıştayına aktif olarak katılan yazarın Türk İşaret Dili (TİD) üzerine ortak yazarlı 
üç tane ders programı, yedi tane ders kitabı, üç tane etkileşimli dijital ders 
materyali bulunmaktadır. Türk İşaret Dilinin işitme engelliler okullarında ders 
olarak okutulmasında önemli katkıları bulunmaktadır. Birçok yurtiçi ve yurtdışı 
projelerinde aktif olarak rol almaktadır. Yürüttüğü AB projelerinde TİD’in kayıt 
altına alınmasında ve dünyada tanıtılmasında önemli katkılar sağlamıştır. Spread 
The Sign (STS) ülkemizin ve dünyanın en büyük işaret dili platformudur. Avrupa 
İşaret Dili Merkezinin (European Sign Language Centre -ESLC) beş kurucu 
üyesinden biri Türkiye olup bu dönemdeki çalışmalara destek vermiştir. Bu 
kapsamda Avrupanın 20 ülkesinde çeşitli kongre ve çalıştaylara katılan Ahmet 
Yiğit TİD alanında ve işitme engellilere yönelik öğretim materyali geliştirme 
alanında araştırma ve projelerine hala devam etmektedir. PDR alanında çeşitli 
saha çalışmalarına ve araştırmalarına devam eden yazarın yurtdışı ve ülkemizde 
yayımlanan çeşitli makaleleri bulunmaktadır. İşaret dili tercümanlığı olan yazar 
İzmir’in Kınık ilçesinde işitme engellilere mesleki eğitim veren Mert Öztüre Özel 
Eğitim Meslek Lisesinde eğitim yöneticisi olarak görev yapmaktadır.  
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BÖLÜM 11 

ENGELLİLERİ YETKİLENDİREN BİLİŞİM ODAKLI                            
LİDERLİK PROJELERİ 

Hayal KÖKSAL1 

ÖZET 
Herkes için tasarım da denilen ‘Evrensel’ tasarım yaklaşımı, engelli ve hareket 

kısıtlaması olan bireyler de dâhil olmak üzere, tüm kullanıcı gruplarının mekânsal, 
sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına cevap vererek herkese benzer deneyimleri, faaliyetleri 
ve hizmetleri sunmayı amaçlar. İnsan çeşitliliği ve bireysel farklılıklar tasarım 
sürecinin kalbinde yer alır. Engelleri ortadan kaldırarak engellileri de engelsiz 
bireylerle eşit koşullara getirmek için en iyi yollardan biri şu an için evrensel 
tasarımdır. Konuya “Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bilişim)” açısından bakıldığında, 
sorun çözmeye odaklı bir ekip çalışması olan ve 2003 yılında ilköğretim ve orta 
öğretim düzeylerinde (K-12) bulunan öğretmen ve öğrencilerle başlayan “Bilişimci 
Martılar” projesinden bahsetmekte yarar var. Ulusal düzeyde başlayan, üçüncü 
yılından sonra uluslararası ekipleri, sivil toplum kuruluşlarında çalışan grupları ve 
engelli bireyleri de içererek yirmi yıldır sayısı beş yüzü aşan tamamlanmış çalışmayla 
dikkate değer bir başarı gösteren proje sürekli kendini yenileyen yapısıyla da dikkat 
çekicidir. 

Onuncu yılında Üniversite gençliğini içine alan proje on dördüncü yılında yerel 
yönetimleri, iş dünyası ve toplum genelini de içine alarak evrensel tasarımı bir bilişim 
projesine katma sürecini en geniş kapsamlı şekline taşımıştır. Bu proje bünyesinde iki 
akademik yıl boyunca omurilik felçlileri ile yapılan çalışmalar önce empati 
çalışmalarına ve sonuçta “Engelleri empatiyle aşmak” isimli bir kitaba, sonraki yıl da 
yetişkin engellilerle bilişim odaklı bir erişilebilirlik ve engellilerin bu konuda 
yetkilendirilmesi sürecine dönüşerek bu konuda öncülük yapan bir sivil toplum 
kuruluşu başarı hikayesine dönüşmüştür. Bu bölüm, değerli başkanları Ramazan 

                                                   
1  Doç. Dr., Yenilikçi İmece Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, World Council for TQ &                            

Excellence in Education (WCTQEE), Türkiye Genel Direktörü hayal@hayalkoksal.com,                           
0000-0003-3909-5353 
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Baş’ın liderliğinde iki yıl üstüste uluslararası düzeyde şampiyon olan Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) üyelerince gerçekleştirilen projelerin amaçlarını, 
adımlarını, süreç ve sonuçlarıyla katılımcıların yansımalarını içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Empati, Yetkilendirme, Liderlik, Evrensel tasarım, 
Bilişim projesi 

ICT-BASED LEADERSHIP PROJECTS EMPOWERING THE 
CHALLENGED PEOPLE 

ABSTRACT 
The ‘Universal Design’ approach, also called ‘Design for All, aims to provide 

everyone the same experiences, activities, and services by responding to the spatial, 
social, and individual needs of all user groups, including individuals with disabilities 
and mobility limitations. Human diversity and differences are at the heart of the design 
process, universal design is the best way to think about design to eliminate barriers 
and make it easier to use. From the point of view of Informatics, the ICT Seagulls 
project, which started in 2003 with teachers and students at the K-12 level as 
teamwork focused on problem-solving, has been showing remarkable success with 
more than five hundred completed studies for twenty years by including international 
teams, civil society teams, and disabled individuals in the work since its third year.  

In its tenth year, the project, which included the youth of the University, carried 
the process of incorporating universal design into an ICT project in its broadest form 
by including local governments, the business world, and society in general. Within 
the scope of this project, the studies carried out with some members of the 
“Association of Spinal Cord Paralysis” under the dynamic leadership of the president 
Ramazan Baş for two academic years turned into a book on ‘empathy’ w2ith the title 
of “Removing Obstacles with Empathy”, and then the following year turned into a 
process of accessibility focused on informatics with adult disabilities and empowering 
disabled people in this regard and turned into the success story of a non-governmental 
organization that pioneered in this regard. This paper includes the aims, steps, 
processes, and results of the projects carried out by the spinal cord paralyzed who 
have been the champions at the international level for two consecutive years, and the 
reflections of the participants. 

Keywords: Empathy, Empowerment, Leadership, Universal design, ICT 
Project 
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1. GİRİŞ 
İnsan çeşitliliği ve farklılığı her türlü tasarım sürecinin özünü oluşturur. En-

gelleri ortadan kaldırmak ve kullanımı daha kolay hale getirmek için en iyi yol da 
‘evrensel tasarım’dır. Evrensel tasarım; fizyolojik özelliklerine, yaşına, cinsiye-
tine, sosyal, ekonomik ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, toplumdaki farklı özel-
liklere sahip tüm insan grupları için benzer ve ortak tasarımlar yapmayı amaçlar. 
Önemli olan ürün, hizmet ve fiziksel çevrenin her zaman, her koşulda kullanabilir 
olmasıdır.  

Bütün toplumun faydası adına; engelleri ortadan kaldıracak koşullar 
oluşturmak, destek hizmetleri, yeterli sosyal koruma, kapsayıcı politikalar ve 
programlar oluşturmak, varolan ve yeni standartlar ile yasaları yürürlüğe sokmak 
için bütün ilgili paydaşlarla gerçekleştirilecek olan bu tür çabaların ana hedefi; 
erişilebilirlik olmalıdır (Çepehan ve Güller, 2020). Hemen her durumda; “Buna 
sadece engelli bireylerin gereksinimi vardır.” demek hatalı bir yaklaşımdır, çünkü 
her insan yaşamın farklı dönemlerinde değişen ihtiyaçlar nedeniyle kısıtlamalara 
maruz kalmaktadır. Örneğin; “yaşlılık”, “hastalıklar”, “pandemi” gibi 
beklenmedik afetler ve ailenin “değişen sosyo-ekonomik koşulları” bunlardan 
sadece birkaçıdır. Yapılması gereken herkesin yaşam kalitesine fayda sağlayan 
temel tasarım özelliklerini dikkate alarak erişilebilirliği mümkün kılmak, ayrımsız 
herkesle uyumlanmayı sağlamaktır. Bunun için de evrensel tasarımın temel 
amacı; mekanların insanlara uygun hale getirmek, erişilebilirliği daha kolay 
kılmayı yalnızca fiziksel anlamda yorumlamamak, aynı zamanda herkesin bilişsel 
ve duyuşsal dengesini oluşturacak yaklaşımları da göz önüne alarak farklılıkları 
“en aza” indirmek olmalıdır!  

Bu bölümde, fiziksel çevrenin yanı sıra engelli, engelsiz, genç, yaşlı tüm 
kullanıcı grupları tarafından bağımsız, keyifli ve verimli bir şekilde dijital ortamda 
kullanılabilecek şekilde tasarlanmış, kalite felsefesi odaklı olarak 2003 yılından 
beri devam etmekte olan bir bilişim projesinin, 2007-2012 yılları arasında Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile gerçekleştirilmiş olan iki “Bilişim projesi” 
okurla paylaşılacaktır. Bunun öncesinde projenin tarihçesi, amacı, adımları, süreç 
ve ürünlerinin yanında örnekleri ve yansımaları da bölümde yer alacak, projenin 
hayata geçirilmesinde ve öncülüğünün yapılmasında büyük rol oynayan, Nisan 
2021’de erken yaşta yitirdiğimiz TOFD Kurucu Başkanı sevgili Ramazan Baş da 
bu vesileyle anılarak, kısa yaşamı süresince engelliler için gerçekleştirdiği büyük 
işler içeren özgeçmişi Ek 1 bölümünde paylaşılacaktır. 

Sonuç olarak, yirminci yılına giren; engelli, kısıtlı ve ötekileştirilmeye 
çalışılan bireylerin ihtiyaçlarına da cevap verebilen uluslararası bir bilişim proje 
tasarımının nasıl ayrım yapmaksızın gerçekleşebileceği ve teknoloji desteğiyle 
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tüm dünyadaki bireyleri nasıl kucaklayabileceği konusunda evrensel tasarımın 
farklı bir yönü öne çıkarılacaktır.  

2. ENGELLİ ÇALIŞMALARI VE BİLİŞİM 
Kısaca “Bilişim” olarak adlandırılan bilgi ve iletişim teknolojilerinin 20. 

yüzyılın sonundan itibaren hızla gelişmekte oluşu, içinde bulunduğumuz 21. 
yüzyılda yaşam engelliler için artık çok daha fazla çeşitlilik ve iletişim umudu 
vaat ediyor. Kişiye özel olarak yapılandırılmış aparatlarla engellilerin artık günlük 
sosyal yaşama dahil olabilmeleri, bilgiye ve sosyal medya yoluyla diğer kişilere 
erişimleri çok daha kolay. Teknolojinin yararlı başka bir yönü de eğitim-öğretim 
yöntemlerinin öğrenmeyi zevkli hale getirip kolaylaştıran, sanal ortamda çalışma 
grupları kurulması sürecine verdiği inanılmaz katkı. Yenilikçi çalışmaların büyük 
bir hız kazandığı 2000’li yılların başlarında proje-tabanlı eğitime girip yerleşen 
bilişim uygulamaları (Köksal, 2022), özellikle okulda eğitim alamayıp evde veya 
hastanede bu eksiklerini tamamlamak durumunda olan ve bu yanlarıyla hayata 
meydan okuyan öğrenci ve yetişkinler için son derece büyük kolaylıklar sağlıyor 
(Köksal, 2019).  

2007 yılından bu yana içine farklı engelli gruplarını da alarak beş bin 
civarında proje yönetmiş bir eğitim bilimci olarak, engelli-dostu bir sorun çözme 
yöntemi olan “İmece Halkaları”nın sadece okulda değil, okul dışındaki her 
öğrenme ortamında iyi bir öğrenme modeli olduğunu gözlüyor ve verimine tanık 
oluyorum. Dünya Bankası “2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri” 
yarışmasında dereceye girerek ödül alan “İmece Halkaları”; her yerde, her 
mekânda, her zaman, her yaş grubu için ve her ders bünyesinde kolayca öğrenilip 
hayata geçirilebilecek bir yaparak-yaşayarak öğrenme, analitik düşünerek sorun 
çözme, ekip ruhunu kavrama, sonuçta da ve öz- ve eş-değerlendirme yapmayı 
öğreterek her adımda teknolojiyle kullanan bir yöntem.  

Bu konuyla ilgili Nepal, Katmandu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “kalite 
araçları ve ekip çalışmasıyla öğrencilerde karakter gelişimi” çalışmaları, 
öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren istatistiksel verilerle tanışabileceği, hatta 
keyifli grup çalışmalarının gelecekteki bilimsel buluşlara büyük katkı 
sağlayabileceği yolunda (Chapagain, 2013; Köksal, 2022).  

2001-2002 Akademik yılında ilk kez tarafımdan tasarlanıp farklı 
üniversitelerin öncelikli olarak eğitim fakültelerinde, daha sonra da mühendislik 
fakültelerinde ders yöntemi olarak kullanılan, 2007 yılından itibaren de kas 
hastalarında, omurilik felçlilerinde, işitme ve görme engellilerde kullanılan bir 
yöntem olan; “İmece Halkaları”, akıllı tasarımın fiziksel yönü yanında, bilişsel ve 
duyuşşal yönlerini tamamlayan bir yöntem. Ekip, eş ya da zorunlu hallerde 
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bireysel çalışmayı mümkün kılan, teknoloji desteğiyle zamanı, veriyi, bilişimi ve 
de bireyler arasındaki olası çatışmaları yönetebilmeyi de öğreten yedi temel adımı 
içeriyor. Ders konularının öğrenilmesinden tutun da bir sorunun çözülmesi ve/ya 
bir projenin yürütülmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Tüm yetkiyi 
öğretmenden/eğiticiden alıyor, öğrenciye veya ekibe veriyor. Öğretmene düşen 
rol ise yönlendiricilik ve kolaylaştırıcılık oluyor. Veli ile eğitimcinin en büyük 
desteği üstelik onlar da öğrenen konumunda. Büyük yaş gruplarında doğal olarak 
tüm sorumluluk ve yetki ekip elemanlarının elinde. 

Yöntemin adımları kısaca şöyle sıralanabilir:  
1.  Sorunun saptanması. 
2.  Sorunla ilgili alan taraması yapılması.  
3.  Sorunun nedenleri konusunda beyin fırtınası estirerek ana ve kök 

nedenlerinin bulunması.  
4.  Ana ve kök nedenlere odaklı olarak hazırlanan araçlarla (gözlem, anket 

ve mülakat) veri toplanması.  
5.  Toplanan verinin çözümlenmesi.  
6.  Sonuca varıp öneride bulunma.  
7.  Tüm çalışmayı resim, poster, yansı, PowerPoint sunu, Blog, web sayfası 

gibi farklı ortamları kullanarak paylaşıma açma.  

“İmece halkaları” yöntemiyle öğrencilerin, özellikle de engelli-engelsiz her 
yaştaki bireylerin yaşam boyu öğrenmelerine devam etmesini, üstelik bunu keyifli 
ve verimli yapmayı sağlayan bu yöntemle nasıl yol alacaklarının örneklerini 
incelemek gerek (www.bilisimcimartilar.com) (Köksal, 2010).  

“İmece Halkaları”; açık, basit ve örneklerle açıklanması nedeniyle 
kolaylıkla ve kısa sürede anlaşılabilir olup pratikliği açısından rahatlıkla, her 
ortamda ve her zaman kullanılabilecek yöntemlerden biri. Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği’nin üyesi ve aktif çalışanı olan iki engelli genç ile bir özel, bir 
de devlet lisesinde okuyan öğrenciler tarafından ortaklaşa yürütülen bir projede 
de kullanılarak farklı uygulamaların kapısını aralamış, tüm bu çalışmaların da bir 
kitaba dönüşmesiyle sonuçlanmış bir yöntem. Yine aynı Derneğin, Hüsnü Ayık 
Bakımevi’nde kalan yetişkin omurilik felçlileri hastalarında denenip, son derece 
verimli sonuçlar alındığı bir yöntem. 

3. BİLİŞİMCİ MARTI PROJELERİ 
2003 yılından beri süregelen ve ilk beş yıl tanınmış bir bilişim firmasının 

desteğiyle gelişen “Bilişimci Martı Projeleri”, önceleri sadece K-12 düzeyindeki 
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okullarda_ki genellikle engeli olmayan_ istekli öğretmen ve öğrencilerle 
yapılırken, 2005 yılında Hindistan, Lucknow şehrindeki UNESCO 2002 Barış 
Eğitimi Ödüllü bir okul olan City Montessori School’da (CMS) katıldığım 8. 
Uluslararası Öğrenci Kalite Halkaları Konvansiyonu’nda (ICSQCC) engelli 
öğrencilerin vaka analizi sunumlarını izlemem ile yeni bir özellik kazandı. 
CMS’de okuyan fiziksel engelli öğrenciler ile Mauritius’taki “İşitme Engelliler 
Derneği (Mauritian Deaf Society)” bünyesinde bulunan işitme engelli üyelerin 
yaptıkları sunumlar, Türkiye’de de engelli bireyleri projelere dahil etme 
nedenimdir. 2006 yılında Proje uluslararası bir özellik kazanmış, 2007 yılında da 
ilk kez “engelli” ve “üstün yetenekli” öğrenci ekiplerinin katılımına açılmıştır.  

2007-2008 Eğitim Öğretim yılında engelli öğrencilerle “İmece Halkaları” 
yöntemini kullanılarak çalışılan ilk proje; TOFD merkezinde tanıştığım, Kas 
Hastalıkları Derneği’ne mensup üç lisans ve yüksek lisans öğrencisiyle 
gerçekleştirilen; “Engelsiz İstanbul” projesidir (C. Ergül, A. Keskin ve A. Uras). 
Proje, 28 Ağustos 2008 tarihinde, İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen 
11. Uluslararası Öğrenci İmece Halkaları Konvansiyonu’nda kamuoyuyla 
paylaşılınca hayli ilgi çekmiştir. Aynı yıl Mauritius’ta gerçekleştirilen “1. 
Uluslararası Engelli Öğrencilerin Yetkilendirilmesi Konvansiyonu”nda “Helen 
Keller Mükemmellik Ödülü” ile ödüllendirilmem, sonraki çalışmalarımın en 
büyük motivasyon kaynağı olmuştur (Köksal, 2009).  

2009 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında TOFD eski Başkanı (rahmetli) 
Ramazan Baş’ın (Bkz. Ek 1) yönlendirdiği üç dernek üyesi gencin (S. Uman, Y. 
Kurnaz ve S. Özgün) liderliğinde Ataköy Lisesi ve Kültür Okullarının sosyal 
sorumluluk alanında çalışan öğrenci ve öğretmenlerden meydana gelen “Empati” 
ekibi; “Toplumda engeli olmayan vatandaşların engellilere yönelik duygudaşlık 
(empati) kuramamaları sorununa çözüm geliştirmek!” projesini yapmışlardır. Bu 
proje 7. Uluslararası Bilişimci Martılar Projesinde “Birincilik Ödülü” almıştır 
(https://bilisimcimartilar.com/projeler/2010-projeleri/).  

Yine aynı Akademik yılın Güz ve Bahar dönemleri boyunca Boğaziçi 
Üniversitesi, Eğitim Fakültesindeki derslerime giren öğrenciler dönem ödevi 
olarak engelli çalışmalarının içinde yer almaya yüreklendirilmişlerdir. Zaman 
zaman Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Merkezi (GETEM) yetkililerin 
derse gelerek, engelliler ve engellilik konulu sunumlar yapması, geleceğin 
öğretmenlerinde farkındalık yaratılmasına yardımcı olmuş, TOFD ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerin çalışmaları Ağustos 
2010 tarihinde “Engelleri Empatiyle Aşmak” adlı bir kitaba dönüşmüştür.  

Ertesi yıl, TOFD ile çalışmalara devam edilmiş ve “Engellilerin 
yetkilendirilmesi” için tasarlanan “Engelliler için Liderlik Akademisi” ilk pilot 
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çalışmasına, yine Ramazan Baş’ın liderliğinde, TOFD Hüsnü Ayık Bakım 
Merkezi’nde kalen 15 omurilik felçlisi yetişkin ve Bilgi Üniversitesi’nden gelen 
üç öğrenci ile başlamış ve bu proje aynı zamanda “2011 Uluslararası Bilişimci 
Martılar Projesi”ne katılarak ödül kazanmıştır. Projenin özünde; üniversiteli 
öğrencilerin engelli yetişkinlere sorun çözme yolunda teknolojiyi etkin 
kullanmayı öğretmeleri vardır. 2011 yılından itibaren üniversiteleri içine alan 
Bilişimci Martılar, 2017 yılından bu yana da toplumun tüm kesimlerini (Bireyler, 
İş insanları, Sivil Toplum Örgütlerinin üyeleri, Yerel yöneticiler, vb.) içine alan 
“Toplum Martıları”nı barındırmaktadır.  

2019 yılında lisansüstü öğrencilerinin de ilgisini çeken projede, Bahçeşehir 
ve Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde okuyan Yüksek Lisans öğrencileri de yer 
almışlardır. Bu projenin özelliklerini incelemek yararlı olacaktır. 

4. HEDEFLER, ÖZELLİKLER, ADIMLAR, SÜREÇ VE 
PAYLAŞIM 

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında başlayan Bilişimci Martı Projelerinin 
benzerlerinden farklı yanlarını şöyle sıralamak mümkün:  

 Türkiye’den başlayan, Türkiye kaynaklı bir projedir. 
 Yüz yüze olduğu gibi hibrid ve uzaktan eğitimle yol alabilir. 
 Bir ekip/takım çalışması olup “İmece” ile yürütülür. Yöntemi, Dünya 

Bankasının “2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasında 
ödül alan; “İmece Halkaları” olup kalite araçlarıyla, analitik düşünce 
sistemiyle işler. 

 Çağın gerekleri, teknoloji ve mevcut güncel sorunların değişimi 
nedeniyle statik ve katı değil, sürekli değiştirilip iyileştirilen bir 
projedir. 

 Yönlendirmeli bir projedir: Katılımcıların adım adım, neyi, ne zaman 
yapılacakları bellidir. İlk eğitimin ardından yol haritası çizimine 
destek verilir. Her ay yapılan Zoom toplantılarıyla tüm ekipler bir 
araya gelir ve birlikte, küresel çözümlere yöneltilirler. Ulusal ve 
uluslararası yardımlaşma ön plandadır. 

 Teknoloji odaklı bir projedir. Kayıt, iletişim, araştırma, veri toplama, 
veri çözümleme ve paylaşım hep sanal ortamla, bilişim desteğiyle 
yürütülür.  
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 Öğrenmek, hayal etmek, üretmek, icat etmek ve başarıyı paylaşmak 
amaçlı bir çalışmadır. Ödül ve/ya başarısızlık kaygısı yoktur. Rekabet 
sadece “kendisi ile yarışmak” anlamındadır.  

 Projesini tamamlayan her ekip mutlaka “Başarı sertifikası” alır. Bu 
sertifikalar arzu edilirse e-ortamda, ya da kurumda düzenlenen Ödül 
Töreninde verilir. Koşullar uygunsa, proje destekçisi WCTQEE 
tarafından iki yılda bir Hindistan’da, CMS’da düzenlenen öğrenci 
konvansiyonuna (ICSQC) katılarak sertifikalar o ortamda sunulur. 

4.1. Projenin Amacı: 
Bilişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı günümüzde imece kültüründen 

uzaklaşmadan teknolojiyi etkin kullanabilen, sorunlarının farkında, alanyazını 
konusunda araştırma yapabilen, ana ve kök nedenlere inerek sorunlara çözüm 
üreten ve geliştirdiği stratejileri uygulamaya sokarak çözümlerini ve önerilerini 
web sayfası ve/ya Blog aracılığıyla paylaşıma açabilen yaratıcı, yenilikçi ve 
çağdaş kuşaklar yetiştirmektir. “Ezbere son!” dedirten bu çalışma zamanı, 
çatışmayı ve ekip yönetimini de içermektedir. 

4.2.  Projenin Hedefleri: 
Çeşitli paydaş gruplarından oluşan İmece Halkaları ile aşağıda belirtilen 

konularda “farkındalık” yaratmak amaçlanır: 
 İnsan onuru ve saygınlığı konularında anlayış, kültürel duyarlılık, 

kültürlerarası hoşgörü edinme, 
 Tarihsel derinliği olan bir bakış açısı kazanma, 
 Dünya Bankası ödüllü; “İmece halkaları” yöntemiyle “Ekip Ruhu”nu ve 

“Sorun çözme sistematiği”ni öğrenme, 
 Kalite felsefesini anlama ve kalite araçlarını etkin kullanabilme, kalite 

döngüsü PUKÖ’yü (Planla, Uygula, Kontrol ederek Önlem al ve hayata 
geçir) öğrenip uygulama, 

 Çevre duyarlılığı ve teknoloji okuryazarlığı kazanma, 
 Yaratıcılığını geliştirme; özgün ve yenilikçi tasarım gücünü kazanma ve 

ortaya koyma, 
 Zaman, Toplantı, Çatışma, Stres ve Portfolyo Yönetimini öğrenme, 
 Etik anlayışını geliştirme, fikrî haklara saygı göstermeyi ve alıntı 

yapmayı öğrenme, 
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 İletişim konusunda yetkinlik kazanma, 
 Farklılıkların öneminin ayırdında olma ve barışçı bir ruh geliştirme, 
 Beden, ruh ve kafa üçlüsünün eşit ve dengeli beslenmesi için gerekli 

bilgi, beceri ve tavrı kazanma. 
 Çalışılan projenin amaç, içerik, yöntem ve sonuçlarını önerilerle birlikte 

son derece değişik ve yaratıcı bir biçimde paylaşıma açmak. Hayal 
gücünü ve yaratıcılığı en üst düzeyde kullanarak, bir “Martı Jonathan 
Livingston” gibi sınırların dışına uçmak.  

 Yapılan çalışmayı yalnızca ulusal değil; uluslararası platformlarda da 
sunabilme becerisi edinmek. 

4.3. Hedef Kitle: 
1. Bilişimci Martılar: Ana sınıfından lise sonuncu sınıfa kadar, yani K-12 

sınıflarında okuyan öğrenciler (5-10 öğrenci), 2 lider öğretmen ve 2 veliden 
oluşur. Resmi ve özel okullar için ayrı gruplar oluşturulmaz. Değerlendirme 
ölçütleri yaş gruplarına göre farklılık gösterir.  

2. Lider Martılar: Üniversite (Lisans ve lisansüstü) öğrencileri: 
 Hizmet öncesi eğitimde olan öğretmen adayları (Eğitim fakültesinde 

öğrenci olan öğretmen adayları). 
 Farklı fakültelerde okuyan öğrenciler de kendi ekiplerini kurarak 

katılabilirler. 
 Yüksek lisans öğrencileri. 
3. Engelsiz Martılar: Tüm yaş gruplarından engelli öğrenci ve/ya bireyleri 

içerir.  
4. Toplum Martıları: Yerel yöneticiler, Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) 

üye ve liderleri, İş insanları, Şirketler, Sitelerde-mahallelerde oturan aileler. 

4.4. Projenin Destekçileri: 
Bu bağlamda ilk beş yıl Microsoft Türkiye, sonrasında da farklı 

birimlerindeki çocuk ve gençleri yönlendiren Türkiye Eğitim Gölülllüleri Vakfı 
(TEGV) projede yer almıştır. 2007-2012 yılları arasında TOFD, ilk on yıl Sürekli 
Gelişim Derneği (SüGeDer) ve son yedi yıldır Yenilikçi İmece Derneği 
(YİMEDER) projenin destekçileridir. İngilizce Eğitimi Derneği (İnged), Sarıyer 
Ortopedik Engelliler Derneği ve Tüketici Haklarının Korunması Derneği 
yanımızda yer almaktadır.  
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Yurt dışı ortakları da; “Eğitimde Mükemmellik ve Toplam Kalite Dünya 
Konseyi (World Council for Total Quality & Excellence in Education)”, 
Hindistan’ın Lucknow kentinde 18 farklı yerleşkede kurulmuş 60 bin öğrencisiyle 
Guiness Rekorlar kitabına “Dünyanın en büyük okulu” olarak girmiş, 2002 
UNESCO Barış Eğitimi Ödüllü “City Montessori School (CMS)” yönetimi ve 
Nepal Eğitimde Kalite Kuruluşu QUEST’dir. Ayrıca kırk bin takipçisiyle “Human 
Dignity & Humiliation Studies” ve “World Dignity University Inisiyatifi” de 
projemizi tanıtan ve destekleyen kurumlardır.  

4.5. Engelsiz Martılar: 
Tüm bu çalışmaların içine engellilik konusunun önemli kabul edilip engelli 

bireylerin de davet edilme nedeni; 
 Hem engeller ve hem de engellilik konusunda toplumda ve geleceğin 

öğretmenleri, yetişkinleri ve liderleri üzerinde farkındalık yaratmak,  
 Engellilerin daha kolaylıkla erişebileceği ortam ve verimli yöntemlerle 

onları yüreklendirmek, yetkilendirmek, eyleme geçmelerini sağlamak, 
yani liderlik becerileriyle donanmalarını sağlamaktır.  

Böylece, balık verilen, kendini başkaları tarafından bakılmaya ve/ya 
yönlendirilmeye mecbur hisseden engellilerin değil, balık tutmayı öğrenmiş 
yetkin birer bireye, lidere dönüşmüş engellilerin olduğu bir ülke ve dünya 
yaratmak amaçlanmıştır. 

4.6. Temalar:  
Proje temaları küresel dünyamızın ve/ya ülkemizin o yıl yaşanan genel 

sorunlarına odaklı olarak belirlenir. Örneğin bu yıl on temel sorun alanı 
belirlenmiştir.  

1.  Sağlık ve Hijyen sorunları 
2.  Haklarla ilgili sorunlar (Tüketici/Kadın/Çocuk/vb.)  
3.  Edebiyat ve Sanatla ilgili sorunlar 
4.  Çevre/İklim sorunları 
5.  Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılında yaşanan yönetişim sorunları, 

çatışmalar ve çözüm yolları 
6.  Teknoloji, Fen ve Futurism 
7.  Engelliler ve sorunları 
8.  Girişimcilik ve liderlik...Hangi alanda? Nasıl? 
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9.  Arkeolojik değerler, kayıp eserler ve geri kazanım yolları 
10. Eğitim sorunlarına olası çözüm: Köy Enstitüleri X Kent Enstitüleri  

Sloganlar: Gençleri yetkilendirmek esas hedefimiz.  
Kendimizle yarış, başkalarıyla işbirliği.  

4.7. Yöntem ve Adımlar:  
Proje; PUKÖ kalite döngüsüne uygun olarak yürütülür.15 Ekim, 1 Ocak 

tarihleri arasında yapılan kayıtlar sonrasında ekip üyelerine ilk eğitim sanal 
ortamda projenin tasarımcısı ve koordinatörü tarafından verilir. Yıl boyu 
yönlendirmeler devam eder. Haziran ayı sonunda biten Projelerin içerik 
paylaşımları yaş grubuna göre; Web sayfası, Blog veya sadece Power Point sunum 
olarak paylaşılır.  

 “İlk değerlendirme” sonunda “Akran” ve “Jüri değerlendirmesi”ne 
katılmaya hak kazanan projeler yaz aylarında 2 ay süren bir değerlendirme 
sürecine girer.  

Bu sürece giren her proje “Başarılı” sayılır ve “Başarı Sertifikası” alır. Bu 
projede para veya hediye gibi maddi ödül yoktur. Kazanılan bilgi, beceri, imece 
ruhu ve uluslararası tanınma en büyük kazanç olarak algılanır.  

Projeye katılmak isteyen ekipler Yenilikçi İmece Derneğine belli bir miktar 
bağış yaparlar. Bu bağış karşılığında proje eğitim, danışmanlık ve 
yönlendirmelere ek olarak bazı kaynak kitaplar da hediye edilir. 

Şimdiye dek ağırlıklı olarak ulusal ve uluslararası K-12 okulları, 
üniversiteler, TEGV-TOFD gibi STÖ’lerin yönlendirdiği 500’den fazla Bilişimci 
Martı projesi tamamlandı. Yalnızca Türkiye’den değil Hindistan’dan, Nepal’den, 
ABD’den, Birleşik Krallık’tan, Güney Afrika’dan, Kıbrıs ve Sri Lanka’dan 
okullar, üniversiteler ve STÖ’ler projede yer aldı (Bkz.: 
www.bilisimcimartilar.com).  

4.8. Değerlendirme: 
Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen değerlendirmenin ilk adımı Projenin 

yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Bu, proje ekiplerinden hangilerinin en başta 
belirtilen genel kurallara uygun davranıp davranmadıklarının belirlenmesi 
aşamasıdır. Proje süreci boyunca yapılan genel duyuru ve uyarılara uymayan 
ekipler değerlendirmeye alınmaz, başarılı da sayılmaz. Eş- ve jüri-
değerlendirmesine girecek ekipler şu ölçütler dikkate alınarak değerlendirmeye 
davet edilir: 
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 Zamana ve kurallara uyma, 
 Proje sürecini gereğince izleme, 
 Proje paylaşım şekillerini ve dokümanların teslimini gereğince ve 

zamanında yapma, 
 İletişimde özenli olma, 
 Özgün bir proje ortaya koyma. 

Eş değerlendirmede tüm ekipler düzeylerine bağlı olarak birbirlerini 
değerlendirir. Aynı okuldan katılan ekipler sadece kendi okulları dışındaki 
ekipleri değerlendirebilir. Bu değerlendirmenin %50’lik kısmını oluşturur. 

Jüri değerlendirme aşaması ise; aşağıda belirtilen ölçütleri temel alarak, 
ulusal ve uluslararası onursal jüri üyeleri tarafından yapılır. Toplam 
değerlendirmenin diğer %50’lık bölümünü oluşturur. Değerlendirme Ölçütleri: 

 İmece Halkası sistematiğini ve kalite araçlarını doğru uygulama 
 Düzeye uygunluk 
 Yaratıcılık ve özgünlük 
 Bilimsellik 
 İşbirliği ve hissedilen ekip ruhunun düzeyi. 

Üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği “Lider Martılar” kategorisinde 
ise tüm adımlar, yaratılan değişim veya farkındalık oranını içeren PPT’nin de 
yanda veya arkada görüneceği bir film çekimi şeklinde gerçekleştirilir. Ölçütler: 

 Yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük. 
 Kalite felsefesini ve PUKÖ Döngüsünü temel almak (En az 5 kalite 

aracının kullanılmış olması). 
 Bilimsel dayanak (Citation Index dayanaklı referanslar kullanılmış 

olmalı.). 
 Çalışmaya karşı hissedilen sevgi, benimseme ve ekip ruhu. 
 Teknolojinin etkin kullanımı. 

Şimdiye dek gerçekleştirilen projeler, ödül törenlerinin resimleri ve proje 
linklerinden ekiplerin yansımaları web sitesinden görülebilir 
(https://bilisimcimartilar.com/projeler/).  
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5. ENGELLİLERİN YETKİLENDİRİLMESİ İÇİN LİDERLİK 
AKADEMİSİ 

Bu proje ulusal ve uluslararası ortamlarda engelli çalışmalarının 
incelenmesinden sonra, bir takım engelli dernek temsilcileri ve üyeleri ile 
görüşülüp gereken gözlemler yapıldıktan sonra tasarlandı, yazıldı ve sonrasında 
noterce tasdik edildi.  

Projenin Pilot çalışması Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) 
işbirliğiyle Gürpınar’da bulunan Hüsnü Ayık Bakımevindeki yetişkin felçlilerle 
gerçekleştirildi. Farklı diğer engelli dernekleriyle de teması olan Proje 
yöneticisinin TOFD ile işbirliği yapma nedenleri: 

1.“Engellilerin eğitimi” konusuna TOFD Başkanı (Rahmetli) Ramazan 
Baş’ın verdiği önem ve gösterdiği liderlik, 

2. Birlikte daha önce yürütülen projelerde ekibin niteliği ve içtenliğidir.  

Destekleyen Kurumlar: 
İlk pilot çalışmadan sonra olası ulusal işbirlikçileri; ilgilenen ve istekli olan 

sivil toplum kuruluşları yani dernek ve vakıflar, üniversitelerin ilgili birimleri, 
yerel yönetimler ve iş dünyası olarak belirlenmiştir. Uluslararası bağlamda ise; 
WCTQEE ve CMS her zaman destekçi konumundadırlar. 

Bu proje alanında ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen ilk “Engelliler 
için bir Liderlik Akademisi oluşturulması” projesidir. 

İçerik: 
17.08.2010 tarihinde TOFD Merkezinde projenin başlama kararının 

alınmasından sonra içerik şöyle oluşturulmuştur: 
1. Engellilerin üç ana alanda (Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor) eğitim 

alarak yaşamlarının bundan sonraki bölümü için özgürce karar verebilme 
yetkinliğini kazanması, 

2. Bu konuda her uygulama birimi için gerekli olan “eğitimciler”in ve 
“hasta yakınları”nın eğitilmesi, 

3. İlgili ev, hastane ve bakımevlerinin donanımının sağlanması, 
4. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek olan “Uluslararası/Ulusal 

Engellilerin Yetkilendirilmesi Paylaşım Konferansı” düzenlenmesini amaçlayan 
özgün bir çalışmadır. Tasarımı tümüyle yazara aittir.  
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Amaçlar: 
İstanbul’dan başlayarak Türkiye’deki tüm engellileri kucaklayacak olan 

proje, engelli dostlarımızın; Bloom Taksonomisine göre bilişsel, duyuşsal ve 
psiko-motor alanlarda yönlendirme ve gerekirse eğitim alarak; 

 Özgüven kazanmalarını,  
 Hak ve sorumluluklarının ayırdına varmalarını,  
 Yetkilendirilerek özel ve iş yaşamlarında “liderlik” nitelikleri 

kazanmaları için destek olmayı amaçlamaktadır.  

Bu projede temelde; a). Engelliler, b). Onları yetiştirecek eğitimciler ve c). 
Engelli yakınları “Sertifikalı” bir eğitime alınacaktır. 

Engellilerin sonuçta bir işte istihdam edilmeleri de hedefler arasındadır. 
Bu projeye katılan STÖ’lerin ilgili Bakım evlerinin iş dünyası tarafından 

desteklenmesinin sağlanması da amaçlar arasındadır. 
Bu projede yıllık çalışmaların ulusal ve uluslararası platformlarda 

paylaşımı esastır. 

İşleyiş ve Faaliyetler: 
Projedeki tüm eğitimler PUKÖ Kalite döngüsü anlayışına uygun olarak, 

dünya kalite ve etik standartlarına göre işler. 
 TOFD gönüllü engellilerinin ve onlarla ilgili sağlıklı kişilerin sorun 

çözme eğitimine alınmasıyla başlayan pilot çalışma, verilerin toplanıp 
değerlendirilmesi sonucunda iyileştirilen programın daha geniş kitlelere 
uygulanmasıyla devam edecektir. 

 Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak birer proje içinde yer almaları 
sağlanarak öğrendiklerinin uygulamaya dökülmesi önemli bir uygulama 
adımı olacaktır. Bu çalışmalar gelecekte edinmeleri muhtemel işlerinde 
kullanabilecekleri yapı ve özellikte düzenlenecektir. 

 Engellilerin yanı sıra ailelerinin ve yakınlarının ve de bu eğitimleri 
bakım evlerinde yürütecek olan eğitimcilerin eğitimleri de bir üniversite 
bünyesinde Sertifika programı olarak kendilerine sunulacaktır.  

 Yapılan çalışmaların ulusal ve/ya uluslararası paylaşıma açılması teşvik 
edici olması, projenin tanınması ve sürdürülebilir olması adına 
önemlidir. 
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Pilot Çalışmasının Adımları: 
Pilot çalışma, 2010 yılının Eylül-Aralık aylarında planlanmış 2011 yılının 

Haziran ayı başına kadar devam etmiştir. 
 Her istekli engelli grubuna birer saatlik tanışma, projeyi anlatma, gönül-

lüleri saptama ve beklentileri ve beklenenleri paylaşma toplantısının ar-
dından uygulanacak bir anket verilmesi (2 saat),  

 Her çalışma grubu için ayrı bir “Yol Haritası” çalışması yapılması (6 
saat), 

 İmece eğitimi ve İmece Halkalarının oluşturulması (4 saat) için toplam 
12 saat.  

 Her İmece Halkası ile tek tek “Yol Haritaları”nın çizilmesi ve grupların 
takibinin de zamana yayılarak, uzun soluklu bir çalışma olarak yürütül-
mesi hedeflenmiştir.  

Eğitim İçeriklerine gelince; 45 saat kuram ve uygulamadan oluşacak 
“Eğitimcinin eğitimi”, 30 saat “Engellinin eğitimi” ve yine kuram ve 
uygulamadan oluşacak 20 saat “Engelli yakını eğitimi” planlanmış ve tüm 
içerikler PowerPoint olarak hazırlanmıştır.  

Uygulama: 
TOFD Başkanı Baş’ın önerisiyle TOFD, Hüsnü Ayık Merkezi, pilot 

çalışma mekânı olmuştur. Pilot çalışma, 6 Eylül 2010 tarihinde başlayıp 10 
Haziran 2011 tarihine kadar sürmüştür. Küçük yaş grupları ve öğrenciler olmasa 
da bir “Engelli Bakımevi”nde yaşayan özel ilgi ve bakıma gereksinimi olan 
yetişkinlerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gereksinimlerini yakından 
gözlemek ve gereksinimlerine kısmen de olsa yanıt verebilmek çok yararlı bir 
deneyim olmuştur.  

Her kurumun kalite yolculuğunun farklı olduğu bilinen bir gerçektir 
(Köksal, 1998). Hüsnü Ayık’ta da durum böyle olmuştur. Hüsnü Ayık İmecesi’nin 
“Yol haritası” şu adımlardan oluşmuştur: 

1. Adım: Yol Haritası çizimi: Bu çalışmada bazı temel sorularla yola 
çıkılmıştır. Bunlar:  

 Burası nasıl bir bakım evidir?  
 Burada; “Ne görüyor, ne işitiyor ve ne hissediyorsunuz?”  
 Bu kurumun misyonu ve vizyonu nedir? Ne olmalıdır? 
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 Acil çözüm bekleyen en önemli sorunlar nelerdir?  
 Önceliklendirme Matrisi ve sorun alanlarının saptanması. 
 İlgilerine göre çözüm gruplarının oluşup imece halkalarını teşkili. 

Bu çalışmada Tunç Çelik’in “Analiz-Sentez” yönteminden ve Brassard’ın 
“7 Planlama ve Yönetim Aracı” ndan yararlanılmıştır. 

2. Adım: İmece Halkaları Eğitimi: Hüsnü Ayık Bakımevinde ikamet eden 
felçliler (bundan sonra sakinler olarak adlandırılacaklardır), hemşireler, kurum 
psikoloğu, kurum müdürü ve kurum hizmet ekibi yanında Bilgi Üniversitesinden 
bir grup öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 

3. Adım: Projelerin Saptanması ve Halkaların Oluşturulması: Bu konuda 
Bakımevi sakinlerinin liderlik becerilerine odaklı çalışmalar yapılmış ve Bilgi’li 
gençlerin desteğiyle Açık Alan teknolojisine uygun olarak sorun alanlarına 
liderlik edecek gönüllü sakinler saptanmıştır. Buna göre 5 halka oluşmuştur: 

 Empati halkası: (Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Neden tanımıyoruz? 
Nasıl tanırız?) (Yaşar, Mercan, Kadriye, Yurdagül, Bülent) (Sloganı: 
Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için). 

 Ulaşım sorunları ve teknik sorunlar halkası: (Bakımevindeki ulaşım ve 
teknik sorunlarımız neler, neden var, nasıl çözeriz?) (Turgut, Selahattin, 
Hasan, Can, Hakan). 

 Hüsnü Ayık tanıtım halkası: (Bakımevimiz neden gereğince tanınmıyor? 
Nasıl tanıtırız?) (Aysel Birol, Naime, Ergün, Nilüfer, Nuray). 

 Sosyal etkinlikler halkası: (Sosyal etkinliklerimiz yetersiz ve katılım az. 
Neden? Nasıl çözeriz?) (Aysel B., Mustafa, İsmail, Hakan, İsmail, 
Davut) ve 

 Maddi sorunlara çözüm bulma ve halkla ilişkiler halkası: (Merkezin 
gereğince tanınım, maddi ve manevi destekçilerini arttırması gerek. Bu 
konuda önümüzdeki engeller ne? Nasıl çözeriz? Üstümüze düşenler ne?) 
(Figen, Yaşar, Fatma). 

4. Adım: Proje Uygulaması, çözümler ve paylaşım: 
Atılan ilk iki adım sonrasında 1 Kasım 2010 tarihinde 5 ekip 

oluşturulmuştur. Sırasıyla yapılanlar ise şöyleydi: 
 Her ekip/halka kendi iş bölümünü oluşturduktan sonra; Balık Kılçığı 

diyagramı ile sorununun ana ve kök nedenlerini belirleyip en önemlisini 



187 

saptadı ve o sorun alanına çözüm getirebilmek için belli stratejiler 
geliştirdiler. Stratejiler doğrultusunda etkinlik planlarını 5N, 1K’ya (Ne, 
Neden, Nasıl, Ne zaman, Nerede ve Kim?) göre belirledikten sonra, 
“Zaman yönetimi kartelası”nı hazırlayıp faaliyet planlarını sundular. 
Kurum psikoloğu her adımda yanlarında yer aldı. E-posta yoluyla da 
halka elemanları sürekli olarak yazarla iletişim halinde kaldılar. Bir 
halkanın örnek Balık Kılçığı Şekil 1’de görülebilir. 

Şekil 1: Örnek Balık Kılçığı Çalışması 

 
Bilgi Üniversitesi’nden üç öğrenci 2011 yılında Bilişimci Martılar 

Projesinin Lider Martılar kategorisinde engellilerle ilgili bir çalışma yapmak 
istediklerini belirtince Hüsnü Ayık Bakımevi sakinleriyle buluşmaları sağlandı. 
Bakımevinin yol haritalarında belirledikleri iletişim becerileri ve teknoloji 
kullanımı gibi gereksinimlerine yardımcı olmak üzere Bilgi Üniversitesi 
öğrencileri 1 Haziran 2011 tarihine kadar onlara destek vermeye karar verip 
projeye katıldı.  

Sonuçta: 
Projenin sonraki adımlarında Bakımevi sakinleri ve onlara destek veren 

Bilgi Üniversiteli Lider Martılar daha özgür çalışma sürecine girdiler. Tüm adım-
lar ve sonuçları, olması gerektiği gibi, e-posta yoluyla iletilmeye başlandı. Beş 
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halkanın da lider ve üyeleri, hedeflerine ulaşmak için planladıkları etkinlikleri ger-
çekleştirmek için çalıştılar. Bilgi Üniversiteli gençler düzenli olarak Bakımevine 
gidip sakinlerin ihtiyaçları olan alan ve konularda onlara yardımcı oldular. Sosyal 
medya ve bilgisayarın etkin kullanımı, ilgili otoritelere dilekçe yazılması (Örneğin 
taşıma sorununda Belediye’ye, stant açma işinde Alışveriş merkezlerinin yöneti-
mine, vbg.), sosyal faaliyetler ve tanıtım çalışmaları sırasında gençler hep yanla-
rındaydı. Hüsnü Ayık zaten sıcacık bir bakımevi olarak engelsiz gençlerin de ku-
caklandığı işbirliğine açık, keyifli bir ortam yarattı. 2011-2012 Akademik yılının 
Haziran ayında proje, PowerPoint sunum olarak paylaşıldı. Tüm katılımcılar 
Ödüllerini TOFD Merkezinde yapılan Ödül Töreninde aldılar. Dönütler gerçekten 
çok olumluydu. Ancak sonraki adımların atılması için gereken finansman desteği 
bulunamadığı için Proje bu kadarla kaldı. Beklenti; buna benzer çalışmaların her 
ilçe ve ilde yayılarak çoğalması ve “Engelliler için Liderlik Akademisi” Projesinin 
hayata geçirilmesidir. 

Yansımalar: 
Projenin en anlamlı yansımalarından biri sakinlerden biri, bir halka lideri 

olan Yaşar Korkut’tan geldi: 

YUVAMIZ 
 Yardım sever gönüller bir araya geldiler. 
 Görenler dünyadaki eşsiz cennet dediler. 
 Yaşlı genç ayırmadı, bağrına bastı biz, 
 Gürpınar Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi 
 Sakini personeli hepimiz birlik olduk 
 Saygı, sevgi, mutluluk dolu bir yuva kurduk. 
 Omurilik Felçliler Derneği’ne bağlıyız, 
 Hem sağlık hem mutlu olmaya kararlıyız 
 Hiç yılmadan çalışmak başarmak hedefimiz 
 Dünyaya dalga, dalga yayılıyor sesimiz. 
 Dr. Hayal Köksal Hoca İmeceyi başlattı 
 Daha güzel günlerin ilk temellerini attı, 
 Dünyaya kucak açtık, uzattık dost elimizi 
 Biz sizleri seviyoruz, sizler de seveceksiniz bizi. 
 Bir gün bu taraflara düşerse yollarınız, 
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 Sevenlere açıktır kapımız, kollarımız. 
 Mutluluk duyarız biz misafir etmekten sizi, 
Yaşar KORKUT, 17.10.2010 

5. SONUÇ 
Bu tür projelerin hayata geçirilmesi, her yaştan ve her engelli grubuna 

mensup olan bireylere büyük bir destek verecektir. Yöntemin eğitimciler ve ilgili 
toplum bireylerince de benimsenip kullanılması için projenin kuramsal ve 
uygulamalı yönünü besleyecek bir “Liderlik Akademisi” kurulması şarttır. 
Eğiticilerin eğitimi, ailelerin bilinçlendirilme çalışmaları tam da bu projenin kalbi 
olan mekânlarda gerçekleştirilmelidir. Hatta Akademinin Bilgi İşlem, Teknoloji 
ve Ar-ge merkezinde üretilen bir aplikasyon uygulaması ise herkesin cep 
telefonundan öğrenip kullanabileceği bir rehbere dönüşebilir. Bu bildiriden 
yararlanıp fikri uygulamak isteyenlerin olabileceği umuduyla bu çalışmayı 
böylesine geniş kapsamlı bir etkinlikte sunma gereği duyulmuştur. Büyük bir 
beklentiyle yola çıkan, üstelik pilot çalışması yapılmış böylesi çalışmaların sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada yapılması engelli bireylere önemli katkılar 
sağlayacaktır. Akıllı tasarımların sadece alet, araç ve mekanlarla kısıtlı kalmayıp 
eyleme geçirilecek hizmetlerde de gerçekleştiriliyor olması da son derece 
önemlidir.  

Bu bölümde paylaşılan iki projenin de hak ettiği gerekli ilgiyi bulması 
beklenen ve özlenen bir durumdur. Projeye emek veren tüm Hüsnü Ayık’lı 
dostları ve değerli yöneticilerini yürekten kutluyor, çok genç yaşta kaybettiğimiz 
TOFD kurucu başkanı sevgili Ramazan Baş’ın anısı önünde sonsuz sevgi ve 
özlem ile selamlıyorum. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir STÖ lideriydi. 
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EK 1: 

16.04.2021 tarihinde kaybettiğimiz ve ülkemizdeki engelliler için yaptığı 
büyük hizmetler dolayısıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Kurucu Başkanı 

Sayın Ramazan Baş’ın bu özgeçmişi paylaşılmaktadır. 
Ramazan BAŞ (08.02.1964-16.04.2021) 

İstanbul’da doğan Ramazan Baş, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 
Kamu Yönetimi Bölümünü bitirmiş, 1983 yılında sığ suya balıklama atlama 
sonucunda omurilik felçlisi olmuştur. 1994 yılından itibaren ulusal ve yerel 
gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, “Omurilik felci önlenebilir!” misyonuyla 
“Kazalara doğru müdahale ve İlkyardım” konularında kamuoyunda farkındalık 
yaratma çalışmalarını aktif olarak sürdürmüştür.  

1998 yılında “Omurilik Felçlileri Derneği”ni kurmuş, 2004 yılında dernek 
engelli bireylerin ekonomik, sosyal, mesleki ve hukuki tüm alanlarda daha iyi 
şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılan önemli çalışmalar sonucunda 
“Türkiye” unvanını almaya hak kazanmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde de aktif 
olarak projeler yürütmüş ve var olan projelere dahil olmuştur. TOFD bu sayede 
Avrupa’da “ESCIF” (Avrupa Omurilik Felçlileri Federasyonu) Türkiye temsilcisi 
olmuştur. Ayrıca omurilik felci tedavileri için araştırma yapan “Wings for Life” 
vakfının da Türkiye’deki sportif projeleri için temsilcilik görevini yürütmüştür.  

Toplumu bilinçlendirmenin ve farkındalık yaratmanın önemine inanmış, 
ihtiyacı olan kişiler ile yardım etmek isteyen kişiler arasında köprü oluşturma 
misyonunu benimsemiştir. Bu sebeple tüm çalışmalarına toplumun her kesimini 
dahil etmiş, anaokulundan başlayarak tüm toplum kurum ve kuruluşlarıyla bir 
araya gelerek çalışmalar yapmıştır. 

Engelli bireylerin adil ve eşit koşullarda yaşam sürdürebilmesi için dernek 
bünyesinde tekstil, grafik tasarım, bilgisayarlı muhasebe, reklamcılık gibi çeşitli 
ödüller almış atölyeler kurmuş ve engelli bireylerin eğitimleriyle istihdam 
edilmelerini sağlamıştır. 

Tiyatro yazarı, oyuncusu ve oyun kurucusu olarak Ramazan Baş, 1999 
yılında “Ayak İzi”, 2009 yılında “Yoksa Engel Siz misiniz”, 2010 yılında 
“Hurafeleme” adlı tiyatro oyunlarını kaleme almış ve sergilemiştir. 2014 yılında 
“Rüya ve Maskeler” isimli teatral modern dans gösterisinin ve 2019 yılında 
“Karanlığın Rengi Beyaz” isimli çalışmasının senaryosunu yazmış, pandemiye 
kadar aralıksız sahnelenen gösterilerin ayrıca yönetmenliğini de üstlenmiştir. 
Gerçek hayatta alınan “Gökkuşağı Pas Rengi” adlı kitabın da yazarıdır. Aktüalite, 



192 

araştırma, kültür ve haber içerikli “Kimlik” dergisinde imtiyaz sahibi olarak 
başyazarlık görevini sürdürmüştür.  

2003 yılında “Omurilik Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü Derneği”ni 
kurarak Türkiye’ye engelli alan tenisi gibi yeni branşları getirmiş, basketbol, 
okçuluk, bilek güreşi, masa tenisi gibi takım oyunları ve bireysel oyunlarda çeşitli 
ödüller, kupalar kazanışmış, altyapılara engelli sporcular yetişmesini sağlamıştır.  

2009 yerel seçimlerinde Bakırköy Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilmiş ve 
bu dönem içinde Engelli Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Yine aynı yıl hep 
hayalini kurduğu kimsesiz bakıma ihtiyacı olan omurilik felçlisi engelliler için 
Bakım Merkezini değerli iş insanı Hüsnü Ayık’ın bağışlarıyla hayata geçirmiştir. 
“Hüsnü ayık Bakım Merkezi” günümüzde halen 24 yataklı olarak hizmete devam 
etmektedir.  

2010 yılında tüm engellerin empati yoluyla aşılabilmesi için SKY TÜRK 
ekranlarında haftalık yayınlanan EMPATİ TV programının TOFD adına 
yapımcılığını ve genel yayın yönetmeliğini üstlenmiştir.  

2006-2016 yılları arasında yapılan dünyada ilk olan, tüm kıtalardan farklı 
engel gruplarındaki çocukların Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutladığı “Uluslararası Gülen Çocuk Şenliği’nin yürütücülüğünü 
üstlenmiştir.  

2016 yılı itibariyle TRT Kent Radyosu “2 Kıta 3 Köprü” radyo programının 
sunuculuğunu yapmıştır.  

Son projesinde engelli çocukların dijital çağa uyum sağlamasını hedeflemiş 
ve bir “Gençlik stüdyosu” kurmuştur. Bu projede Türkiye’nin her bölgesinden 
eğitimlere katılan toplam 33 engelli çocuktan bir kısmı da dernek merkezinde 
kurulan stüdyoda Youtube kanalı yönetmeye ve içerik hazırlamaya başlamıştır. 

Ramazan Baş, hayatını adadığı “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği”nin 
Genel Başkanlık görevini ve üstlendiği tüm ulusal, uluslararası projelerini 
hayatını kaybettiği 2021 yılı Nisan ayına kadar sürdürmüştür.  

Çeşitli derneklerin de üyesi olan Ramazan Baş ile bizim yollarımız da şu 
çalışmalarda kesişti: 

1. 2008: Engelsiz İstanbul projesi. 
2. 2008-2010: Empati projesi. 
3. 2009: Gülen Çocuk Festival ortağı olarak CMS’den Engelli bir öğrenci 

ekibinin gelip proje sunumu yapması. 
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4. 2010: 15. Uluslararası Human Dignity Konferans’nın ana 
konuşmacılarından biri olarak Boğaziçi Üniversitesinde sunum 
yapması. 

5. 2010: Engelleri Empatiyle Aşmak kitabının hazırlanıp basılıp 
dağıtılması. 

6. 2010-2012: Hüsnü ayık Bakım Merkezinde, engellilerin 
yetkilendirilmesi için pilot çalışması yürütülen “Liderlik Akademisi” ve  

7. 2011-2012: “Bilgi Üniversiteli gençlerle” Lider Martılar Projesi. 

Bu bölümde paylaşılan iki projenin de hak ettiği gerekli ilgiyi bulması 
beklenen ve özlenen bir durumdur. Projeye emek veren tüm Hüsnü Ayık’lı 
dostları ve değerli yöneticilerini yürekten kutluyor, çok genç yaşta kaybettiğimiz 
TOFD kurucu başkanı sevgili Ramazan Baş’ı saygıyla anıyoruz. 
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BÖLÜM 12 

GELECEĞİN EĞİTİMİNDE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARININ 
KÜLTÜR DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

Emirali EVCİMEN1, Fahriye ALTINAY2, Zehra ALTINAY3 

ÖZET 
Okul çalışanlarının, örgütsel boyuttaki davranışlarının belirlenip, tayin edil-

mesi yönünde bir yaşam tarzı, biçimi olan okul kültürü, görev alan bireylerin davra-
nışlarının ölçüsünü, şeklini, içeriğini belirlemenin yanı sıra, okul dışındaki sergilenen 
davranışlar ve dünyayı anlama, dünya görüşü geliştirme açılarında da etkili olmakta-
dır. Bu çalışmanın temel amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, resmi özel eği-
tim merkezlerinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin çalıştıkları kuruma ait örgüt 
kültürünü nasıl algıladıklarını ve okul kültür gelişiminin sağlanmasını amaçlamakta-
dır. Bu araştırma nitel araştırma desenine temellendirilmiştir. Öğretmen ve yönetici-
lerin okuldaki örgüt kültürüne ilişkin algılarına yönelik görüşlerinin ortaya konulduğu 
çalışmada ayrıca bu konu hakkındaki bilgileri değerlendirilmiş ve nitel araştırma de-
seni kapsamında eylem araştırılması temelli durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.  

Sonuçlara göre, altyapı sorunu olan ve bu altyapılarını hızlıca geliştiremeyen 
okullar için uzaktan eğitime dayalı sistemi kurmak ve gerekli eğitimi sağlayıp, 
sürdürmek oldukça zor olmuş ve ciddi bir çabayı gerektirmiştir. Okullarda sürdürülen 
uzaktan eğitim çalışmalarından en çok etkilenenler arasında ise özel gereksinimli 
bireyler yer almıştır. Sunulan hizmetlerle ve eğitimden eşit şekilde yararlanma ile 
ilgili olarak pandemi öncesinde var olan bir takım olumsuzluk ve yetersizlikler 
pandemi ile birlikte arttığı söylenebilir. Özel gereksinimli bireylere çok daha etkili ve 
verimli hizmet sağlama konusunda okul müdürlerinin reform odaklı olmaları, kriz 
yönetimi becerilerine sahip olmaları ve liderlik vasıflarının gelişmiş bireylerden 
olmaları gerekmektedir. 

                                                   
1 Dr., Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, emirevcimen@hotmail.com 
2 Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Enstitü Müdür Yard. 

fahriye.altinay@neu.edu.tr, 0000-0002-8452-5992 
3 Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Enstitü Müdürü.  

zehra.altinaygazi@neu.edu.tr, 0000-0002-6786-6787 
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Anahtar Kelimeler: engelsiz bilişim, kriz yönetimi, liderlik, okul kültürü, 
uzaktan eğitim  

CULTURAL EVALUATİON AND DEVELOPMENT OF PRİVATE 
EDUCATİONAL INSTİTUTİONS İN THE EDUCATİONAL OF THE 

FUTURE 

ABSTRACT 
School culture, which is a lifestyle and a way of determining and determining 

the organizational behavioral of school employees, is also effective in determining the 
size, shape and contect of the behaviors of the individuals involved, as wellas the 
behaviours exhibited outside the school, understanding the World and developing a 
worldview. The main purpose of this study; Turkish Republic of Northern Cyprus, it 
aims to ensure the development of school culture and how teachers and administrators 
working in official special education centers perceive the organizational culture of the 
institution they work for. This research is based on the qualitative research design. In 
the study, in which the views of teachers and administrators on the perceptions of the 
organizational culture in the school were revealed, their knowledge on this subject 
was also evaluted and the action research-based case study method was used within 
the scope of the qualitative research design. According to the result, it has been very 
difficult to establish a system based on distance education and to provide and maintain 
the necessary education for school that have infrastructure quickly and it has required 
a serious effort. İndividuals with special needs were among those most affected by the 
distance education studies carried out in school. İn order to provide much more 
effective and efficient service to individuals with special needs school principals 
should be reform-oriented, have crisis management skills and have advanced 
leadership skills. 

Keywords: Barrier-Free İnformatics, Crisis Management, Leadership, School 
Cultur, Distance Education 

1. GİRİŞ  
Kültür, genel anlamda, toplumu oluşturan, toplumun üyeleri tarafından 

paylaşılan değerlerin; düşünce, inanç, duygu, alışkanlıklar ve geleneklerinin bü-
tünüdür4.  

                                                   
4 Topcu, Reflections of gender on the urban green space. Archnet-IJAR: International Journal of 

Architectural Research. 2019 
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Örgütün ayakta kalabilmesi, içinde barındırdığı kültürün genel kültürle 
uyumlu olmasını gerektirir.5 Başka bir değişle, bir iş yerinin başarısı, esas olarak 
o işyerinin sahip olduğu kültürü tarafından belirlenir. Groysberg ve diğerleri tara-
fından6 yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya göre, organizasyondaki standartlar, 
çalışanların göstermesi gereken performans, müşterilere sundukları hizmetler ve 
yürütülen işbirliklerinin tümü organizasyon tarafından belirlenir. Belirlenen stan-
dartlar çalışanların hedefe ulaşmaları noktasında motive olup olmadıklarını ve ku-
ruluşun genel misyonuna bağlı olup olmadıklarını da göstermektedir. 

Her örgütü diğer var olan örgütlerden ayıran “kültür” olarak adlandırılabi-
lecek bir yapısı ve kişiliği vardır.7 Örgütlerin yapılarının ve sergiledikleri özellik-
lerin farklılığı, kültürlerini farklı kılmakta ve kendilerini diğer örgütlerden ayırt 
etmelerini sağlamaktadır.8 Örgüt kültürü aynı zamanda inançlar, duygular, değer-
ler, davranışlar, semboller gibi örgütün var olan özelliklerinin 9 ve üyelerinin 
özünde sahip oldukları ortak algının bütününü ifade eder.10 Örgüt kültürünün 
önemi örgüt içi işleyiş ve örgüt dışı işleyiş olmak üzere iki farklı şekilde ele alı-
nabilir. 

Eğitim, toplumun en önemli unsuru olan bireylerin belirli amaçlar doğrul-
tusunda yetiştirilip, şekillendirilmesini ve istenilen farklılaşmayı gerçekleştirme-
sini mümkün kılmaktadır. Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte önceden belirlenmiş 
ve hedeflenen bilgi, beceri, tutum, davranış ve değerlerin kazandırılması amaçlan-
maktadır. Bu eğitim süreci sadece normal gelişim gösteren bireyler için değil, ak-
ranlarına kıyasla farklı gelişim gösteren özel gereksinimli bireyler için de geçerli-
dir. 

Özel eğitim, normal eğitim sürecinden istenilen düzeyde yarar sağlayama-
yan bireyler için, özel materyal, araç gereç, yöntem, tekniklerin kullanıldığı, birey 
özelliklerine uygun, uzman personel ve ortamlardan yararlanılan 11; öğrencinin 
bağımsızlaşması ve en üst düzeyde topluma katılımını amaçlayarak, bireysel           

                                                   
5 Funk, Selection or Chance? A Qualitative Approach to the Selection Process of Professionals in 

Solidarity-Based Organizations. Sociológica México,2018, 33(95), 189-228. 
6  Groysberg, B., Lee, J., Price, J., & Cheng, J., The Culture Factor. 2018 
7  Robbins, S. P., & Judge, T. A., Organizational Behavior. Essential 
Concepts and Application, Harlow: Pearson, 2013 
8 Funk, Selection or Chance? A Qualitative Approach to the Selection Process of Professionals in 

Solidarity-Based Organizations. Sociológica México, 2018, 33(95), 189-228. 
9 Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C., Education Management. Nobel Academic Publishing. 2013 
10 Robbins, S. P., & Judge, T. A., Organizational Behavior. Essential 
Concepts and Application, Harlow: Pearson, 2013 
11 Ünlü, Z. K., & Dökme, İ., The images of gifted students about STEM engineering. Trakya 

University Journal of Education Faculty, 2017, 7(1). 
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olarak planlanan, sistematik olarak uygulanan ve dikkatli bir biçimde değerlendi-
rilen öğretim hizmetlerinin bütünüdür 12.  

Bireylerin, özel eğitime ve ilgili hizmetlere gereksinimi olup olmadığını 
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen değerlendirme süreci ve eğitiminde, farklı 
disiplinlerden pek çok farklı meslek elemanına gereksinim duyulmaktadır. Özel 
eğitim ekibi olarak isimlendirilebilecek bu uzmanlar grubunda özel eğitim 
öğretmeni (zihin, işitme, görme engelliler öğretmenleri), sınıf öğretmeni, okul 
öncesi öğretmeni ve rehber öğretmen ile ilişkili hizmet sunanlar (dil ve konuşma 
terapisti/patoloğu, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog/okul psikoloğu, iş-
uğraşı terapisti, odyolog, okul hemşiresi) ve diğer çalışanlar (genel eğitimde 
çalışan sınıf öğretmenleri, yardımcı öğretmen, aileler) yer almaktadır 13.  

Özel eğitimde disiplinler arası çalışan bir uzmanlar grubunun özel 
gereksinimli bireylerin geleceğini birlikte çalışarak planlayacağı ve her birinin 
yapbozun önemli bir parçalı olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Farklı kültür, 
farklı uzmanlık, farlı ekol, farklı bakış açısı ve farklı inanç sistemlerinden gelerek 
aynı, amaç için, sistemli, programlı bir şekilde; özel gereksinimli çocuk, ailesi ve 
diğer meslek elemanları ile birlikte çalışmak; sağlam bir iletişim, ortak amaç-
bakış açısı, işbirliği, inanç ve hissiyat oluşturmak özel eğitim okulları ve buralara 
devam eden özel gereksinimli birey için hayati önem taşımaktadır. Okul 
çalışanlarının, örgütsel boyuttaki davranışlarının belirlenip, tayin edilmesi 
yönünde bir yaşam tarzı, biçimi olan okul kültürü, görev alan bireylerin 
davranışlarının ölçüsünü, şeklini, içeriğini belirlemenin yanı sıra, okul dışındaki 
sergilenen davranışlar ve dünyayı anlama, dünya görüşü geliştirme açılarında da 
etkili olmaktadır 14. Bu sebeple ülkemizdeki özel gereksinimli öğrencilerin eğitim 
gördükleri okullardaki örgüt kültürünün araştırılmasına ve okul kültür gelişiminin 
sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, resmi 
özel eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin çalıştıkları 
kuruma ait örgüt kültürünü nasıl algıladıklarını ve okul kültür gelişiminin 
sağlanmasını amaçlamaktadır. 

2. YÖNTEM 
Bu araştırma nitel araştırma desenine temellendirilmiştir. Nitel araştırma 

belirli bir etkinlik, ilişki, materyal ya da durumu nitelik bakımında araştıran 

                                                   
12 Eripek, S., Special education. Anadolu University. 2002 
13 Friend, M., Special education. 2011 
14 Balcı, A., Organizational development: theory and practice. Pegem-Academy Publishing. 2002 
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çalışma türüdür. Bu araştırma deseni araştırmacıya davranış, olay veya olgunun 
oluştuğu doğal ortamda çalışma fırsatı sunmaktadır. Nitel araştırmada verilerin 
kaynağına erişme imkânı bulunmakta ve ayrıntılı betimlenebilmektedir. 
Araştırma deseni, çalışmanın devamında gelişerek değişebilir 15.  

Öğretmen ve yöneticilerin okuldaki örgüt kültürüne ilişkin algılarına 
yönelik görüşlerinin ortaya konulduğu çalışmada ayrıca bu konu hakkındaki 
bilgileri değerlendirilmiş ve nitel araştırma deseni kapsamında eylem araştırılması 
temelli durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması, bir ya da daha 
fazla durumun, olayın veya ortamın birbirleriyle ilişkilerinin derinlemesine ele 
alınarak irdelendiği nitel araştırma desen türüdür 16. 

3. BULGULAR 
Kurumsal Hedeflerin Durumu 
Katılımcıların çalıştıkları kuruma göre, kurumun hedeflerini nasıl 

algıladıklarına ilişkin ifade ettikleri görüşleri, Tablo 1’de tema, yanıt ve yüzdeler 
şeklinde görülmektedir.  

Tablo 1: Katılımcıların Kurumsal Hedeflerin Durumuna İlişkin Görüşleri 
Tema Yanıt ve Yüzdeler 

Kurumsal 
Amaç 

Sosyal Uyum/Bağımsız Bireyler Yetiştirmek: %88 (22 kişi) 
Akademik Beceriler/Temel Becerileri Geliştirme: %88 (22 kişi) 
Öz Bakım Becerileri/Kendi Kendine Yeterli Bireyler Yetiştirme: %52 (13 kişi) 
Mesleki Eğitim/Kaliteli Eğitim: %36 (9 kişi) 
Aile Desteği Sağlamak: %12 (3 kişi) 
Güvenli Bir Ortam Sağlamak: %4 (1 kişi) 
Çevre Bilincini Artırmak: %4 (1 kişi) 

1. Boyut kapsamında yer alan katılımcıların, kurumsal amaçlara ilişkin 
olarak verdikleri yanıtlara bakıldığında: 

K1: ”Bana göre kurumsal amaçlar kapsamında toplumla uyumlu ve 
bağımsız bireyler yetiştirmek diyebilirim.” 

K5: “Kurumsal hedeflerle ilgili olarak, öz bakım becerileri ve kendi 
kendine yeten bireyler yetiştirmek olarak açıklayabilirim.” 

                                                   
15 Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F., Scientific research 

methods. Pegem Citation Index, 2017, 1-360. 
16 McMillan, J. H., & Nash, S., Teacher Classroom Assessment and Grading Practices Decision 

Making. 2000 
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Yukarıda ifade edilen bulgular doğrultusunda şu şekilde yorum yapmak 
uygun olacaktır; Katılımcıların tamamına yakını çalıştıkları kurumun hedeflerini; 
toplumsal özelliklere, davranışlara uyumlu, bağımsız yaşam becerilerine sahip, 
temel gelişimsel becerilere ve de akademik becerilere sahip bireyler yetiştirmek 
olarak tanımlamıştır. 

Eğitim Kalitesine İlişkin Görüşleri 
Katılımcıların, çalıştıkları okullun sağladığı eğitimin kalitesine ilişkin 

olarak görüşleri Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2: Katılımcıların Eğitimin Kalitesine İlişkin Görüşleri 
Tema Yanıt ve Yüzdeler 
Eğitimde Kalite Kaliteli: %92 (23 kişi) 

Zayıf/Orta: %8 (2 kişi) 

Tablo 2’e göre, katılımcıların çalıştıkları okuldaki eğitimin kalitesine 
ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi kapsamında, katılımcılardan birinin 
ifadesine aşağıda yer verilmiştir: 

K21: “Okulda sürdürülen eğitim çalışmalarının, kalite anlamında oldukça 
iyi düzeyde olduğunu söylemek isterim.” 

Yukarıdaki bulgulardan da anlaşılacağı üzere, katılımcıların tamamına 
yakınının verilen eğitimi kaliteli buldukları söylenebilir. 

Okuldaki Güven İlişkisi Konusundaki Görüşleri 
Katılımcıların güven ilişkisi konusundaki görüşlerinin değerlendirildiği 

kapsamdır. Bu bağlamda katılımcıların görüşleri ile tema, kodlar ve yüzdeler 
Tablo 3’de sunulmuştur: 

Tablo 3: Katılımcıların Güven İlişkisi Konusundaki Görüşleri 
Tema Yanıt ve Yüzdeler 
Okuldaki Güven Ortamı Yüksek Güven/İşbirliği/Saygı Düzeyi: %80 (20 kişi) 

Gruplaşmalar Var/Güven Var: %16 (4 kişi) 

Katılımcıların okuldaki güvene ortamına ilişkin yapmış oldukları 
değerlendirmeler ile ilgili görüşleri aşağıdaki gibidir: 

K2: “Güven, işbirliği ve saygı duygusunun yüksek olduğunu 
söyleyebilirim.” 
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Yukarıdaki bulgular ışığında, katılımcıların tamamının kendilerini okula ait 
hissettikleri ve yine katılımcıların çoğunluğunun okuldaki güven, işbirliği ve 
saygı düzeyini de yüksek seviyede buldukları söylenebilir.  

Karar Alma Sürecine Katkı Koymalarına İlişkin Görüşleri 
Katılımcıların okulda karar alma sürecine katılımlarıyla ilgili görüşlerini, 

Tablo 4’de tema, kodlar ve yüzdeler olarak belirtilmiştir. 

Tablo 4: Karar Alma Sürecine Katılıma İlişkin Katılımcıların Görüşleri 
Tema Kodlar ve Yüzdeler 
Karar Alma Sürecine Katılım Evet: %100 (25 kişi) 

VI. Boyutta da görüldüğü gibi, katılımcıların karar alma sürecine katkı 
koymalarına ilişkin yapmış oldukları değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: 

K7: “Okulda alınacak kararların tümüne doğrudan katılırım ve katkı 
koyarım.” 

Yukarıdaki bulgular ışığında şu şekilde yorum yapmak uygun olacaktır: 
Araştırmanın bulguları doğrultusunda, araştırmaya katılan katılımcıların 
tamamının karar alma sürecine katıldıklarını düşündükleri ifade edilebilir. 

Okul Aidiyet Duygusuna İlişkin Görüşler 
Katılımcıların çalıştıkları okula yönelik bir aidiyet duygusuna sahip olma 

konusundaki görüşleri, Tablo 5’de, tema, kodlar ve yüzdeler bağlamında 
değerlendirilip, gösterilmiştir. 

Tablo 5: Katılımcıların Okula Aidiyet Duygusuna Sahip Olmaya İlişkin Görüş-
leri 

Tema Yanıt ve Yüzdeler  
Aidiyet Duygusuna Sahip Olma Evet: %100 (25 kişi) 

Tablo 5’de yer alan, katılımcıların okula aidiyet duygularına yönelik ifade 
ettikleri görüşleri aşağıda paylaşılmıştır: 

K8:” Okulun sahip olduğu özellikler ve bizlere yansımasından dolayı 
kendimi okulun bir parçası olarak gördüğümü söyleyebilirim.” 

Yukarıdaki bulgular sonucunda katılımcıların tamamının kendilerini 
okulun bir üyesi, parçası olarak gördükleri, katılımcıların ifadeleri ile, 



202 

Yukarıdaki bulgular ışığında, katılımcıların tamamının kendilerini okula ait 
hissettikleri ve yine katılımcıların çoğunluğunun okuldaki güven, işbirliği ve 
saygı düzeyini de yüksek seviyede buldukları söylenebilir.  

Bilgi, Beceri ve Güvene İlişkin Görüşler 
Katılımcıların mesleki bilgi, beceri ve okul ortamında oluşan güvene ilişkin 

görüşlerine yer verilmektedir. Bu bağlamda oluşturulan tema, kodlar ve yüzdeler 
Tablo 6’de gösterilmiştir. 

Tablo 6: Katılımcıların Bilgi, Beceri ve Güvene İlişkin Görüşleri 
Tema Yanıt ve Yüzdeler 
Bilgi, Beceri 
ve Güven 

Mesleki Bilgi ve Becerilere Değer Verilir/Güvenilir: %96 (24 kişi) 
Duruma Göre: %4 (1 kişi) 

Katılımcıların sahip oldukları bilgi, beceri ve oluşan güven ilişkileriyle 
ilgili olarak ifade ettikleri görüşlerin yer aldığı Tablo 6’de, bir katılımcının yapmış 
olduğu değerlendirme aşağıda ifade edilmiştir: 

K17: “Kişilerin mesleki bilgi ve becerilerine, ayrıca sahip oldukları bilgi ve 
beceri düzeylerine göre değer verilip, güveniliyor, diyebilirim. 

Yukarıda belirtilen bulgular ışığında katılımcıların tamamına yakınının 
özellikle mesleki bilgi ve becerilere güvenildiği konusunda benzer bir takım 
görüşlere sahip oldukları söylenebilir. 

Okuldaki Eşitliğe İlişkin Görüşler 
Okuldaki eşitlik düzeyine ilişkin katılımcı görüşlerinin değerlendirilmesi 

kapsamında belirtilen tema, kodlar ve yüzdeler aşağıda Tablo 8’de sunulmuştur. 

Tablo 7: Katılımcıların Okulda, Eşitliğe İlişkin Görüşleri 
Tema Yanıt ve Yüzdeler 

Okulda Eşitlik Eşitlik Vardır: %88 (22 kişi) 
Eşitlik Yok/Kısmen Var: %12 (3 kişi) 

Tablo 7’de yer alan ve katılımcıların okuldaki eşitlik düzeyine ilişkin 
görüşlerinin yer aldığı değerlendirmelerden biri şu şekildedir: 

K11: “Okulda eşitliğin olduğunu ve herkese eşit mesafede olunduğunu 
söyleye bilirim.” 

Yukarıdaki bulgular doğrultusunda katılımcıların büyük çoğunluğunun 
çalıştıkları okul ortamında eşitlik olduğunu düşündükleri anlaşılmaktadır. 
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4. SONUÇ 
UNESCO 2030 raporu, herkesin eğitimden yararlanabilmesi doğrultusunda 

kapsayıcılığa vurgu yapmaktadır. Kalite odaklı eğitim, tüm öğrenciler için eşitlik 
ve erişime dayalı bir okul kültürü oluşturmaya yönelik sürdürülebilir çabalara 
dayanır. Okulların, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan okullarda çalışan 
meslektaşları ile iletişim kurması oldukça önemlidir. Altyapı sorunu olan ve bu 
altyapılarını hızlıca geliştiremeyen okullar için uzaktan eğitime dayalı sistemi 
kurmak ve gerekli eğitimi sağlayıp, sürdürmek oldukça zor olmuş ve ciddi bir 
çabayı gerektirmiştir.  

Okullarda sürdürülen uzaktan eğitim çalışmalarından en çok etkilenenler 
arasında ise özel gereksinimli bireyler yer almıştır. Sunulan hizmetlerle ve 
eğitimden eşit şekilde yararlanma ile ilgili olarak pandemi öncesinde var olan bir 
takım olumsuzluk ve yetersizliklerin pandemi ile birlikte arttığı söylenebilir. 
Dünyanın birçok farklı yerinden bireyler, yaşanılan bu dönemde, neyin işe 
yarayacağından emin olmamakla birlikte, yeni fikirler denemeye ve yeni yapılar 
oluşturmaya çaba gösterdiler. Süreç, sayısız kişi ve kuruluşun konu ile ilişkili 
olarak risk almasını gerektirmiştir. Pandemi döneminde geliştirilen destek ağlar, 
yeni fikirler ve becerilerin büyük bölümünün ilerleyen dönemlerde de 
kullanılacağı düşünülmektedir. Örneğin, öğretmenlerin yeni edindiği dijital 
beceriler bir gecede yok olmayacaktır. Aynı şekilde okulların sanal ortamda 
gerçekleştirdikleri konferans ve veli görüşmeleri de dikkate değer 
çalışmalardandır. 

Hem okullarda hem de toplumun diğer yapılarında kurumsal kültürü 
güçlendirmek ve yenilemek, özellikle kriz zamanlarında hayatta kalıp varlığını 
sürdürebilmek için oldukça önemlidir. Bu noktada ise eşitlik odaklı bir liderliğin 
benimsenmesi ve bu tarz liderliğin ön plana çıkması oldukça önemlidir. 
Kurumların ve toplumsal yapıların verimini azaltıp, enerjisini zayıflatan 
eşitsizlikleri giderebilme konusunda, yasal düzenlemeler yapılarak iyileştirme 
yoluna gidilmeli ve destek alt yapılar güçlendirilmelidir. Çünkü yaşanılan 
pandemi bize ve tüm katılımcılara göstermiştir ki, okul bir sistem olarak baştan 
sona, yukardan aşağıya tekrar elden geçirilmeli, yeniden günümüz şartlarına 
uygun olarak, her çevre, yapı ve düzey için koşulsuz bir şekilde eşit, erişilebilir 
olarak düzenlenmelidir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, özel gereksinimli bireylere çok daha etkili 
ve verimli hizmet sağlama konusunda okul müdürlerinin reform odaklı olmaları, 
kriz yönetimi becerilerine sahip olmaları ve liderlik vasıfları gelişmiş, öngörülü 
bireylerden olmaları özel eğitim okullarının gelişmesinde, günü yakalayıp, 
geleceğe taşıma noktasında önem taşımaktadır. 
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Belirtilenlerin yapılabilmesi, okul müdürlerinin birlikte çalıştıkları takım 
arkadaşlarını ne kadar çok iyi tanıdıkları, onların özelliklerini ve niteliklerini, 
kapasitelerini bilmeleriyle de ilgilidir. Çünkü başarılı yönetim aynı zamanda 
güvenilir iletişim, yüksek motivasyon, iş tatmini, güçlü bir aidiyet duygusunu da 
gerektirmektedir. Tüm bunların bir araya gelmesi sonucunda ise olumlu, sağlıklı, 
çalışan, üreten, sonuç ve verim alan; üyelerin mutlu ve üretken hissettikleri bir 
kuruluş, bir işyeri, okul ortaya çıkarmaktadır.  
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oldu. Eğitim Bilimleri alanında uzaktan eğitimde roller üzerine yüksek lisans 
derecesini tamamladı. 2008 yılında Eğitim Yönetimi alanında Yakın Doğu 
Üniversitesinde doktora yaptı. Uzaktan eğitimde toplam kalite yönetimi 
konusunda bir tez tamamladı. 2010 yılında, Eğitim Teknolojileri alanında 
çevrimiçi öğrenme ortamında ders tasarımı ve iletişim konusunda doktora tezi ile 
Middlesex Üniversitesinde doktora öğrenimini tamamladı. 2002 yılından itibaren 
akademik çalışmalar yürütmektedir. 2002-2010 yıllarında asistanlık, yarı zamanlı 
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öğretim görevlisi olarak çalışarak akademik dünyada bilimsel faaliyetler 
yürüterek yoğunlukla uzaktan eğitim, açık dersler, iletişim gibi konularda proje, 
makale ve uluslararası işbirliğine dayalı akademik çalışmalarda yer aldı. Bu 
çalışmalarla 1000 üzeri atıfa sahiptir. 

Prof. Dr. Zehra Altınay, 2002 yılından itibaren gerek mesleki gerekse 
akademik gelişmeye yönelik çeşitli seminerler vermiş, seminerlerde yer almıştır. 
Eğitim Bilimleri kapsamında, sınıf yönetimi, topluma hizmet, engelsiz 
teknolojiler, örgütsel davranış, iletişim gibi lisans dersleri; örgütsel iletişim, örgüt 
kültürü, bilgi yönetimi, yönetimde bilişim teknolojileri gibi lisansüstü dersler 
vermektedir. 

Prof. Dr. Zehra Altınay, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri 
Bölüm Başkanı göreviyle tam zamanlı öğretim üyesidir. Daha önce de Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm başkanı görevini sürdürürken 
akreditasyon çalışmaları gerçekleştirmiştir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim 
Kurulu üyesidir. Prof. Dr. Zehra Altinay, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında 
eğitim bilimleri alanında yürütülen etik komitenin başkanlığını yapmaktadır. Aynı 
zamanda, Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez 
Başkanı görevi bulunmaktadır. Üniversitenin Engelli Hakları İzleme Komitesi 
başkanı olarak da engellilik ve haklar konusunda çalışmalar yürütmektedir. 
Özellikle engellilik, kapsayıcı eğitim konularında uluslararası dergiler ve 
kitaplarda editörlük ve hakemlik yapmaktadır. Toplumsal Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi faaliyetleri kapsamında, engelli çocuk, kadın, açık eğitim kaynakları, 
engelsiz turizm, engelsiz eğitim konularında işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar 
yürütmektedir. Pandemi döneminde birçok kurum kuruluş ve üniversitelerle bu 
alanlarda faaliyetler düzenleyerek kurumsal işbirliği, yeni teknolojiler, toplumsal 
fayda ve güncel konularak ilişkin birçok bilimsel yayın yapmayı sürdürmektedir. 

 
Prof. Dr. Fahriye ALTINAY 
Prof. Dr. Fahriye Altınay, İletişim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek 

lisans derecesini eğitim bilimleri alanında eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim 
alanında tamamladı. Yüksek lisans tez konusunu “uzaktan eğitimde yaşanan 
iletişim engelleri” konusu olarak tamamlamıştır. 2008 yılında, Yakın Doğu 
Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında doktora programından mezun oldu. 
Doktora tez konusu, öğrenen örgütler ve uzaktan eğitim kurumlarının 
adaptasyonu olarak geçmektedir. Daha sonra, Eğitim Teknolojileri alanında 
Middlesex University’de 2010 yılında doktora programını tamamladı. Doktora 
tezinde, uzaktan eğitimde etkileşim konusu odaklı olarak öğrenme ve öğretme 
sürecinde öğrenci ve öğretmen katılımının nasıl gerçekleşebileceği konusunda 
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uygulamalı çalıştı. Eğitim teknolojileri alanında özellikle uzaktan eğitim alanında 
2002 yılından itibaren bilimsel çalışmaları akademik dünya ile paylaşarak bu 
alanda güncel konularda uluslararası işbirliği çerçevesinde akademik çalışmalar 
yürütmektedir. 1000 üzerinde atıfa sahiptir. 

Prof. Dr. Fahriye Altınay, 2002 yılından itibaren Eğitim Bilimleri alanına 
ilişkin okul deneyimi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, sınıf yönetimi, 
eğitimde etik ve ahlak, toplumsal sorumluluk, bilimsel araştırma yöntemleri gibi 
lisans dersleri, eğitim yönetimi, çağdaş eğitim denetimi, toplum, kültür ve eğitim, 
proje yönetimi gibi lisansüstü dersleri vermektedir. 

Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi Prof. Dr. Fahriye 
Altinay, yükseköğretim kurulu, iki toplumlu kültürler, kalite çalışmaları, stratejik 
planlama, engelsiz bilişim, akıllı toplum gibi konularda bilimsel ve yönetsel 
çalışmaktadır. Prof. Dr. Fahriye Altınay, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı, Center of Excellence bağlı Toplumsal Araştırma ve Geliştirme 
Merkez Başkan yardımcısı, Eğitimde Girişimcilik ve Yenilikçilik bilim dalı 
başkanlığı görevlerini yapmaktadır. Aynı zamanda, uluslararası dergiler ve 
kitaplarda editörlük ve hakemlik yapmaktadır. Güncel olarak, çevrimiçi öğrenme 
pedagojisi ve yönetimi, uzaktan eğitimde tecrübeler konusunda kitap editörlüğü 
yapmıştır. 

Güncel bilimsel çalışmaları; uluslararası bakış ve uygulamalarla kritik 
arkadaş ve becerilerin çevrimiçi ortamda geliştirilmesi, çevrimiçi ortamda 
öğrenmeye katılım, yükseköğretim kurumlarının çevrimiçi öğrenmeye 
hazırbulunuşluğu, pandemic döneminde engelli bireylerin eğitimi ve uzaktan 
eğitim uygulamaları, açık eğitim kaynakları, MOOCs, engelsiz turizm ve eğitim 
gibi konularda olmuştur. Çalışmakta olduğu güncel projeler, engelliler üzerine 
ulusal veritabanı, kapsayıcı eğitim uygulamaları, girişimcilik, pandemic 
döneminde toplum analizidir. 

 
Dr. Emirali EVCİMEN 
Dr. Emirali Evcimen, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Sınıf 

Öğretmenliği mezunu oldu. Yüksek lisans derecesini eğitim bilimleri alanında, 
zihin engellilerin eğitimi alanında tamamladı. Yüksek lisans tez konusunu “zihin 
engelli çocuğu olan ailelerin (anne/baba) gereksinimlerinin belirlenmesi” konusu 
olarak tamamlamıştır. 2022 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi 
Denetimi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora programından mezun oldu. 
Doktora tez konusu, ‘özel eğitim okullarında okul kültürü ve gelişiminin 
değerlendirilmesi’ olarak geçmektedir 
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Dr. Emirali Evcimen, 2000 yılından itibaren Eğitim Bilimleri alanına ilişkin 
okul deneyimi, özel eğitime giriş, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül 
öğrenme güçlüğü, bireyselleştirilmiş eğitim programları, aile eğitimi, özel 
eğitimde iş ve meslek eğitimi ve özel eğitimde hareket ve spor gibi lisans dersleri 
vermektedir. 

Gazimağusa Özel Eğitim Ve İş Eğitim Okulunda idareci olarak 
çalışmaktadır. 
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BÖLÜM 13 

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME SAĞIR VE 
İŞİTME ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN YAKLAŞIMI 

Caner DOĞAN1 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim uygulama-

larına Sağır ve işitme engelli üniversite öğrencilerinin eğitim ile ilgili bakış açılarına 
ilişkin algıları araştırmaktır. Türkiye’de 12 Mart 2020 tarihinde pandemi süreci ilan 
edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 18 Mart 2020 tarihinde inter-
net aracılığıyla uzaktan eğitim yapılma kararı alınmıştır. Bu uygulamalara dahil olan 
üniversite öğrencileri arasında Sağır ve işitme engelli öğrenciler de bulunmaktadır. 
Uzaktan Eğitim ile ilgili derslerde içerik, konular, etkinlikler, Türk İşaret Dili Tercü-
manları gibi alt kısımlar incelenmiştir. Yapılan çalışmada, pandemi sürecinde evde 
uzaktan eğitim kapsamında Sağır ve işitme engelli öğrencilerle ilgili anket çalışması 
yapılmıştır. Türkiye’deki tüm üniversitelerde öğrenim gören 56 Sağır ve işitme engelli 
öğrenci ile görüşülerek çalışma tamamlanmıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları süre-
cinde Sağır ve işitme engelli öğrenciler bazı sorunlarla karşılaşmışlardır. Hedef kitle 
öğrencilerinin sözel iletişimde sözel bildirimleri alma, anlama, sözel olarak katılımda 
bulunma gibi konularda sorunlar yaşadığı gözlemlenmiştir. Uzaktan eğitim boyunca 
yaşanan en büyük sorun, çeviri için Türk İşaret Dili (TİD) tercümanı bulunmamasıdır. 
Uzaktan eğitim; etkili iletişim kanallarından yoksun, iletişim ortamı açısından hedef 
kitle öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayamayan zor bir deneyim olarak tanımlanmış-
tır. Çalışmanın sonuçları, bu öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminde işaret dili tercü-
manının bulunmasını aynı anda kontrol ve desteğin gerçekleştirildiği ve hedef kitle 
öğrencilerin isteklerinin daha fazla karşılandığı ortamın hazırlanmasını ve bu konu-
larda çalışmaların yapılmasının gerektiğini kanıtlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağır Öğrenci, COVID-19, Uzaktan Eğitim, Türk İşaret 
Dili, Pandemi 

 

                                                   
1 SAĞIR, TRT Genel Müdürlüğü, caner.dogan@trt.net.tr, 0000-0003-0195-0932 
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DEAF AND HEARİNG IMPAİRED UNİVERSİTY STUDENT'S APPROACH 
TO DİSTANCE EDUCATİON İN THE COVİD-19 PANDEMİC PROCESS 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the perceptions of university Deaf 
students regarding the educational framework and perspectives in online distance 
education during the COVID-19 pandemic. Education was suspended on March 12, 
2020, when the first case was seen in Turkey, and the decisions made were decided to 
be made via distance education and internet. Deaf and hearing impaired students are 
among the university students involved in these applications. The contents of the 
Distance Education course are examined under the topics, activities, Turkish Sign 
Language Interpreters. In his studies, he conducted surveys of Deaf students within 
the scope of distance education at home in order to activate it in Turkey during the 
pandemic process. It was applied by interviewing 56 Deaf students studying at all 
universities in Turkey between the years 2020-2021. Deaf and hearing impaired 
students faced some problems during the distance education applications. It has been 
observed that the target audience students have problems in verbal communication, 
such as receiving verbal notifications, understanding, and verbal participation. The 
biggest problem experienced during distance education is finding a TID translator for 
translation. Online distance education has been defined as a difficult experience that 
lacks effective communication channels and cannot meet the needs of the Deaf in 
terms of communication environment. The results of the study prove that the distance 
education system of the Deaf more meets the demands of the Deaf students, who work 
with a sign language interpreter and perform control and support at the same time. 

Keywords: COVID-19, Distance Learning, Turkish Sign Language, Pandemic 

1. GİRİŞ 
Dünya genelinde pek çok alanda olumsuz etkileri gözlemlenen Covid-19 

virüsünün 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktığı bilin-
mektedir. Bu süreç, eğitim-öğretimi de bir hayli olumsuz etkilemiş; bu olumsuz 
etkilerin bir sonucu olarak kimi ülkeler eğitime ara vermiş, kimi ülkeler ise farklı 
yöntemler aracılığıyla eğitim vermeyi sürdürmüştür. Ülkemizde de pandemi ile 
beraber uzaktan eğitim yöntemi kararlaştırılmıştır. 

Covid-19 virüsünün yayılımını azaltmak için farklı uygulamaların 
gerçekleştiği politikalardan biri eğitim alanında olmuştur. Hükümetlerin eğitim 
alanında uyguladığı uzaktan öğrenme modeline insanlar uyum sağlamak zorunda 
kalmıştır. Uzaktan öğrenme sürecinin daha verimli bir hale getirilmesi için sanal 
sınıf gibi alternatif teknolojik sistemler, hizmetler ve uygulamalar kullanılmıştır.  
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Dünyanın birçok ülkesinde COVID-19 pandemisine yanıt olarak engelli ve 
normal öğrencilere yönelik eğitim hizmetleri askıya alınmıştır. Bu uygulama, 
öğrencileri virüse yakalanmaktan ve ailelerine yaymaktan korumuştur. Salgının 
beklenmedik bir sonucu da engelli öğrencilerin sınıfta karşılaştıkları bazı sorunları 
vurgulaması olmuştur. Pandemiden önce bile engelli öğrenciler, engeli olmayan 
akranlarına kıyasla uygun eğitim de dahil olmak üzere temel hizmetlere (Bernard 
ve diğerleri, 2020) erişimden dışlanma konusunda daha büyük risk altındadır 
(Gilmour ve diğerleri 2019). Nitekim, bu öğrenciler ağırlıklı olarak COVID-19 
örneğinde olduğu gibi afetler, krizler ve acil durumlarda geride kalmaktadır 
(Kuper vd., 2020). Ancak bu kriz sırasında, engelli öğrencilere yönelik eğitim 
hizmetlerini desteklemek için bazı çabalar da gösterilmektedir. 

Bu araştırma, Covid-19 salgını sırasında, çevrim içi öğrenme sistemi 
uygulanan olağanüstü üniversitelerdeki Sağır öğrenciler üzerinde yapılmıştır. 
Araştırmanın problemini, “Uzaktan eğitimin Sağır öğrenciler üzerindeki etkisi ve 
pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajları 
nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır. 

2. PANDEMİ DÖNEMİNDE DÜNYADA EĞİTİM ENGELİ 
Salgın sürecinin pek çok alanı olumsuz yönde etkilediği ve değişikliklere 

yol açtığı bilinmektedir. Bu sürecin getirdiği değişimlerden etkilenen sistemlerden 
biri de eğitim sistemi olmuştur. Salgın, dünya genelinde yüz yüze eğitimden 
uzaktan eğitime geçilmesinde etkin bir rol oynamıştır. Bu pandemi, dünyanın tüm 
bölgelerinde ve eğitim de dahil olmak üzere yaşamın tüm sektörlerinde engel 
olarak hissedilmektedir. Bu nedenle Türkiye'deki bazı bölgeler de dahil olmak 
üzere kırmızı bölgelere sahip ülkelerde topluluk faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar 
uygulanmıştır. Eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi, virüsün 
bulaşmasını durdurmak için dünyadaki çoğu ülkede halen yürütülmektedir 
(Abidah ve diğ., 2020). 2020 yılındaki verilerinde UNESCO (Viner ve diğ., 2020), 
yaklaşık 107 ülkenin Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim kurumlarını 
kapattığını, bu eğitim kurumlarının kapatılmasının da dünyadaki çocuk nüfusunun 
%90'ından fazlasını etkilediğini öngörmüştür. 

ABD'de, ABD Eğitim Bakanlığı (2020), engelli öğrenciler de dahil olmak 
üzere ülke çapındaki tüm öğrenciler için COVID-19 salgını sırasında 
bireyselleştirilmiş uzaktan eğitimin devam etmesi gerektiğini doğrulamıştır. Ek 
olarak ABD Eğitim Bakanlığı tarafından COVID-19 salgını sırasında engelli 
öğrencilere hizmet vermek üzere talimatlar ve öneriler için Soru-Cevap Kılavuzu 
yayımlanmıştır (Ulusal Eyalet Yasama Meclisi Konferansı, 2020).  
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Birleşik Krallık'ta Eğitim Bakanlığı, engelli öğrenciler için alternatif araçlar 
olarak Brain Parade Uygulaması, Help KidzLearn Web Sitesi, SensoryApp House 
Ltd ve Visuals2Go Uygulaması (erişilebilirlik ve kapsayıcılık odaklı) gibi bir 
kaynak listesi geliştirmiştir.  

Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye'deki Sağır üniversite öğrencilerinin 
durumunu araştırmak ve farklı engel türlerine sahip diğer öğrencilerin durumlarını 
incelemek için yapılmıştır. 

3. DÜNYADA SAĞIR DURUMU 
Dünya Sağlık Örgütü (2017), işitme bozukluğunun (40 desibelden daha 

yüksek olan işitme kaybı) dünya nüfusunun %5,3'ünün yaşamını etkilediğine 
değinmiş, 2035 yılına kadar nüfusun beşte birinin bir tür işitme kaybına maruz 
kalacağını öngörmüştür. DSÖ, Sağır bireylerde sosyal yaşamdan çekilme, 
izolasyon, depresyon ve kaygı gibi psikolojik sorunların yayılma riskinin artması 
ile yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerin altını çizmiştir (Cavallerio ve 
McDonald, 2017). 

2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 432 milyonu 
yetişkin olmak üzere 466 milyon kişinin işitme kaybı yaşadığını ancak bunların 
sadece %30'unun 65 yaşın üzerinde olduğunu belirtmektedir (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2020). Bazı işitme kayıpları yaşa bağlıdır. Ancak işitme kaybıyla doğan 
veya dil gelişiminden önce işitme kaybı meydana gelen bireyler için öğrenme ve 
özel gereksinimler, işitsel kanaldan görsel kanala geçmektedir. İşitme kaybına 
neden olan eksiklik, 'yetişkinlerin kulakta 40 desibelden (dB) fazla işitme kaybı 
olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2020). 

4. SAĞIR ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SORUNLARI 
2020 yılının birkaç ayında dünyadaki hemen hemen tüm eğitim kurumları 

kaos içindeydi (Sintema, E. J., 2020). Bu zorunlu düzensizliğe, rahatsız edici bir 
ortam ve üniversitedeki eğitim sürecinin uzaktan nasıl organize edileceğine dair 
şüpheli fikirler eşlik etmiştir. Bu problemler, büyük ölçüde engelli öğrencileri 
(duyusal, fiziksel ve somatik) etkilemiştir (Zeshan, U., ve diğerleri, 2016). İnsan 
Hakları İzleme Örgütü, pandemiye müdahale ederken engellilerin haklarını 
korumak için ek önlemler alınması çağrısında bulunmuştur (Kokhan, S. T., 
Osmuk, L. A., &Varinova, O. A., 2021).  

İşitmeyen ya da az işiten bireyler, özel öğrenciler olarak kabul edilmektedir 
(Hallahan, Kauffman ve Pullen, 2009). İşitme kaybı da bireyin iletişim, gelişim 
ve uyumdaki görevlerini yerine getirmesinde en büyük engellerden biridir 
(Demirhan, 2008).  
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İşitme engelli öğrencilerin uzaktan eğitime hızlı geçişi, dünyadaki hemen 
hemen tüm üniversitelerde çeşitli sorunlara yol açmıştır. Sağır öğrenciler, yalnızca 
yukarıda bahsedilen zorluklar ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlarla değil, aynı 
zamanda bazı ek zorluklarla da karşı karşıya kalmaktadır. Sağır öğrenciler için 
çevrim içi öğrenmede bir artış olsa da bu eğilim her zaman kolay olmamıştır ve 
bazı potansiyel engellerle karşı karşıya kalınmıştır. 

Sağır öğrencilerin öğrenme ortamları, duyan öğrencilere göre daha az 
öğretim olanağına sahiptir (Wilkens ve Hehir, 2008); Sağır öğrenciler, duyan 
öğrencilere göre okul performanslarında ve başarısında en az 2-3 senelik bir 
gecikme ile devam etmektedir. Bu Sağır öğrenciler, öğretmenin anlattıklarının 
hepsinden yararlanamayıp bir kesimini oranlamak zorunda kalabilmektedir 
(Reuterskiold, Ibertsson ve Sahlen, 2010). 

Sağır öğrenciler, çevrim içi öğrenme etkinlikleri için özel düzenlemelere 
ihtiyaç duymaktadır. (Chowdhuri, Parel, &Maity, 2012, s. 1). Bu nedenle, 
eğitmenlerin sanal sınıf oturumlarını görünür bir işaret çevirmeni olan bir web 
hizmeti kullanarak yapmaları gerekmektedir. Sağır ve işitme güçlüğü çeken 
öğrenciler için bu husus çok önemlidir (Debevc, Kösec ve Holzinger, 2011). 

Sağır öğrenciler akademik olarak işiten akranlarına yetişemedikleri için 
liselere ve üniversitelere hazırlıksız ve geniş bilgi boşlukları ile girmek 
durumunda kalırlar. Bu durumun neticesi olarak da okuma ve yazmada zorluklarla 
baş ederler. Dünya Sağırlar Federasyonu'na göre Sağır öğrencilerin %80'i 
eğitimsiz veya yarı eğitimlidir (Hashim et al., 2018). Buna karşın son istatistikler, 
Sağır öğrencilerin %51'inin üniversiteye kaydolduğunu ve %18'inin lisans 
derecesi ile mezun olduğunu ortaya koymaktadır (Johnson ve diğerleri, 2020). 
İletişim araçları artınca teknoloji, Sağır öğrencilerin eğitimlerinde vazgeçilmez bir 
öge haline gelmiştir. Eğitimde kullanılan yeni teknolojilerin Sağır bireylerin ve 
diğer tüm engelli bireylerin hayatları ile bütünleştirilmesi, farklı alandaki 
insanların bir araya gelerek teknoloji uyarlama çalışmaları yapmalarını 
gerektirmektedir (Watkins, 2011).  

Sağır öğrencilerin tercüman olmadan video konferans derslerinden 
yararlanması mümkün değildir. Uzaktan eğitim sınıflarında ders anlatılırken 
eğitmenlerin canlı altyazı sağlaması zordur. Sağır öğrenciler, iyi dikkat becerileri 
geliştirirken dikkatleri kolayca dağılabilmektedir (Pappas ve diğ., 2018). Sağırlar 
için uzaktan eğitime geçiş, günlük yaşamda iletişim için kullanılan işaret dilinin 
eğitim kurumlarında yeterince teşvik edilmemesi nedeniyle karmaşıktır (Zeshan, 
U., ve diğerleri, 2016).  
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5. PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM 
Dersler, etkileşim sağlanarak senkronize (eş zamanlı) olarak takip 

edilebileceği gibi, eş zamanlı katılım sağlanamama durumları için asenkron olarak 
da yani, verilerin sisteme kaydedilip daha sonra işlenmesi şeklinde de 
yapılabilmektedir. Hangi yöntemin seçileceği kurumlara bırakılmış; kimi 
üniversite eş zamanlı eğitimi tercih etmiş, kimisi eş zamansız, kimisi de her iki 
yöntemden de faydalanmayı tercih etmiştir. 

Çok çeşitli ve yüksek hızlı internet teknolojisi, kurumların öğrencilere sanal 
sınıflarda eş zamanlı öğrenme deneyimleri sunmalarını sağlamaktadır. Eş zamanlı 
iletişim, öğrencilerin sosyal mevcudiyet duygusunu geliştirmektedir. Ayrıca 
kullanışlı olması yönüyle de tercih edilmektedir. Gerçek zamanlı çevrim içi 
öğrenme ve öğretme etkinlikleri, süreci kolaylaştıran video, metin, sunum ve 
paylaşılan beyaz tahta gibi çeşitli iletişim modlarını desteklemelidir (Kear, 
Chetwynd, Williams ve Donelan, 2012).  

Nitel bir çalışma (Wooten, 2014), normal sınıflardan ziyade 
üniversitelerdeki Sağır öğrenciler için çevrim içi öğrenmenin etkilerini araştırmış 
ve Sağır öğrencilerin yazma ve okuma becerilerini analiz etmeye odaklanmıştır. 
Araştırmaya, işaret dilini ana dilleri olarak kullanan 16 Sağır çevrim içi üniversite 
öğrencisi katılmış, sonuçlar öğrencilerin bilgisayar ve internet teknolojisi ile 
etkileşimlerinin geliştirilebileceğini hissettiklerini göstermiştir. Ancak internet 
üzerinden öğrenmeyi en iyi şekilde sürdürmek için aşılması gereken bir 
"teknolojik boşluk" vardır. Katılımcılar, ayrıca öğretmenlerin internete erişmek 
için çok uğraştıklarını ve öğrenme programlarının optimal öğrenmeyi başarmak 
için gerekli bilgiden yoksun olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu nedenle, toplam biçiminde uzaktan eğitimin Sağır bir öğrencinin kişisel 
ve mesleki gelişimini olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Sağlığa yönelik süregelen 
bir tehdit ve korku duygusuyla ilişkili uzun süreli bir pandemi durumu söyleminde 
yer alan öğrenme, normalde işlevlerinin hiçbirini yerine getirmez. Ancak modern 
bilgi toplumu koşullarında ve mesleki eğitim için yeni gereksinimlerde, uzaktan 
teknolojiler eğitime dahil edilmelidir. Bu nedenle, uzaktan eğitimin nerede iyi 
olduğunu ve tam tersine nerede kötü olduğunu, bir sonraki pandemi durumu veya 
öğrencilerin uzun süreli izolasyonunu gerektiren diğer durumlar için ne kadar 
hazır olduğumuzu sorgulamamız yerinde olacaktır. Bu makalenin söylemindeki 
esas soru, belirlenmiş durumlarda uzaktan eğitimin Sağır öğrenciler için ne ölçüde 
ve nasıl düzenlenmesi gerektiğidir. 
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Araştırmanın Hipotezleri  
•  Birçok üniversite, uzaktan eğitim yapısının hazırlanması konularında 

sorunlar yaşamaktadır.  
•  Öğrencilere uzaktan eğitim konusuna yönelik bilgilendirme yapılmıştır.  
•  Uzaktan eğitim sisteminin nasıl işlediği ve nasıl uygulanacağı 

konusunda öğrencilerin bir kısmı endişe yaşarken bir kısmı da yeterli 
bilgi ve tecrübeye sahip değildir. 

•  Uzaktan eğitim sisteminde sağır öğrencilerin en sık yaşadıkları 
problemler arasında bilgisayar ve internete ulaşamama yer almaktadır. 

Ünlüer (2010), Sağır öğrencilerin özelliklerine uygun yöntem ve teknikler 
ile eğitim süreçlerine teknolojinin dâhil edilmesi ve bu yaklaşımla uygulamaların 
gerçekleştirilmesinin sağladığı gerekliliği belirtmiştir. Bayraktar ve Cuhadar 
(2015) ise Sağır öğrenciler için hazırlanan bir öğretim programı ile öğrencilerin 
ihtiyaç ve özelliklerine göre bu öğretim programına uygun teknoloji destekli 
içerik oluşturulması gerektiği üzerinde durmuştur. 

6. GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu araştırmaya, 2019-2021 yılları arasında üniversitelerde eğitim görmekte 

olan, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 
olan Sağır öğrenciler dahil edilmiştir. Pandemi ya da herhangi farklı acil durumlar, 
çevrim içi öğrenme sürecine hemen geçmeyi gerektirebilir. Bu süreçlere uyum 
sağlamak ve başarılı sonuçlar elde etmek için çevrim içi eğitim deneyimlerinin 
incelenmesi, değerlendirilmesi son derece önemlidir. Sağır öğrencilere uygulanan 
anket ile sağır öğrencilerin yaş, cinsiyet vb. sosyo-demografik özellikleri, uzaktan 
eğitim için sahip oldukları altyapı olanakları, üniversite ve fakülte 
bilgilendirmeleri, uzaktan eğitim sisteminin teknik altyapısı, güncellenen ders 
programları ve ders materyalleri değerlendirilmiştir. Aynı şekilde uzaktan 
eğitimin öğrencileri nasıl etkilediği de hazırlanan anket ile değerlendirilmiştir. 

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama çalışmasıdır. Verilerin 
toplamada kullanılan anket, Google Forms® üzerinden hazırlanmıştır. Anket linki 
ve gerekli bilgilendirmelerin sağır öğrencilere sağlanması e-posta adresleri ve 
WhatsApp üzerinden sağlanmıştır. Anketin değişkenleri Likert tipi ölçek 
hazırlanmış ve elde edilen sonuçlar da % değerleri cinsinden kaydedilmiştir. 1 
Aralık 2021 tarihinde erişime açılan anket, 5 Aralık 2021 tarihinde erişime 
kapatılmıştır. Anket verileri analiz edilirken SPSS 25.0 paket programı veri 
tabanına aktarılmıştır. Verilerin analizinde tamamlayıcı istatistikler ve T testi 
kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi ise p≤0.05 olarak kabul edilmiştir. 
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Çalışmaya Türkiye’de bulunan üniversitelerin herhangi bir bölümünde 
eğitim gören 56 Sağır öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler, çevrim içi 
anket formunu gönüllülük esasına göre doldurmayı kabul etmiştir. 

7. BULGULAR 
7.1. Sağır Öğrencilerinin Tanıtıcı Özellikleri 
Araştırmaya gönüllü olarak katılan Sağır öğrencilerin demografik verileri 

incelendiğinde %16.1’inin 18-20 yaş aralığında, %64.3’ünün kadın, %75.0’ının 
lisans öğrencisi, %53.4’ünün üçüncü ve dördüncü sınıf, %33.9’unun İç Anadolu 
bölgesinde okuduğu belirlenmiştir.  

Tablo 1: Sağır öğrencilerinin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı (N=56) 

Sınıf 
1. Sınıf 11 19.6% 
2. Sınıf 14 25.0% 
3. Sınıf 15 26.8% 
4. Sınıf 15 26.8% 
Uzatmalı 1 1.8% 
Yaşamakta olunan yer 
Marmara Bölgesi 13 23.2% 
İç Anadolu Bölgesi 19 33.9% 
Ege Bölgesi 7 12.5% 
Akdeniz Bölgesi 3 5.4% 
Karadeniz Bölgesi 4 7.1% 
Doğu Anadolu Bölgesi 3 5.4% 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 7 12.5% 

 N % 
Yaş   
18-20 9 16.1% 
21 9 16.1% 
>22 38 67.9% 
Cinsiyet 
Kadın 36 64.3% 
Erkek 20 35.7% 
Eğitim Durumu 
Önlisans (Üniversite 2 Yıllık) 11 19.6% 
Lisans (Üniversite 4 Yıllık) 42 75.0% 
Lisans Üstü (Yüksek Lisans-Doktora) 3 5.4% 
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7.2. Sağır Öğrencilerinin İşitme Kaybı, Türk İşaret Dili Kullanımı Ve 
Okuma-Yazma Yeterliliği 
%71,4 oranı ile en fazla doğuştan Sağır grup ilk sırada yer almıştır. 

Verilerden görüleceği üzere, katılımcıların çoğu Sağır olarak doğmuştur. Sağır 
öğrencilerinin İşaret dili yeterliliğine gelince, 26 (%46,4) katılımcıların çoğu 
kendilerini “Çok iyi” olarak tanımlarken, 22 (%39,3) ve 6 (%10,7) katılımcı 
kendilerini sırasıyla “İyi” ve “Orta” olarak tanımlamıştır. Sağır öğrencilerden 
%62,5’i 13 yıldan fazla ve çok erken işaret dili öğrenmiştir. %10,7’si 8-12 yıl arası 
olup, bunlarında işaret dilini erken öğrendiği görülmektedir.  

Sağır öğrencilerin sadece %62,60’sının evde Sağır ebeveynlerinden, 
akrabalarından veya kardeşlerinden işaret dili öğrendikleri tespit edilmiştir. Sağır 
olarak doğan Sağırların yüzde beşinin Sağır ebeveynleri ve yüzde beşinin Sağır 
olan bir ebeveyni vardır (Kyle ve Allsop, 1982; Kyle ve Woll, 1985). 
Katılımcılardan sadece 1’i işaret dili bilmemektedir. 31 (%55,40) katılımcı işitme 
cihazı kullanırken, 8 (%14,3) katılımcı koklear implant kullanmakta ve 14 Sağır 
öğrenci (%25) de hiç işitme cihazı kullanmamaktır. Okuryazarlık yeterliliği 
tablosunda ankete katılan Sağır katılımcıların %35,90’ının okuryazarlık 
oranlarının çok iyi olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcılara ilişkin iletişim durumu Sağır öğrencilere “işiten kişilerle nasıl 
iletişim kurdukları” sorularak, ölçülen değerler frekans analizi ile incelenmiştir. 
Sadece %85,7’yi işiten kişilerle hem Türkçe konuşarak (dudak okuyarak), hem de 
yazı yazarak, bazen de TİD ile iletişim kurmaktadır. 

Tablo 2: Sağır öğrencilerinin işitme kaybı, Türk İşaret Dili kullanımı ve okuma-
yazma yeterliliği (N=56) 
 N % 
İşitme kaybı yaşadığı yaş durumu   
Doğuştan 40 71.4% 
1-11 Ay 8 14.3% 
1-6 Yaş 6 10.7% 
7-11 Yaş 2 3.6% 
Türk İşaret Dili kullanımı (yıl)   
1 Yıl 4 7.1% 
2-3 Yıl 3 5.4% 
4-7 Yıl 7 12.5% 
8-12 Yıl 6 10.7% 
13+ Yıl 35 62.5% 
TİD bilmiyorum. 1 1.8% 
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Türk İşaret Dili yeterliliği 

7.3. Sağır Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri Ve 
Memnuniyet Durumları 
Uzaktan eğitim derslerini sadece bilgisayardan takip eden öğrencilerin 

oranı %42,9 (n=24), sadece akıllı telefondan takip edenlerin oranı %12,5 (n=7) ve 
sadece tabletten takip edenler de %1,8 (n=1) orandadır. Sağır öğrencilerin çoğu 
uzaktan eğitim sistemini kendisine ait bilgisayar olma durumlarını (n=34, %64,0), 
n=52, %92,9) evlerinde internete bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Uzaktan 
eğitimde verilen dersleri takip etme durumu ise Sağır öğrencilerinin yarısı 28 
(%50) her zaman takip ettiğini belirlenmiştir. 21 (%37,5) Sağır öğrenci nadiren 
takip ettiğini bildirmiştir (Tablo 3). 

Hiç 1 1.8% 
Az 1 1.8% 
Orta 6 10.7% 
İyi 22 39.3% 
Çok iyi 26 46.4% 
Günlük hayatta işitme cihazı kullanma durumu 
Hiç kullanmıyorum 14 25.0% 
İşitme Cihazı 31 55.4% 
Koklear Implant 8 14.3% 
Koklear Implnat + İşitme Cihazı 3 5.4% 
Türkçe okuma-yazma yeterliliği 
Hiç 1 1.8% 
Az 1 1.8% 
Orta 19 33.9% 
İyi 15 26.8% 
Çok iyi 20 35.7% 
Günlük hayatta işiten (işitme engeli olmayan) 
kişiyle iletişim kurması türleri 
Sadece Türkçe (konuşma, dudak okuma) 4 7.1% 
Sadece Türkçe (yazı) 4 7.1% 
Türkçe (konuşma, dudak okuma + Yazı) 17 30.4% 
Türkçe (konuşma, dudak okuma) + TİD 19 33.9% 
Türkçe (yazı) + TİD 12 21.4% 
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Tablo 3: Sağır öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ve memnuniyet 
durumları (N=56) 

7.4. Sağır Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Tid Tercümanı Olma Ve 
Anlama İlişkin Durumları 
Sağır öğrencilerin 54’ü (%96,4) uzaktan eğitiminde Türk İşaret Dili 

tercüman olmadığını belirtmektedir. Tercüman olmadığı derste nasıl anladığınız 
sorduğumuzda Sağır öğrencilerinin %32,1’i (18) online derse katılarak 
dinlemeden slayta bakarak veya kitaptan çalıştığını ve %30,4’ü hocaların 
dudaktan okuyarak anlamaya çalıştığını belirlemiştir. Ayrıca Sağır öğrencilerinin 
%10,7’si tercüman olmadığı için hiç derse katılmadığını ortaya çıkmıştır. 

 N % 

Uzaktan eğitimi takip etme şekli 
Bilgisayar 24 42.9% 
Cep Telefon 7 12.5% 
Tablet 1 1.8% 
Bilgisayar + Cep Telefon 17 30.4% 
Bilgisayar + Cep Telefon + Tablet 5 8.9% 

Bilgisayar + Tablet 1 1.8% 
Cep Telefon + Tablet 1 1.8% 

Kendisine ait bilgisayarı olma durumu 
Evet, var. 36 64.3% 

Hayır, ailemle ortak kullandığımız bir bilgisayarımız 
var. 

14 25.0% 

Hayır, kullanabileceğim bir bilgisayar yok. 6 10.7% 

Evden internete bağlanabilme durumu 
Evet, var. 52 92.9% 
Hayır ancak mobil internet yeterli oluyor. 4 7.1% 

Evinde uzaktan eğitim alan kendisinden başka kimse olma durumu 
Evet, var 20 35.7% 
Hayır, yok 36 64.3% 

Uzaktan eğitimde verilen dersleri takip etme durumu 
Evet, her zaman edebiliyorum. 28 50.0% 
Çoğu zaman edebiliyorum. 6 10.7% 
Nadiren edebiliyorum. 21 37.5% 
Hiç edemiyorum. 1 1.8% 
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Tablo 4: Sağır öğrencilerinin uzaktan eğitimde TİD tercümanı olma ve anlama 
ilişkin durumları (N=56) 

N % 

Uzaktan eğitimde TİD tercümanı olma 
Yok 54 96.4% 
Var 2 3.6% 

Tercüman olmadığını derste anlama durumu 
Online derse katılmadım 6 10.7% 
Hocaların dudaktan okuyarak anlamaya çalıştım 17 30.4% 
Anlıyorum sıkıntı yok 7 12.5% 
Sesten yazıya çeviren programı kullandım 6 10.7% 
Online derse katılarak dinlemeden slayta bakarak veya 
kitaptan çalıştım 

18 32.1% 

Diğer 2 3.6% 

7.5. Sağır Öğrencilerinin Teknik Alt Yapıya İlişkin Anket Maddeleri 
Anket sonuçlarına göre Sağır öğrencilerin %66,1’i sahip oldukları 

teknolojik alt yapı ile uzaktan eğitime katılmakta sıkıntı yaşamadıklarını 
belirtmiştir. İnternet bağlantısıyla ilgili sorun yaşadıklarını belirten öğrencilerin 
oranı %69,6 iken çevrim içi eğitimi yeterli bulmadığını belirten öğrencilerin oranı 
%17,9’dur.  

Öğrencilerin (n=30, %53,6) yarısının fazlası uzaktan eğitimin yer esnekliği 
ve zaman tasarrufu sağladığını kabul edilmiştir. Ayrıca %48,3’sünü eğitim almak 
için üniversite kampüsüne gitmek zor olmadığını belirlenmiştir. 

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili yaptıkları bilgilendirmelerin yeterli 
olduğunu bildiren öğrencilerin sayısı 19 (%33,9), bilgilendirmenin anlaşılır 
olmadığını belirten öğrencilerin sayısı 17 (%30,3) dir. Öğrencilerin 20’si (35,7) 
bu konuda kararsız olduğunu belirtmiştir. 
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7.6. Sağır Öğrencilerinin Ders Programı, Ders Materyalleri Ve 
Eğitimin Etkisine İlişkin Anket Maddeleri 
Uzaktan eğitim dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin genel not 

ortalamasındaki değişim incelendiğinde not ortalamasının %57,1 oranında arttığı 
belirlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %44,7’si uzaktan eğitimin yüz yüze 
eğitim derslerine göre daha rahat olduğunu ifade etmiştir. %39.3’ünün uzaktan 
eğitimde verilen dersi, yüz yüze eğitime göre daha rahat anladığını ve öğrendiğini, 
katılımcıların %60.7’sinin uzaktan eğitim sınavlarında yüz yüze eğitim 
sınavlarına göre kendileri daha rahat hissettiğini belirlenmiştir (Tablo 6). 

Sağır öğrencilerinin %35,7’sini uzaktan eğitimi kullanılan yapılan 
çevrimiçi (online) sınavların adil olmadığını belirlemiştir. Öğrencilerin %67,8’i 
çevrim içi eğitim süreci boyunca ders kitabı, pdf, power point gibi ders 
materyallerini anlayabildiğini, %62,5’i kendi bölümlerine ait müfredatın çevrim 
içi eğitime uygun olduğunu, %60,7’si de bu süreç boyunca çevrim içi derslere 
düzenli olarak katılım sağladıklarını belirtmiştir. 
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8. TARTIŞMA 
Sağır öğrenciler, iletişimde engelleri olan, özel gereksinimli gençlerdendir. 

Öğrenme aktivitelerinde özel olarak ele alınmaları gerekir. Çoğu, iletişim 
teknolojisinde ustalığa dayanan uzaktan eğitimde Sağır öğrencilere hizmet etmek 
için teknoloji ustalığı konusunda yeterli becerilere sahip olmadıklarını 
söylemektedir. Covid-19 pandemisinin mevcut koşulları göz önüne alındığında en 
azından sağlık, ekonomi, eğitim vb. alanlardaki acil ihtiyaçları karşılayacak 
önlemlerin alınmasını, kendileri için gerekli ve kesin olarak sunarlar. Ancak her 
girişimin artıları ve eksileri vardır. Uzaktan öğretimin kusurlu bir öğretim modeli 
olduğunu ve onu savunanları küçümsediğimizi söylemiyoruz ancak bu öğretim 
modelinde bilimsel bilginin sunulması güvencesizdir. Katılımcılar tarafından 
bildirilen çeşitli nedenlerle sisteme erişimi olmayan öğrenciler için uzaktan 
eğitimde bazı zorlukların mevcut olduğu belirlenmiştir. 

Qi ve Hu (2020, 852) bu konuyla ilgili olarak "Engelli kişilerin ihtiyaçları 
fark edilmemekte ve acil durumlarda ve halk sağlığı krizinde 
karşılanamamaktadır." ifadelerini kullanmıştır. Ne yazık ki birçok ülkede kriz 
zamanlarında engelliler için kapsayıcı acil durum planları dahi bulunmamaktadır 
(Pyke 2019). Örneğin tüm katılımcılar, Sağır öğrencilerin alternatif eğitim 
yöntemlerinden dışlanmasının büyük ölçüde bu öğrencilere Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından farklı muamele edilmesinden kaynaklandığı konusunda 
hemfikirdir. Bu salgın sırasında Sağır öğrencilerin tamamen dışlanmasının bir 
başka nedeni de bu öğrenciler için elektronik eğitim içeriklerinin olmaması 
olmuştur. İkinci engel seviyesi, kursun kendisi için elektronik materyallere erişimi 
olmuştur. Son olarak da üçüncü engel düzeyi, çoğu Sağır öğrencinin ihtiyaçlarını 
karşılamayan elektronik eğitim içeriği için iletişim araçlarına erişimidir. 

Bir öğretim elemanı dersi anlatırken eğitim materyallerinin TİD tercümanı 
olmadan anlaşılamaması ve altyazı eksikliğinin ne kadar zor olduğu, bu süreçte 
tamamen ortaya çıkmıştır. Eğitimin evde gerçekleştiği göz önüne alındığında, 
Sağır öğrencilerin sürekli olarak yabancı bir dikkat dağınıklığı sorunu olduğu ve 
eğitim materyalinin doğru algılanamaması durumunun doğduğu saptanmıştır. 
Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar da bu konuda benzer sonuçlara varmıştır. 
Pandemi durumunda öğretmenle yetersiz iletişim seviyesi, Sağır öğrencilerde 
düşük akademik performansa yol açmıştır.  

Çalışmaya dahil olan öğrencilerin %50’den fazlasının uzaktan eğitim 
derslerinin tamamına katılamadıkları görülmüştür. Ev ortamının çevrim içi 
derslere katılmaya uygun olmaması, öğrencilerin derslere katılım 
sağlayamamasındaki en önemli etkenlerden biridir. Ortaya çıkan bu sonucun 
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temelinde ise öğrencilerin derslere verdikleri önemin azalması ve farklı 
sorumluluklarının da bulunması yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar, bir pandemi 
durumunda Sağırlar için uzaktan eğitim ile üniversitelerindeki durumu analiz 
etmeyi mümkün kılmıştır. Sağırların psikolojik durumu burada, bir şekilde bir 
kenara bırakılırken bütünlük adına bunun dikkate alınmasının gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. 

İnternet alt yapısının yetersizliği ve teknik problemler, çevrim içi eğitim 
sürecini olumsuz etkilemiştir. Çalışmamızda ortaya çıkan sonuca göre uzaktan 
eğitim sürecinde öğrencilerin sıklıkla yaşadığı teknik sorunlar arasında 
görüntünün donması ve internet bağlantısının kopması yer almaktadır. Sağır 
öğrencilerin bu eğitim sistemiyle ilgili yaşadıkları zorluklara yaklaşırken 
öğrencilerin hala buna alışamadığını ve bazılarının sosyal durumları nedeniyle 
uzaktan erişim için cep telefonu, bilgisayar veya dizüstü bilgisayarlarının 
olmadığını bildirmektedir.  

Bir katılımcı, çevirmen olmadığında uzaktan eğitim oturumlarında sorun 
yaşadığını, öğrencilerin zayıf yazma becerilerinin bu zorluğu artırdığını 
söylemiştir. Adams ve Brown (2006), zayıf yazma becerilerinin, Sağır 
öğrencilerin üniversite eğitimlerini tamamlamalarını engelleyebileceğini 
belirtmiştir. Bazı öğretim elemanları bu süreçte, WhatsApp gibi diğer araçları 
kullanarak iletişim kurmuştur. Bu, öğrencilerin sorularını istedikleri zaman 
almalarına ve soruları doğrudan cevaplamalarına olanak sağlamıştır. Bir katılımcı, 
bunun Sağır öğrencilerin çevrim içi oturumu sırasındaki stresini hafifletmeye 
yardımcı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle eğitmenler, teknoloji ile ilgili 
becerilerini, bilgilerini ve güvenlerini geliştirerek öğrencilerini online derslerde 
desteklemeye hazır olmalıdır. 

Öğrencilerin %32,2’lik bir kısmı ise kendisini çevrim içi derslerde daha 
rahat hissettiğini ve fikirlerini paylaşma imkânı bulduğunu belirtmiştir. 
Çalışmamızın verileri değerlendirildiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu 
üniversite eğitiminin tamamen çevrim içi gerçekleşmesini istememektedir.  

Uzaktan eğitimin belirgin dezavantajlarına rağmen kısmi kullanım olasılığı 
konusunda temkinli bir görüş de bulunmaktadır. Bulunan problemler sadece 
durumun oldukça yönetilebilir olduğunu ve tekrar olabileceğini unutmamak 
gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Sağır öğrencilerin uzaktan eğitimi 
takip etmekte zorlandıkları eğitim dünyasında, bir öğrenme aracı olarak doğru 
medya kanalını belirlemede öğretim elemanlarının yenilik yapması 
gerekmektedir. Sağır öğrencilerin uzaktan eğitim süreciyle ilgili önerileri göz 
önünde bulundurulduğunda, bu önerilerin pandeminin getirdiği olumsuzluklarla 
ilgili olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin öneri ve görüşlerinin 
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dikkate alınması ve belirli zaman aralıklarında yeniden sorgulanması, sorunların 
çözümünde etkili olacaktır.  

9. SONUÇ 
Uzaktan eğitim sistemi hem teknolojinin ilerlemesiyle hem de doğa 

olayları, savaş, salgınlar vb. çeşitli nedenlerle hayatımızda gittikçe daha geniş bir 
yer tutmakta ve daha önemli hale gelmektedir. 2020 yılında pandemi nedeniyle 
uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim sistemi Sağır öğrenci ve öğretim elemanları 
için farklı adaptasyon ve motivasyon süreçlerini de beraberinde getirmiştir. 
Literatür çalışmalarına ve anket sonuçlarına göre ortaya çıkan sonuca göre 
zorunluluk halinde uygulanan uzaktan eğitim sisteminin kolay erişilebilir olması, 
ekonomik olması ve eğitimin sürdürülebilir özelliğini öne çıkarması öğrencilerin 
ve öğretim elemanlarının motivasyonunu çeşitli sebeplerle (yoksulluk, sosyolojik, 
psikolojik) etkilemiştir. Türkiye’deki Sağır öğrenciler, devam eden COVID-19 
pandemisinde okulların askıya alınması sırasında, alternatif eğitim 
yöntemlerinden tamamen dışlanmıştır. Zayıf tepkiler, çabaların kısaltılmasının 
veya öğretim elemanlarının uygun yardımı sağlayamamasının bir sonucu olabilir. 
Bu mevcut çalışma, bu noktayı biraz kapsamına rağmen daha fazla ve daha derin 
bir araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Ek olarak çalışmaya diğer yöntemlerin 
kullanılmasıyla devam edilebilir. Özellikle Sağırların eğitimine uyarlanmış 
uzaktan teknoloji unsurları içeren bir eğitim modeli geliştirirken hareket etmeye 
izin verecek bir sosyal deney yapmak mümkün olacaktır. Dijital eğitim ortamı, 
Sağır öğrenciler de dahil olmak üzere herkes için rahat olmalıdır.  

Kısacası Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni kapsayıcı politikalar 
oluşturmak veya acil durumlarda bu bireylerin ihtiyaçlarını tanıyan mevcut 
politikalara yeni içerikler eklemek için Sağır öğrenciler de dahil olmak üzere 
engellilere yönelik ilgili politikalarını yeniden düşünmelidir. İlaveten, devam 
eden COVID-19 salgını gibi krizler sırasında eğitime ara verilmesinin büyük 
etkilerinden kaçınmak için telekomünikasyon hizmetlerinin tüm alanları 
kapsayacak şekilde gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve tüm engelli öğrencilere 
internet hizmetleri sunması gerekmektedir. Türkiye’de COVID-19 salgını, 
öğrenme ortamlarında önemli değişikliklere neden olmuş ve işitme kaybı olan 
öğrenciler için çok sayıda zorluk yaratmıştır. Bu anketin sonuçları, pandemi 
sırasında yüz yüze ve uzaktan öğrenme ortamlarının sıklığına ve bu durumların 
her birinde işitme kaybı olan öğrencilere sağlanan olanaklara bir bakış 
sunmaktadır. Uzaktan öğrenmenin zorlukları göz önüne alındığında, işitme kaybı 
olan öğrenciler için daha fazla ve farklı düzenlemeler düşünülmeli; öğrenmeyi 
teşvik etmek için öğrencilere müfredata eşit erişimi sağlamak için bu 
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düzenlemeleri belirlemek adına bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gereklidir. Sağır 
bireyler, “salgının unutulmuş kurbanları” olarak adlandırılmıştır (Shin, 2020). 
Küresel sorunlarla mücadele ederken uygulanan uzaktan eğitim sisteminin 
dezavantajlarının yanı sıra avantajları da bulunmakta ve her bireyin kendini 
geliştirmesinde, bilgi ediniminden yoksun kalmamasında önemli bir araç 
olmaktadır. 

Anketten elde edilen sonuçlar, Sağır öğrencilerin %35,7’sini kendine ait 
bilgisayarı olmadığını ve kendilerini güvensiz hissettiğini ortaya koymuştur. 
Kural olarak yeterli becerilerin olmamasının nedeni, ailedeki maddi sorunlar ve 
gence normal ekipman sağlanamamasıdır. Çalışma, ankete katılan 56 Sağır 
öğrenciden 25'sinin yüz yüze eğitime döndüklerinden daha rahat olduğunu ancak 
22'ünün uzaktan eğitimin daha iyi anladığına inandığını göstermiştir.  

Uzaktan eğitimin bu dönemde yeterince sorun yaratmış olduğunu, TİD 
tercümanı olmadığını ve eğitim organizasyonundan çok az memnuniyet 
duyulduğunu söylemek mümkündür. Sağırlar için sunumların bilgilendirici ve net 
olmadığı da ayrıca ifade edilmiştir. (Katılımcıların yüzde 32,1’i bunu söylüyor.) 
Çoğu durumda değerlendirmeler zamanında yapılmasına rağmen yeterli bir 
değerlendirmeden bahsetmek zordur. Öğrencilerin karşılaştığı başlıca zorluklar 
arasında, uzaktan eğitim platformlarına uyum ve internet ile ilgili sorunlar yer 
almış, devamında ise artan görev hacmi, istikrarlı bir program ve günlük rutin 
oluşturamama, öğretim elemanları ve sınıf arkadaşlarıyla iletişim eksikliği gibi 
problemler sıralanmıştır. 

10. ÖNERİLER
Katılımcılar, uzaktan eğitim sürecince yaşadıkları zorlukları; teknolojik

bilgi eksikliği, Sağır öğrencilerin beceri eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, 
destek personelinin yeterli olmaması, öğretim elemanı ile iletişimin zayıf olması, 
evden çalışmanın getirdiği dikkat dağınıklığı ve motivasyonun azalması olarak 
dile getirmiştir. Tüm bunlara ek olarak küresel bir sorun olan ekonomik 
yetersizlikler de öğrencilerin bu süreçte bilgiye ulaşmasını daha zor bir hale 
getirmiştir. Uzaktan eğitim sürecinden en fazla verimin ve faydanın sağlanması 
için farklı uygulamalar gerçekleştirilebilir. Örneğin, ihtiyaç sahibi ailelerdeki 
Sağır öğrencilere tablet, bilgisayar gibi çevrim içi eğitimde gerekli olan 
materyallerin gönderimi sağlanabilir. 

Pek çok ülkede eğitimin aksamaması ve sürdürebilirliğin sağlanması için 
planlama-programlamalar yapılmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Öğretim 
elemanlarının yüz yüze eğitimde gösterdikleri performansı çevrim içi eğitimde de 
göstermeye çalışmaları süreci olumlu etkileyecektir. Dersler interaktif bir biçimde 
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işlenebilir ve ödevler de aynı yöntemle değerlendirebilir. Bu uygulamaların 
eğitimde düzen ve süreklilik sağlaması için teknolojik alt yapıyla desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Bu çalışmanın bulguları, COVID-19 pandemisi sırasında eş zamanlı 
öğrenme sağlamak için önemli bir araç olmasına rağmen, Sağır öğrenciler için 
uzaktan eğitim kullanımını sınırlayabilecek çeşitli engelleri tanımlamıştır. 
Uzaktan öğrenmenin belirgin olduğu ve bunu engelleyen durumların ortaya çıktığı 
koşulları daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılmalı ve konu ilgili 
faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışma, Sağır öğrencilerle uzaktan 
eğitim kullanan eğitmenlerin şunları yapması gerektiğini göstermektedir: Sanal 
tahta, çizim kalemleri veya işaretçiler gibi uzaktan eğitim platformlarında hangi 
görsel tekniklerin ve araçların Sağır öğrencilerin dersleri takip etmesine yardımcı 
olabileceğini öğrenmelidir. Sağır öğrencilere ders sırasında sunulacak olan 
PowerPoint sunumları gibi öğrenme materyalleri önceden gönderilmelidir. Bu, 
onların materyali okumalarını ve tartışılacak konulara aşina olmalarını 
sağlayacaktır. Sağır öğrencilerin sorularını sorarken kullanabilecekleri yazılı 
etkinlikler hazırlanmalıdır. Sağır öğrencilerle e-posta veya WhatsApp gibi farklı 
iletişim yolları sağlanmalıdır. 

Araştırmacı, bu tür durumlar için gelecekte kullanılmak üzere acil durumlar 
ve krizler için kapsamlı bir plan hazırlanmasını ve Sağır öğrencileri buna göre 
eğitmeyi önermektedir. Öğretim elemanlarının Sağır öğrencilerin eğitiminde 
karşılaştıkları sorunlara fikir, öneri ve çözüm aramak için daha geniş bir topluluk 
üzerinde daha fazla çalışma yapılmalıdır. 
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BÖLÜM 14 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK 
EĞİTİMİNDE WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: BİR 

LİTERATÜR TARAMASI 

Şahin AKDAĞ1, Murat TEZER2 

ÖZET 
Öğrenme güçlüğü veya özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilere, matematik 

öğretiminde Web 2.0 teknolojilerinin kullanımı, ihtiyaç duyulan başlıca konulardan 
biridir. Fakat gerek özel eğitimde görev alan gerekse de kaynaştırma eğitimi yaptıran 
eğitimcilerin, özel gereksinimli öğrencileri için, internet üzerinde etkili ve işlevsel 
Web 2.0 teknolojilerini derslerinde kullanmaları halinde, önemli avantajlar sunduğu 
belirtilmektedir. Literatür incelendiğinde, konuyla ilgili olarak sınırlı sayıda 
çalışmaya rastlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı gerek özel eğitim gerekse de 
kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin matematik eğitimleri sürecinde, Web 2.0 
teknolojilerinin kullanımına ilişkin araştırmaların incelenmesidir. Betimsel tarama 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırma kapsamında Google Akademik, 
ERIC, Web of Science, Science Direct, OpenThesis, ProQuest Dissertations & Theses 
Global, Scopus ve YÖKTez veritabanları üzerinden anahtar kelimeler ile 2011-2022 
yılları arasında, Türkçe ve İngilizce yayın dillerinde 16 araştırma incelemeye 
alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, Özel gereksinimli öğrencilerin matematik 
eğitiminde Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı araştırmalar 2011 yılında başlamış, 
son yıllarda artmış ve tekrar azalmıştır. Yapılan araştırmaların birçoğu Amerika’da, 
geriye kalan çalışmaların ülkelerinin ise, sırayla İspanya, İtalya ve Sırbistan’da olduğu 
görülmüştür. Ayrıca araştırmaların birçoğu Literatür taraması şeklinde yapıldığı ve bu 
araştırmaların birçoğunun ilkokul/ortaokul/lise seviyesinde, Literatür taraması 
şeklinde yapılan araştırmalar olduğu görülmüştür.  
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THE USE OF WEB 2.0 TECHNOLOGİES İN MATHEMATİCS 
EDUCATİON OF STUDENTS WİTH SPECİAL NEEDS: A LİTERATURE 

REVİEW 
ABSTRACT 

The use of Web 2.0 technologies in teaching mathematics to students with 
learning disabilities or special needs is one of the main issues needed. However, it is 
stated that educators who take part in both special education and inclusive education 
offer significant advantages for their students with special needs if they use effective 
and functional Web 2.0 technologies on the Internet in their lessons. When the 
literature is examined, a limited number of studies are found on the subject. The aim 
of this research is to examine the researches on the use of Web 2.0 technologies in the 
mathematics education process of both special education and inclusive education 
students. Within the scope of this research, which was carried out using the descriptive 
scanning method, 16 researches were analyzed in Turkish and English publication 
languages between 2011-2022 with keywords over Google Academic, ERIC, Web of 
Science, Science Direct, OpenThesis, ProQuest Dissertations & Theses Global, 
Scopus and YÖKTez databases. As a result of the examination, researches using Web 
2.0 technologies in mathematics education of students with special needs started in 
2011, increased and decreased again in recent years. It was seen that most of the 
studies conducted were in the USA, and the countries of the remaining studies were 
in Spain, Italy and Serbia, respectively. In addition, it has been seen that most of the 
studies are studies conducted in the form of Literature review. Many of these 
researches were found to be studies conducted at primary/middle school/high school 
level, in the form of Literature review again. 

Keywords: Mathematics education, Web 2.0 technologies, educational 
technologies, special needs, student 

1. GİRİŞ 
İnsanlığın günlük yaşamının merkezinde yer alan teknolojinin eğitim 

ortamlarında da kullanılacağı kaçınılmaz bir gerçektir (Yavaş, 2021; Yıldız, 2021; 
Devran ve Bilgin, 2021). Günümüz teknolojilerinin bu ortamlarda kullanılması, 
evrensele ve çağdaşlığa uyum sağlamada önemli bir adım olarak görülmektedir. 
Teknoloji, etkili ve verimli eğitim süreçlerinin önünü açacak, öğrencilerin 
istenilen farkındalık düzeyine ulaşmalarına yardımcı olacak araç ve gereçlerin 
oluşturulmasında önemli bir yardımcıdır (Burak ve Çörekçi; 2021; Ardıç, 2021; 
Ledger ve Fischetti, 2020). Günümüz teknolojisi, günümüz z kuşağı 
öğrencilerinin eğitim sürecine dahil olmalarını, daha aktif roller almalarını ve 
bilgiye doğrudan erişmelerini sağlamakta; bilişsel ve duyuşsal gelişimlerinin yanı 
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sıra iş birliği içinde hareket etmelerini sağlayarak sosyalleşmelerine yardımcı 
olmaktadır (Gürsan, 2021; Şafak, 2020; Aksoy, 2021). 

Bilgisayar teknolojilerinin son yıllarda eğitime hızla dahil olması, 
öğretmenlerin bu teknolojilerle geliştirilebilecek ilgi çekici etkinlikleri sınıf 
ortamına taşımalarına olanak sağlamaktadır. Web 2.0 araçları, öğrencilerin 
işbirliği içinde çalışabilecekleri eğitim teknolojilerinden biridir (Solomon ve 
Schrum, 2014). Web 2.0’ı kullanan teknolojiler, öğrenme-öğretim ortamını 
iyileştirerek dönüştürme sağlar ve de öğrenme böylece daha ilginç hale 
gelmektedir. Ayrıca, daha anlamlı ve daha orijinal hale getirme potansiyeline 
sahiptir. Web 2.0 araçlarını ve diğer teknolojileri kullanmak, öğrencilerin derse 
yönelik motivasyonlarını ve akademik başarılarını artırabilir (Wankel ve 
Blessinger, 2013). Sosyal web araçlarının kullanımı, öğrenciler arasındaki 
işbirliği becerilerini geliştirirken öğretmenlerin öğrencilerle etkileşimini 
kolaylaştırır (Molinillo ve diğerleri, 2018). Web 2.0 araçları sayesinde dünyanın 
farklı yerlerinden öğretmenler hep birlikte ortak projeler oluşturabilmekte ve bu 
projelere herkes rahatça erişebilir ve web ortamlarında paylaşım yapabilmektedir. 
Web 2.0 araçları, katılımcıların içerik oluşturma ve paylaşma becerilerini 
geliştirmek için tasarlanmış heyecan verici ortamlardır (Griffin & Ramachandran, 
2010).  

Web 2.0 teknolojileri, öğrencilerin yalnızca bilişsel öğrenmelerine değil, 
aynı zamanda öğrencilerin kendi kendine öğrenme becerilerine hitap eden, etkili 
öğrenme ve sosyal öğrenmeye de yardımcı olan öğrenme ortamlarıdır (Wankel & 
Blessinger, 2013). Web 2.0 teknolojilerinin çoğu işbirlikli öğrenmeyi artırmakta 
ve öğrencilerin projeler üzerinde birlikte çalışmalarına veya birbirleriyle rekabet 
etmelerine olanak sağlamaktadır. Web 2.0 araçları kullanılarak hazırlanan ders 
etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarılarını ve teknoloji ile kendi kendine 
öğrenme düzeylerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (Harris & Rea, 2009). 
Web 2.0 teknolojileri, öğrenciler için gerçek öğrenme deneyimleri sağlar ve 
küresel farkındalığı, yaratıcılığı, yenilikçiliği, eleştirel düşünmeyi, aktif katılımı 
ve işbirliğini destekler (Crane, 2012; Prandini & Ramilli, 2012; Cych vd., 2018). 
Zengin içeriğe sahip Web 2.0 araçlarının öğrenme üzerinde olumlu etkileri vardır 
(Çalışkan vd., 2019). Sosyal ağlar, Bloglar, Mikrobloglar, Wiki'ler, Podcast'ler, 
Vodcast'ler, Google araçları, sanal ortamlar, işbirliği araçları, mobil uygulamalar, 
video paylaşım araçları ve daha fazlası Web 2.0 araçlarına örnektir (Crane, 2012; 
Solomon & Schrum, 2014). Bu örneklerin yanı sıra eğitim ortamlarında 
kullanılabilecek birçok Web 2.0 teknolojisi bulunmaktadır. Web 2.0 teknolojileri, 
öğretmenlere ve öğrencilere sınıf ortamında kullanılabilecek birçok olanak 
sunmaktadır. Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı sınıflarda öğrencilerin sosyal 
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bağlantı kurma becerileri, işbirliği içinde bilgi keşfetme ve paylaşma becerileri, 
içerik oluşturma becerileri, bilgileri toplama ve yeniden düzenleme becerileri 
gelişmektedir (McLoughlin ve Lee, 2007). Sınıfta Web 2.0 teknolojilerini 
kullanmak, öğrencilerin yeni araştırma yöntemlerini kullanmalarını ve çağdaş 
dijital okuryazarlıklarını geliştirmelerini sağlar (Crook & Harrison, 2008). Yakın 
zamanda yapılan bir çalışmada Web 2.0 teknolojileri kişisel öğrenme ortamları 
sınıflandırmasına dahil edilmiştir. Kişisel öğrenme ortamlarında öğrenciler 
bireysel olarak çalışabildikleri gibi akranlarıyla iletişim ve etkileşimde de 
bulunabilirler (Lim ve Newby, 2020). Sınıfta işbirliği için kullanıldığında Web 
2.0 teknolojilerinin öğrenmeyi etkileyebileceği düşünülebilir. Topalcengiz ve 
Yıldırım (2020) Araştırmalarında Web 2.0 teknolojilerinin öğrenci-öğrenci ve 
öğrenci-öğretmen arasındaki yaratıcılığı, bilgi paylaşımını ve işbirliğini 
geliştirdiğini bildirmişlerdir.  

Teknolojiye dayalı öğretim, sınıftaki öğrencilerin başarısını artırma 
çabasıyla etkili etkileşimli ortam olarak da bilinen Web 2.0 dahil olmak üzere 
birkaç temel ortamdan oluşur (Bustamante, 2017). Web 2.0 teknolojileri 
kullanılarak, teorinin de uygulanması ve pratik hesaplamalara kadar genişletilmesi 
gibi sınıftaki yaratıcı öğretim modellerine hakim olmuştur. Bustamante (2017) 
tarafından yapılan bir araştırma, Web 2.0 teknolojilerinin matematiksel öğrenme 
aktivitelerinde kullanılmasının, etkili bir pedagojik yöntemlerden biri olduğunu 
kanıtladı. Öğretim teknolojilerinin uygulanmasının, sınıftaki öğretme ve öğrenme 
sürecindeki anlama boşluklarını azaltabildiği düşüncesi, Ellis ve Bond (2018) 
tarafından da desteklenmiştir. Öğrenmede, özellikle matematik için uygun 
pedagojik yöntemlerin kullanılması, öğrencilerin ders anlayışını geliştirmeye 
yardımcı olmaktadır (Shapira ve Zavelevsky, 2019). Web 2.0 teknolojilerinin 
kullanımı matematikte benimsenen öğretim yöntemlerinden biridir ve 
uygulanması matematiğe ilgi duymayan öğrencilerin algılarını değiştirebilmiştir 
(Ng, Teo, Yeo, Ho & Teo, 2019). Padlet, matematik öğretiminde sıklıkla 
kullanılan Web 2.0 teknolojilerinde yer alan uygulamalardan biridir (Kleinsmith, 
2017). Haris, Yunus ve Badusah (2017) interaktif bir iletişim alanı olarak Padlet 
kullanımının öğrencilerin problem çözmede kullandıkları yöntemi 
destekleyebileceğini belirtmişlerdir. Padlet uygulamaları, öğrencilerin fikirlerini 
paylaşmalarını, tartışmalarını ve matematiksel anlayışlarını daha net ve ilginç bir 
şekilde genişletmelerini kolaylaştırabilir (Kleinsmith, 2017). Web 2.0 
teknolojilerinin kullanımı eğlenceli bir öğrenme ortamı yarattığı için öğrencilerin 
ilgisini çekmiş ve öğrencilerin olumsuz matematik algısını değiştirmiştir 
(Graham, Mokgwathi & Fraser, 2018). 
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Hasselbring, Lott ve Zydney (2005), Matematik öğrenmenin ve özellikle 
özel gereksinimli öğrenciler için eğitimde bilgisayar teknolojisinin kullanımını 
tamamen benimseyen bir toplum geliştirmenin iyi yapılandırılmadığını öne 
sürmektedir. Özünde, özel eğitim ihtiyacı, öğrencilerin öğrenmede bütüncül bir 
yaklaşım gerektiren bir platform gerektirir ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate 
alan bir müfredat ve öğrenme hedefi oluşturmaya çalışan bir yaklaşım da olması 
gerekmektedir. Bunlar gibi öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmaya yönelik 
çabalar, okulda rahat bir şekilde kalmalarını sağlamada ve onlara engelin 
yetersizlik olmadığını fark etme şansı vermede uzun bir yol kat etmelerini 
sağlamaktadır.  

Cullen ve arkadaşları (2009), özel gereksinimli öğrencilerin eğitimini 
desteklemek için Web 2.0 teknolojilerinin avantajlarını fark etmiş ve Learning 2.0 
araçlarını geliştirmişlerdir. Bu araçlar: yaratıcılığı ve işbirliğini geliştirmek için 
alanlar açarak ve geleneksel öğrenme/öğretme ortamlarında sorun yaşayan 
öğrencilere ilgi çekici gelen öğrenme ortamları oluşturmak için 
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Web 2.0 teknolojileri öğrencilerde öz saygıyı 
ve güven oluşturmayı teşvik ederek katılımı desteklemekte, öğrenme ufkunu 
genişletmekte ve öğrencilerin zengin içerik ortamlarına katılmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca, Web 2.0 teknolojileri daha işbirlikçi bir rolle öğretmen-
öğrenci ilişkilerini geliştirmektedir (Örneğin, öğrenciler kendi öğrenme 
süreçlerinin kontrolünü alırken, öğretmenler bağımsız öğrenmeyi ve akran 
değerlendirmesini kolaylaştıran danışmanlar veya öğrenme arkadaşları olurlar).  

Teknoloji, özel eğitimciler ve engelli öğrenciler için başarıya doğru önemli 
bir rol oynayabilir. Teknolojik araçları, özel eğitimde matematik öğretimine 
uygulayarak, özel gereksinimi olan öğrenciler için matematiksel kavramların 
anlaşılmasını artırma aracı olarak hizmet edebilir. Teknoloji hâlihazırda ve daha 
da keyif aldıkları bir araç olduğundan, öğrencileri matematik içerikli çalışmalara 
katılmaya teşvik edebilir; matematik öğrenirken başarılı sonuçlar sağlayabilir. 
Çoğu zaman, özel eğitimcilere matematik öğretiminde teknoloji kullanımını 
desteklemek için farklılaştırılmış bir müfredat veya öğretim stratejileri sağlanmaz. 
Bu nedenle, özel eğitimcilere matematik öğretirken dahil edilecek farklı Web 2.0 
teknolojileri, oyunlar ve uygulamaları belirlemek için bir kaynak olarak bir web 
sitesi sağlamak, engelli öğrencilerin matematik kavramlarını öğrenmelerinde 
fayda sağlayabilir. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalar, bu tür teknolojilerin 
kullanımının özel eğitimdeki öğrencilerin matematik performansını 
artırabileceğini ortaya koymuştur. iPad'ler, uygulamalar, mobil oyunlar ve 
bilgisayar destekli programlar dâhil olmak üzere bu araçlar, özel gereksinime 
ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir. 
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Çeşitli araştırmalar, öğretmenlerin (sınıf sınırlamalarındaki boşluğu azaltmak) 
için matematik öğretimlerinde teknolojiyi uygulamanın nasıl ve neden önemli 
olduğu konusunda kendilerini eğitmeleri gerektiğini göstermiştir (Sado, 2018). 

Matematik öğretiminde birçok avantajları olan Web 2.0 teknolojileri 
dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Web 2.0 teknolojilerinin özel eğimde 
matematik derslerinde kullanımı son yıllarda önemi ortaya çıkmasından ve teknik 
imkânsızlıklardan dolayı bu araştırmada belirli sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. 
Eğitim teknolojileri ve internet üzerindeki web sitelerindeki genel olarak eğitim 
amaçlı geliştirilen Web 2.0 teknolojilerinin özel eğitimde kullanılması halinde, 
öğrencilerin matematik dersinde motivasyonlarını, tutumlarını ve başarılarını 
artıracaktır. Bu bakımdan özel eğitimde görev yapan öğretmenler ve okul 
yöneticilerine yol göstermesi bakımından, özel eğitimde matematik dersi 
kapsamında kullanılan Web 2.0 teknolojileri ile ilgili literatürde yayınlanan 
çalışmaların incelenmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, özel 
gereksinime ihtiyacı olan öğrencilere matematik öğretiminde Web 2.0 araçlarının 
kullanıldığı araştırmaları incelemektir. Bu amaç dâhilinde aşağıdaki alt 
problemlere yanıt aranmıştır:  

1)  Özel gereksinimli öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 
teknolojilerinin kullanıldığı çalışmalar hangi dergilerde yayınlanmıştır? 

2)  Özel gereksinimli öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 
teknolojilerinin kullanıldığı çalışmaların yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3)  Özel gereksinimli öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 
teknolojilerinin kullanıldığı çalışmaların ülkeleri nedir?  

4)  Özel gereksinimli öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 
teknolojilerinin kullanıldığı çalışmaların araştırma yöntemleri nedir?  

5)  Özel eğitimde matematik dersinde Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı 
çalışmaların yöntemleri gözetildiğinde yapılan araştırmaların eğitim 
kademeleri nelerdir?  

2. YÖNTEM 
Araştırma Modeli  
Araştırma kapsamında, özel gereksinimli öğrencilere, matematik dersinde 

Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı araştırmalar ile ilgili olarak sistematik 
literatür tarama çalışması yapılmıştır. Doküman incelemesi yöntemi ile yapılan 
Literatür taramaları, nitel araştırma yaklaşımlarından biridir (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Yapılan Literatür taraması sonucunda araştırma kapsamına alınacak veya 
dışta tutulacak araştırmalar için ölçütler belirlenmiştir. Bunlar; Araştırmada özel 
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gereksinime sahip öğrencilerin matematik dersinde Web 2.0 teknolojilerinin 
kullanılması, araştırmanın belirlenen 2010-2020 yılları arasında olması, 
araştırmanın İngilizce ya da Türkçe dillerinde uluslararası hakemli bir dergide 
yayınlanmış olması. Araştırmaya bu ölçütleri sağlayan çalışmalar incelenmiş 
olup, bu ölçütleri sağlamayan çalışmalar araştırmaya dâhil edilmemiştir.  

Literatür Tarama Süreci 
Araştırma süreci dâhilinde, belirlenen ölçütler göz önünde tutularak 

rastlanılan çalışmalar araştırma kapsamına alınmışlardır. Buradan hareketle, 
elektronik veri tabanlarından Google Akademik, Science Direct, ERIC, Web of 
Science, Ebsco, Ulakbim, OpenThesis, ProQuest Dissertations & Theses Global, 
Scopus ve YÖKTez veritabanları üzerinden anahtar kelimeler ile Literatür 
taraması yapılmıştır. Veri tabanlarından sorgulama yapılırken anahtar kelimeler 
olarak “Matematik”, “Web 2.0” ve “özel gereksinim”, “zihinsel yetersizlik”, 
“Engelli”, “öğrenme güçlüğü” gibi yetersizlik türleri terimleri ve/veya bağlaçları 
ile birlikte olası tüm kombinasyonlar göz önünde tutularak kullanılmıştır. 
Araştırmada kullanılan bu terimler arama motorlarında ve elektronik veri 
tabanlarında hem Türkçe hem de İngilizce yazılarak Literatür incelenmiştir. 

Aratırma kapsamında incelenen dergi, kitap, tezlerin üniversiteleri ve 
konferans bildirileri şunlardır: “Intervention in School and Clinic”, “ICERI2019 
Proceedings”, “Gifted Education: Current Perspectives and Issues. Emerald 
Group Publishing Limited”, “Doctoral dissertation, The University of North 
Carolina at Charlotte”, “Doctoral dissertation, The University of Iowa”, “Doctoral 
dissertation, Wilmington University (Delaware)”, “Procedia-Social and 
behavioral sciences”, “Imperial Journal Interdisciplinary Research”, “Journal of 
learning disabilities”, “Education sciences”, “Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
Dergisi”, “Doctoral dissertation, University of Nevada, Las Vegas”, “Literacy 
Research and Instruction”, “Universal Access in the Information Society”, 
“PRIMUS” ve “Teaching exceptional children”. Elde edilen bu araştırmaların 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Çalışmaların İncelenmesi 
Bu araştırma kapsamında ele alınan çalışmalar; arama motoru, çalışma 

başlığı, araştırmanın yayınlandığı dergi/tez/konferans ismi, araştırmanın yılı, 
araştırmanı ülkesi, araştırma yöntemi, araştırmanın yapıldığı eğitim kademesi 
bakımından değerlendirilmiştir. 



T
ab

lo
 1

: A
ra

şt
ırm

ay
a 

dâ
hi

l e
di

le
n 

ça
lış

m
al

ar
 v

e 
öz

el
lik

le
ri 

A
ra

şt
ır

m
an

ın
 K

ün
ye

si
 

A
ra

şt
ır

m
an

ın
 

Y
ılı

 
A

ra
şt

ır
m

an
ın

 
Ü

lk
es

i 
A

ra
şt

ır
m

an
ın

 
Y

ön
te

m
i 

E
ği

tim
 K

ad
em

es
i 

Br
un

va
nd

, 
S.

, 
&

 B
yr

d,
 S

. 
(2

01
1)

. 
U

si
ng

 V
oi

ce
Th

re
ad

 t
o 

pr
om

ot
e 

le
ar

ni
ng

 e
ng

ag
em

en
t 

an
d 

su
cc

es
s 

fo
r 

al
l 

st
ud

en
ts

. 
Te

ac
hi

ng
 e

xc
ep

tio
na

l c
hi

ld
re

n,
 4

3(
4)

, 2
8-

37
. 

20
11

 
A

m
er

ik
a 

Li
te

ra
tü

r 
ta

ra
m

as
ı 

İlk
ok

ul
/O

rta
ok

ul
/L

is
e 

Br
ow

n,
 M

. R
. (

20
13

). 
M

at
he

m
at

ic
s, 

se
co

nd
ar

y 
st

ud
en

ts
 w

ith
 

di
sa

bi
lit

ie
s, 

an
d 

W
eb

 2
.0

 te
ch

no
lo

gi
es

. I
nt

er
ve

nt
io

n 
in

 S
ch

oo
l 

an
d 

C
lin

ic
, 4

9(
1)

, 5
4-

58
. 

20
13

 
A

m
er

ik
a 

Li
te

ra
tü

r 
ta

ra
m

as
ı 

O
rta

ok
ul

 

Bo
uc

k,
 

E.
 

C
., 

&
 

H
un

le
y,

 
M

. 
(2

01
4)

. 
Te

ch
no

lo
gy

 
an

d 
gi

fte
dn

es
s. 

In
 G

ift
ed

 E
du

ca
tio

n:
 C

ur
re

nt
 P

er
sp

ec
tiv

es
 a

nd
 

Is
su

es
. E

m
er

al
d 

G
ro

up
 P

ub
lis

hi
ng

 L
im

ite
d.

 
20

14
 

A
m

er
ik

a 
Li

te
ra

tü
r 

ta
ra

m
as

ı 
İlk

ok
ul

/O
rta

ok
ul

/L
is

e 

Le
e,

 A
. (

20
14

). 
Te

ac
he

r 
ev

al
ua

tio
n 

of
 r

es
ou

rc
es

 d
es

ig
ne

d 
fo

r 
te

ac
hi

ng
 m

at
he

m
at

ic
s 

to
 s

tu
de

nt
s 

w
ith

 s
ig

ni
fic

an
t 

co
gn

iti
ve

 
di

sa
bi

lit
ie

s 
(D

oc
to

ra
l 

di
ss

er
ta

tio
n,

 T
he

 U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
N

or
th

 
C

ar
ol

in
a 

at
 C

ha
rlo

tte
). 

20
14

 
A

m
er

ik
a 

Ta
ra

m
a 

Ö
ze

l E
ği

tim
 

Ö
ğr

et
m

en
le

ri 

Bj
ek

ić
, D

., 
O

br
ad

ov
ić

, S
., 

V
uč

et
ić

, M
., 

&
 B

oj
ov

ić
, M

. (
20

14
). 

E-
te

ac
he

r 
in

 i
nc

lu
si

ve
 e

-e
du

ca
tio

n 
fo

r 
st

ud
en

ts
 w

ith
 s

pe
ci

fic
le

ar
ni

ng
 d

is
ab

ili
tie

s. 
Pr

oc
ed

ia
-S

oc
ia

l a
nd

 b
eh

av
io

ra
l s

ci
en

ce
s,

12
8,

 1
28

-1
33

.

20
14

 
Sı

rb
is

ta
n 

Li
te

ra
tü

r 
ta

ra
m

as
ı 

İlk
ok

ul
/O

rta
ok

ul
/L

is
e 

Sw
an

so
n,

 H
. 

L.
, 

Lu
ss

ie
r, 

C
. 

M
., 

&
 O

ro
sc

o,
 M

. 
J. 

(2
01

5)
. 

C
og

ni
tiv

e 
st

ra
te

gi
es

, 
w

or
ki

ng
 m

em
or

y,
 a

nd
 g

ro
w

th
 i

n 
w

or
d 

pr
ob

le
m

 s
ol

vi
ng

 in
 c

hi
ld

re
n 

w
ith

 m
at

h 
di

ffi
cu

lti
es

. J
ou

rn
al

 o
f 

le
ar

ni
ng

 d
isa

bi
lit

ie
s, 

48
(4

), 
33

9-
35

8.
 

20
15

 
A

m
er

ik
a 

D
en

ey
se

l 
İlk

ok
ul

 

240 



To
le

nt
in

o,
 R

. M
. (

20
16

). 
Th

e e
ffe

ct
iv

en
es

s o
f u

si
ng

 te
ch

no
lo

gy
 

to
 

te
ac

h 
an

d 
as

se
ss

 
pe

rfo
rm

an
ce

 
in

 
m

at
he

m
at

ic
s 

am
on

g 
st

ud
en

ts
 

w
ith

 
sp

ec
ia

l 
ed

uc
at

io
n 

ne
ed

s. 
Im

pe
ria

l 
Jo

ur
na

l 
In

te
rd

is
ci

pl
in

ar
y 

R
es

ea
rc

h,
 2

, 9
8-

10
3.

 

20
16

 
A

m
er

ik
a 

Li
te

ra
tü

r 
ta

ra
m

as
ı 

İlk
ok

ul
/O

rta
ok

ul
/L

is
e 

H
ig

a,
 

J. 
M

. 
(2

01
7)

. 
In

st
ru

ct
io

na
l 

M
at

h 
Te

ch
no

lo
gy

 
in

 
Se

co
nd

ar
y 

Sp
ec

ia
l E

du
ca

tio
n:

 T
ea

ch
er

-R
ep

or
te

d 
Pr

ac
tic

es
 a

nd
 

Pe
rc

ep
tio

ns
 (D

oc
to

ra
l d

is
se

rta
tio

n,
 U

ni
ve

rs
ity

 o
f N

ev
ad

a,
 L

as
 

V
eg

as
). 

20
17

 
A

m
er

ik
a 

Ta
ra

m
a 

Ö
ze

l E
ği

tim
 

Ö
ğr

et
m

en
le

ri 

C
ia

m
pa

, K
. (

20
17

). 
Bu

ild
in

g 
br

id
ge

s 
be

tw
ee

n 
te

ch
no

lo
gy

 a
nd

 
co

nt
en

t 
lit

er
ac

y 
in

 s
pe

ci
al

 e
du

ca
tio

n:
 L

es
so

ns
 l

ea
rn

ed
 f

ro
m

 
sp

ec
ia

l e
du

ca
to

rs
’ u

se
 o

f i
nt

eg
ra

te
d 

te
ch

no
lo

gy
 a

nd
 p

er
ce

iv
ed

 
be

ne
fit

s 
fo

r s
tu

de
nt

s. 
Li

te
ra

cy
 R

es
ea

rc
h 

an
d 

In
st

ru
ct

io
n,

 5
6(

2)
, 

85
-1

13
.

20
17

 
A

m
er

ik
a 

Ö
ze

l D
ur

um
 

Ç
al

ışm
as

ı 

Ö
ze

l E
ği

tim
 

Ö
ğr

et
m

en
le

ri/
 

Ö
ğr

en
ci

le
r 

Pe
te

rs
on

-A
hm

ad
, M

. B
., 

St
ep

p,
 J.

 B
., 

&
 S

om
er

vi
lle

, K
. (

20
18

). 
Te

ac
hi

ng
 p

re
-s

er
vi

ce
 te

ac
he

rs
 h

ow
 to

 u
til

iz
e 

w
eb

 2
.0

 p
la

tfo
rm

s 
to

 su
pp

or
t t

he
 e

du
ca

tio
na

l n
ee

ds
 o

f s
tu

de
nt

s w
ith

 d
isa

bi
lit

ie
s i

n 
ge

ne
ra

l e
du

ca
tio

n 
cl

as
sr

oo
m

s. 
Ed

uc
at

io
n 

sc
ie

nc
es

, 8
(2

), 
80

. 

20
18

 
A

m
er

ik
a 

Li
te

ra
tü

r 
ta

ra
m

as
ı 

Ö
ğr

et
m

en
 A

da
yl

ar
ı 

A
rm

an
o,

 T
., 

Bo
rs

er
o,

 M
., 

Ca
pi

et
to

, A
., 

M
ur

ru
, N

., 
Pa

nz
ar

ea
, 

A
., 

&
 R

ui
gh

i, 
A

. (
20

18
). 

O
n 

th
e 

ac
ce

ss
ib

ili
ty

 o
f M

oo
dl

e 
2 

by
 

vi
su

al
ly

 im
pa

ire
d 

us
er

s, 
w

ith
 a

 fo
cu

s 
on

 m
at

he
m

at
ic

al
 c

on
te

nt
. 

U
ni

ve
rs

al
 A

cc
es

s i
n 

th
e 

In
fo

rm
at

io
n 

So
ci

et
y,

 1
7(

4)
, 8

65
-8

74
. 

20
18

 
İta

ly
a 

Ö
ze

l D
ur

um
 

Ç
al

ışm
as

ı 

Ö
ze

l E
ği

tim
 

Ö
ğr

et
m

en
le

ri/
 

Ö
ğr

en
ci

le
r 

Pa
re

de
s-

M
ar

tín
ez

, 
J. 

M
., 

Sá
nc

he
z-

Po
lo

, 
M

., 
G

im
én

ez
-

M
ar

tín
ez

, 
R

. 
J.,

 R
ue

da
s-

Ra
m

a,
 M

. 
J.,

 C
on

ej
o-

G
ar

cí
a,

 A
., 

G
on

zá
le

z-
Pé

re
z,

 J
. 

M
., 

...
 &

 M
uñ

oz
-A

lfé
re

z,
 M

. 
J. 

(2
01

9)
. 

Tu
to

ria
l, 

Pr
of

es
si

on
al

, P
er

so
na

l a
nd

 A
ca

de
m

ic
 O

rie
nt

at
io

n 
of

 
U

ni
ve

rs
ity

 
St

ud
en

ts
" 

Tu
to

rg
ra

do
s 

2.
0"

. 
In

 
IC

ER
I2

01
9 

Pr
oc

ee
di

ng
s (

pp
. 5

16
3-

51
70

). 
IA

TE
D

. 

20
19

 
İs

pa
ny

a 
A

ka
de

m
ik

 
or

ya
nt

as
yo

n 
U

ni
ve

rs
ite

 

241 



D
er

by
, 

K
. 

E.
 (

20
19

). 
Im

pa
ct

 o
f 

en
V

is
io

nm
at

h 
2.

0 
on

 t
he

 
M

at
he

m
at

ic
s 

A
ch

ie
ve

m
en

t o
f S

tu
de

nt
s 

in
 G

ra
de

s 
3,

 4
, a

nd
 5

. 
W

ilm
in

gt
on

 U
ni

ve
rs

ity
 (D

el
aw

ar
e)

. 
20

19
 

A
m

er
ik

a 
Ta

ra
m

a 
İlk

ok
ul

 

M
cV

an
ce

l, 
S.

 M
. (

20
20

). 
A

 C
om

pa
ris

on
 o

f 
Tw

o 
M

at
h 

Fa
ct

 
Fl

ue
nc

y 
In

te
rv

en
tio

ns
: 

In
cr

em
en

ta
l 

R
eh

ea
rs

al
 

vs
 

FA
ST

T 
M

at
h™

 (D
oc

to
ra

l d
is

se
rta

tio
n,

 T
he

 U
ni

ve
rs

ity
 o

f I
ow

a)
. 

20
20

 
A

m
er

ik
a 

D
en

ey
se

l 
İlk

ok
ul

 

A
R

I, 
İ. 

A
., 

&
 B

aş
er

, 
D

. 
Ev

al
ua

tio
n 

of
 P

re
se

rv
ic

e 
Te

ac
he

rs
’ 

C
om

pu
te

r-b
as

ed
 In

st
ru

ct
io

na
l M

at
er

ia
ls

 b
y 

Sp
ec

ia
l E

du
ca

tio
n 

Te
ac

he
rs

. 
A

hm
et

 K
el

eş
oğ

lu
 E

ği
tim

 F
ak

ül
te

si
 D

er
gi

si
, 

4(
2)

, 
24

8-
26

6.

20
22

 
A

m
er

ik
a 

D
en

ey
se

l 

Ö
ğr

et
m

en
 A

da
yl

ar
ı/ 

Ö
ze

l E
ği

tim
 

Ö
ğr

et
m

en
le

ri/
 

Ö
ğr

en
ci

le
r 

R
ob

er
to

 
C

. 
So

to
 

&
 

M
el

is
sa

 
So

to
 

(2
02

2)
: 

M
ee

tin
g 

th
e 

C
ha

lle
ng

e:
 U

sin
g 

V
oi

ce
Th

re
ad

 t
o 

D
es

ig
n 

St
ud

en
t-C

en
te

re
d 

M
at

he
m

at
ic

s 
C

ou
rs

es
, 

PR
IM

U
S,

 
D

O
I: 

10
.1

08
0/

10
51

19
70

.2
02

2.
20

59
72

7 

20
22

 
A

m
er

ik
a 

Li
te

ra
tü

r 
ta

ra
m

as
ı 

İlk
ok

ul
/O

rta
ok

ul
/L

is
e 

242 



243 

Verilerin Analizi 
Bu araştırmada betimsel istatistiki yöntem kullanılmış ve Literatür taraması 

sonrasında doküman incelemesiyle elde edilen verilerin tablo gösterimleri 
sırasında frekanslar kullanılarak bulgular açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın 
çözümlenmesinde “Araştırma Analiz Formu” kullanılmış ve ona göre bulgular 
elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularının elde edilmesi amacıyla hazırlanmış olan 
bu form ile ilgili olarak Özel Eğitimden 2 ve Ölçme ve Değerlendirme alanından 
2 uzmanın da görüşleri alınmış ve forma son şekli verilmiştir. Hazırlanan formda; 
Araştırmanın yayınlandığı dergi, araştırma yılı, araştırmanın ülkesi, araştırmanın 
yöntemi, araştırmanın eğitim kademesi olmak üzere beş bölüme yer verilmiştir. 
Araştırmadan elde edilen bulgular tablo ve grafikler şeklinde sunulmuş ve 
yorumlanmıştır. 

Güvenirlik 
Araştırma kapsamında elde edilen araştırmalar değerlendirilmiş ve elde 

edilmiş olan veriler ışığında güvenirlik analizi de yapılmıştır. Bu analiz hazırlanan 
formun beş bölümü için de yapılmıştır. Araştırmaya kapsamına alınan çalışmalar, 
ayrıca özel eğitim mezunu doktora derecesine sahip bir öğretim üyesi tarafından 
beş bölüm için hesaplanmış ve araştırma güvenirliği hesaplanmıştır. Araştırma 
güvenirliği hesaplanırken [görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100] 
formülü göz önünde tutulmuş (Wolery, Bailey ve Sugai, 1988) ve uzlaşma 
sağlandıktan sonra, bu araştırmada kodlayıcılar arası güvenirlik %100 olarak 
tespit edilmiştir.  

3. BULGULAR
Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencilerin matematik eğitiminde Web

2.0 teknolojilerinin kullanıldığı araştırmaların yıllara göre frekans grafiği Grafik 
1’de verilmiştir. Grafik 1’de görüldüğü üzere, özel gereksinime ihtiyacı olan 
öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı 
araştırmalarda en fazla görülen araştırmaların en çok 2013 yılında (N=3) 
rastlanmıştır. Bu şekildeki araştırmaların başlangıç yılı ise 2011’dir. Özel 
gereksinimi olan öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 teknolojilerinin 
kullanıldığı araştırmalar genel olarak 2011 yılında başlarken 2013 yılında artmış 
daha sonra azaldıktan sonra yine 2017, 2018, 2019 yıllarında hafiften artmış ve 
son yıllarda biraz daha azalmıştır.  
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Şekil 1: Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı 

 
Bu çalışmaların yazarlarının veya araştırmaların ülkesine göre değişimi ise 

Grafik 2’de verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde yapılan araştırmaların birçoğu 
(N=12) Amerika’da, geriye kalan birer tane üretilen çalışmaların ülkelerinin ise, 
sırayla İspanya, İtalya ve Sırbistan’da olduğu görülmüştür.  

Şekil 2: Çalışmaların Yapıldığı Ülkelere Göre Dağılımı 

 

Yine çalışmaların yöntemlerine göre değişimi ise Şekil 3’de verilmiştir. 
Grafik 3 incelendiğinde yapılan araştırmaların birçoğu (N=7) Literatür taraması 
şeklinde yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. Daha az sıklıkla sırasıyla tarama, 
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deneysel araştırmalar, özel durum çalışması ve akademik oryantasyon tarzında 
yapılan araştırmalara rastlanmıştır.  

Şekil 3: Çalışmaların Yapıldığı Yönteme Göre Dağılımı 

Araştırma kapsamına alınan çalışmaların yöntemi ve eğitim kademesine 
göre karşılaştırılması ise Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4 incelendiğinde yapılan 
araştırmaların birçoğu (N=5) ilkokul/ortaokul/lise seviyesinde, Literatür taraması 
şeklinde yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. Daha az sıklıkla sırasıyla takiben 
ilkokulda yapılan deneysel çalışmalar, özel eğitimde görev yapan 
öğretmenler/öğrenciler üzerinde yapılan özel durum çalışmaları, özel eğitim 
öğretmenleri ile yapılan literatür taraması çalışmalarına, ve nadiren de olsa 
üniversitede akademik oryantasyon şeklinde, öğretmen adayları/özel eğitim 
öğretmen/öğrencileri ile yapılan deneysel çalışmalar, öğretmen adayları/özel 
eğitim öğretmenleri/öğrenciler ile yapılan deneysel çalışmasına, ortaokul ve 
öğretmen adayları ile yapılan literatür çalışmasına, ve son olarak ilkokulda yapılan 
tarama araştırmasına rastlanmıştır. 
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4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın amacı olan özel gereksinimli öğrencilerin matematik

eğitiminde Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı araştırmaların incelenmesi 
sürecinde araştırma kapsamına alınan araştırmalar; Araştırmanın yayınlandığı 
dergiye, araştırmanın yayın yılına, araştırmanın ülkesine, araştırmanın yöntemine 
ve “araştırmanın yöntemi ve yapıldığı eğitim kademesine göre karşılaştırılması 
bakımından incelenmiştir.  

Özel gereksinimli öğrencilerin matematik eğitiminde Web 2.0 teknolojile-
rinin kullanıldığı araştırmaların 2011 yılında başlaması, son yıllarda artması ve 
tekrar azalması anlamlıdır. Fakat öğretim teknolojilerinin bir ihtiyaç olarak görül-
mesi ve Covid-19 Pandemisi’nden sonra yine Web 2.0 teknolojilerinin tekrar özel 
gereksinimli bireylerin eğitiminde yaygın olarak kullanılacağı söylenebilir. Ben-
zer olarak Terzioğlu ve Yıkmış (2022) tarafından yapılan araştırmada özel eği-
timde matematik öğretiminde sanal manipülatiflerle yapılan araştırmaların, ço-
ğunlukla 2020 yılında yapılması da bu araştırmanın bulgusu ile paralellik arz et-
mese de 2020 sonrasında özel gereksinimli bireylerin matematik eğitiminde Web 
2.0 teknolojilerinin kullanımının özellikle azalması Covid-19 Pandemisine bağla-
nabilir. Yapılan araştırmaların birçoğu Amerika’da, geriye kalan birer tane üreti-
len çalışmaların ülkelerinin ise, sırayla İspanya, İtalya ve Sırbistan’da olduğu gö-
rülmüştür. Ayrıca araştırmaların birçoğu Literatür taraması şeklinde yapılan ça-
lışmalar olduğu görülmüştür. Daha az sıklıkla sırasıyla tarama, deneysel araştır-
malar, özel durum çalışması ve akademik oryantasyon tarzında yapılan araştırma-
lara rastlanmıştır. Bu araştırmaların birçoğu ilkokul/ortaokul/lise seviyesinde, Li-
teratür taraması şeklinde yapılan çalışmalar olduğu görülmüştür. Daha az sıklıkla 
sırasıyla takiben ilkokulda yapılan deneysel çalışmalar, özel eğitimde görev yapan 
öğretmenler/öğrenciler üzerinde yapılan özel durum çalışmaları, özel eğitim öğ-
retmenleri ile yapılan literatür taraması çalışmalarına, ve nadiren de olsa üniver-
sitede akademik oryantasyon şeklinde, öğretmen adayları/özel eğitim öğret-
men/öğrencileri ile yapılan deneysel çalışmalar, öğretmen adayları/özel eğitim öğ-
retmenleri/öğrenciler ile yapılan deneysel çalışmasına, ortaokul ve öğretmen 
adayları ile yapılan literatür çalışmasına, ve son olarak ilkokulda yapılan tarama 
araştırmasına rastlanmıştır. Bu araştırmaların çoğu genellikle tez çalışması ol-
ması, azının ise dergilerde ve konferans bildirilerinde yayınlanmış olması dikkat 
çekicidir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçla, özel gereksinimli öğrencilerin ma-
tematik eğitiminde Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı araştırmaların Pandemi 
sonrası azalmasının nedenleri araştırılması gerekmektedir. Benzer şekilde bu tek-
nolojilerin özellikle özel eğitim kurumlarında uygulanıp uygulanmadığı, bu tek-
nolojilerin kullanımından yeterince verim alınıp alınmadığı konularındaki araştır-
maların ileriki araştırmalar olarak yapılması önemlidir.
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KAYNAŞTIRMA SINIFLARINDA BULUNAN GÖRME 
YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN AİLELERİNİN ve 

ÖĞRETMENLERİNİN TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR 
İNCELEME 

Gülay ÇELİK1, Banu ALTUNAY2 

ÖZET 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin motor gelişimi, dil gelişimi, 

bilişsel/zihinsel gelişimi, sosyal gelişim vb. alanlarında yaşamış oldukları bazı 
güçlükler bulunmaktadır. Kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan 
öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerin üstesinden gelebilmesi ve en aza 
indirgenebilmesi için bilişim teknolojilerini de kapsayacak şekilde yapılacak 
düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Araştırmada görme yetersizliği olan 
öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerinin tutumlarının tespit edilmesinin yanı sıra 
öğretmenlerin kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan öğrencileri 
için bilişim teknolojilerini de içerecek şekilde yaptıkları uyarlamalar/düzenlemelerin 
belirlenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Antalya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçelerinde bulunan okullarda 
öğrenim gören 15 görme yetersizliği olan öğrenciler, aileleri ve sınıfında görme 
yetersizliği olan öğrenci bulunan 19 öğretmen oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış 
görüşme sorularından oluşan görüşme formu kullanılarak katılımcılarla yüz yüze 
görüşülmüştür. Erişilebilir ders materyalleri, teknolojik araçlar, uyarlamalar ile ilgili 
sorunlar olduğu tespit edilmiştir.  
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A REWIEW ON ATTITUDES AND BEHAVIORS OF FAMILIES AND 
TEACHERS OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT IN INCLUSIVE 

CLASSROOMS 

ABSTRACT 
In this study attitudes of families and teachers of children with visual 

impairment in inclusive classrooms are examined. There are some difficulties in 
children with visual impairment in the areas of motor, cognitive/mental, social 
development etc. In order students with visual imparment in inclusive classrooms to 
overcome and minimize diffuculties, some arrangements including information 
technologies are necessary. In this study it is aimed to determine 
adaptations/regulations including information technologies for their students with 
visual imparment in inclusive classrooms as well as attitudes of students, their families 
and teachers. In this study to collect the data from students, their families and teachers, 
one of the qualitative research method, case study was used. The sample was 15 
students with visual impairment in inclusive classrooms from the schools in 
Muratpaşa, Konyaaltı and Kepez in Antalya and their families. Meanwhile by using 
interview method, 19 teachers who have students with visual impairments in their 
classrooms are interviewed. It is identified that there are some problems about 
accessible lesson materials, technological tools and adaptations.  

Keywords: Student with special needs, special education, visual impairment, 
inclusive education, Information Technologies. 

1. GİRİŞ  
Kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim sınıfları içerisinde 

eğitimlerini ve buna paralel olarak akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan 
birlikteliklerini amaçlayan eğitim modelidir (Kargın, Acarlar ve Sucuoğlu, 2003). 
Yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin akademik ve sosyal becerileri kazanması 
kaynaştırma uygulamalarının başarılı olmasına bağlıdır (Diken ve Sucuoğlu, 
1999). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumları üzerine yapılan 
araştırmalarda öğretmenlerin tutumlarının olumsuz olmasının etkili kaynaştırma 
eğitimi için en büyük engel olduğu ifade edilmektedir (Diken ve Sucuoğlu, 1999; 
Kayaoğlu, 1999; Şahbaz, 1997). Kaynaştırma uygulamalarındaki olumsuz 
tutumların sınıf öğretmenlerinin engel gruplarına yönelik bilgi eksiklerinden, 
yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamalarından kaynaklandığı vurgulanmaktadır 
(Batu, 2000; Engin, Tösten, Kaya ve Köselioğlu, 2014; Şahin ve Güldenoğlu, 
2013; Ünal, 2010).  

Kaynaştırma ortamlarında görme yetersizliği olan öğrencilerin (az 
gören/kör) gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayacak öğretimlere, araç-
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gereçlere, ortam-materyal uyarlamalarına ihtiyaçları vardır. Kaynaştırma 
ortamlarında gerekli destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması, bu 
gereksinimleri giderebilecektir. Kör bireylerin eğitimde dokunsal ve işitsel 
materyallere (kabartma alfabe, sesli kitap vb.), az gören bireylerin ise, görme 
potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmeleri için büyüteç, gözlük, büyük puntolu 
yazı, şekil-zeminlerde zıt renklerin kullanılması, aydınlatma, materyal ve çevresel 
düzenlemelere gereksinimleri bulunmaktadır (Altunay, 2013; Ataman, 2011). 
Ülkemizde görme yetersizliği olan öğrenciler; matematik, fen bilimleri, hayat 
bilgisi, sosyal bilgiler, oyun ve fiziki etkinlikler derslerinde gören akranlarıyla 
aynı programı takip etmektedir (Altunay Arslantekin, 2018, s. 144). Görme 
yetersizliği olan kişilerin bu dersleri takip edebilmeleri, akranlarının, ailelerinin, 
öğretmenlerinin onları daha yeterli birer birey olarak görebilmeleri, olumlu tutum 
geliştirmeleri için araç-gereçlere, ortam ve materyal uyarlamalarına ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Örneğin, kör öğrenciler için derslerde küptaş kasa, Braille daktilo 
gibi araçlar, kabartılmış şekiller vb., az görenler için ise aydınlatma gibi ortam 
uyarlamalarına, büyük puntolu yazı, şekil-zemin zıtlığı oluşturulan materyal 
uyarlamalarına yer verilmelidir (Altunay Arslantekin, 2012; Altunay Arslantekin, 
2018). Ayrıca akademik yaşantılarında başarılı olabilmeleri ve bağımsız bir 
yaşam sürebilmeleri için son derece önemli becerilerin öğretilmesi gerekmektedir. 

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan

öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle açık uçlu görüşme formları kullanılarak 
görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kaynaştırma sınıflarında bulunan 
görme yetersizliği olan öğrencileri için bilişim teknolojilerini de içerecek şekilde 
yaptıkları uyarlamaların/düzenlemelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan 
derinlemesine görüşme nitel araştırma türlerinden durum çalışması niteliğindedir. 

2.2. Çalışma Grubu 
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez 

İlçelerinde bulunan okullar araştırmanın çalışma evrenini oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini ise bu okullarda öğrenim gören 15 görme yetersizliği 
olan öğrencileri ve aileleri ile 19 sınıf öğretmeni oluşturmuştur.  

2.3. Verilerin Analizi 
Yapılan bu araştırma ile görme yetersizliği olan öğrencilerin ve ailelerinin 

kaynaştırmaya yönelik tutumlarını ölçmek için öğrenci ve ailelerle ayrıca 
öğretmenlerin, kaynaştırmadaki görme yetersizliği olan öğrencilerine yönelik 
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yaptıkları uyarlamalara/düzenlemelere ilişkin görüşlerine ulaşabilmek için 
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme kapsamında elde edilen veriler ise içerik 
analizi ile derinlemesine çözümlenmiştir.  

3. BULGULAR 
3.1. Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan 
Öğrencilerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular 
Görme yetersizliği olan öğrencilerden ödevlerinde ve sınavlarında 

kullandıkları materyalleri belirtmeleri istenmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar 
sınav ve materyal kullanımı genel temaları altında toplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ödevlerinde ve Sınavlarda Kul-
landıkları Materyaller 

Temalar Kategoriler F 
Sınav Öğretmen okuyor, öğrenci cevaplıyor 9 

Öğretmenleri ya da arkadaşları okuyor 5 
Büyük puntolu sınav kâğıdı kullanıyor 1 

Materyal 
kullanımı 

Kabartma/Braille Yazı/ Bristol kâğıdı/Çivi Kalem  4 
Bilgisayar/Tablet/Telefon  4 
Ses Kayıt Cihazı 2 
Braille Daktilo/Braille Kitap 1 
Küptaş/Abaküs/Kabartma Şekiller 2 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin büyük çoğunluğu sınav olurken öğret-
menlerinin okuduğunu ve kendilerinin cevapladığını, çok azı ise öğretmenlerinin 
kendisi için büyük puntolu sınav kâğıdı hazırladığını belirtmiştir. Öğrencilerin bü-
yük çoğunluğu, Kabartma/Braille Yazı/Bristol kâğıdı/Çivi Kalem/Bilgisayar/Tab-
let/Telefon kullandıklarını, bir kısım öğrenci de ses kayıt cihazı kullanmak iste-
diklerini ancak öğretmenlerinin/idarenin buna izin vermediğini belirtmişlerdir.  

Görme yetersizliği olan öğrencilere öğrenirken bir şeyleri değiştirebilecek 
olsalar neleri değiştirmek istedikleri sorusu sorulmuştur. Öğrencilerden dördü 
memnun olduklarını ve değiştirmek istedikleri bir şey olmadığını belirtmiştir. 
Öğrencilerden biri ise okula devam etmek istemediği için değiştirmek istediği bir 
şey olmadığını ifade etmiştir. Değiştirmek istedikleri durumları belirten on 
öğrencinin verdikleri yanıtlar öğretmen/eğitim etkinlikleri, materyal, okul-okulun 
fiziki yapısı ve dersler genel teması altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğrenme Ortamında Değiştir-
mek İstedikleri Durumlar 

Temalar Kategoriler  F 
Öğretmen/ 
Eğitim 
etkinlikleri 

Öğretmenlerin fazla sıkmaması 1 
Öğretmenlerin tahtada yazılanları söylemesi 1 
Öğretmenlerimin/arkadaşlarımın da kabartma yazıyı, küptaş 
kasada yazmayı bilmelerini 

4 

Beden eğitimi dersinde görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik 
aktivitelerin olmasını 

3 

Materyal Derslerde ses kayıt cihazı kullanma 1 
Akıllı tahtayı kullanma/Akıllı tahtada yazıları büyültme 3 
Kabartma harita/yer küre vs olması 2 
Materyal kullanımın arttırılması 2 
Sesli bilgisayardan takip etme 1 

 Okulun Fiziki 
yapısı 

Görme yetersizliği olan arkadaşları ile okuyabilme 1 
Kapı kolların kolay açılması 1 
Kapıların açılış yönünün dışa değil de içe doğru açılmasını isteme 1 
Lavabo musluklarının değiştirilmesi 1 
Tuvalete giderken merdiven olmaması 1 

Dersler Beden, Resim, İngilizce derslerinin azaltılması 1 
Derste konuşmaların azaltılması 1 
Teneffüs saatlerini artırma 1 

Öğretmen/eğitim etkinlikleri teması altında öğrencilerin büyük çoğunluğu 
öğretmenlerinin/arkadaşlarının kabartma yazıyı, küptaş kasada yazmayı 
bilmelerini, büyük kısmı beden eğitimi dersinde görme yetersizliği olan 
öğrencilere yönelik aktivitelerin olmasını istediklerini belirtmişlerdir. Materyal 
teması altında ise akıllı tahtayı kullanma/akıllı tahtada yazıların büyültülerek ders 
anlatıldığını söyleyen öğrenci sayısı oldukça az sayıdadır.  

3.2. Kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan 
öğrencilerin ailelerinin engelli çocuklara yönelik tutumlarına ilişkin 
görüşlerine ait bulgular 
Ailelerden okulda verilen eğitim-öğretim süreci hakkında düşüncelerini 

paylaşmaları istenmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlar “Kaynaştırma eğiti-
minden memnuniyet”, “Öğretmen/akran” ve “Uygun materyal bulunma/kul-
lanma” genel temaları altında değerlendirilmiştir. Bir ebeveyn ise çocuğunun 
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okula az gittiğini, devamsızlık yapan bir öğrenci olduğunu belirterek hiçbir tema 
başlığı altında görüş belirtmemiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. 

Ebeveynlerin büyük çoğunluğu, kaynaştırma eğitiminden memnun 
olmadığını ifade etmiştir. Ebeveynler ayrıca kaynaştırma öğrencisi olan sınıf 
öğretmenlerinin görme yetersizliği olan öğrencilere eğitim verme konusunda 
yetersiz bulduklarını ve okullarda görme yetersizliği olan öğrenciler için eğitim 
materyallerinin eksik olduğu görüşünü belirtmiştir.  

Tablo 3: Ebeveynlerin Okulda Verilen Eğitim-Öğretim Sürecini Değerlendirmesi 
Temalar Kategoriler F 

Kaynaştırma 
eğitiminden 
memnuniyet 

Memnun değil 7 
Memnun 5 
Çok memnun 2 
Değerlendirme yapılmamış 5 

Öğretmen/akran 

Akranları yardımcı oluyor 1 
Akran zorbalığına maruz kalıyor 1 
Kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinin görme yetersizliği 
olan öğrencilere eğitim verme konusunda yetersizliği bulunuyor 

5 

Bazı öğretmenler ilgili, bazıları değil 2 
Öğretmenleri ilgili/bilinçli 3 
Değerlendirme yapılmamış 3 

Uygun materyal 

Okulda görme yetersizliği olan öğrenciler için eğitim materyalleri 
eksik 

5 

Çocuğa özel puntolar ile ödev veriliyor 2 
Değerlendirme yapılmamış 8 

Araştırmada bulunma/kullanmaya katılan ebeveynlerin on dördü 
“Çocuğunuzun daha iyi eğitim alması için değişmesini istediğiniz şartlar var 
mıdır?” sorusuna “evet” yanıtı verirken, biri “hayır” yanıtını vermiştir. Evet, 
yanıtını verenlerin yanıtları sınav ve okul genel temaları altında toplanmıştır. Elde 
edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 

Ebeveynlerden büyük çoğunluğu çocuklarının görme engelliler okuluna 
gitmesini, okullarda bazı ayrıcalıklar verilmesini ve sınıf öğretmenlerinin özel 
eğitim konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca araç-
gereç desteği, farklı sınav, farklı zamanda sınav, ek süre, LGS’de muaf 
tutuldukları sorularla ilgili de görüş bildirenler bulunmaktadır. 
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Tablo 4: Ebeveynlerin Çocuğunun Daha İyi Eğitim Alması İçin Değişmesini 
İstediği Şartlar 

Temalar Kategoriler F 

Okul 

Görme engelliler okuluna gitmesi 3 
Görme yetersizliği olan öğrencilere bazı ayrıcalıklar verilmesi (Giriş-çıkış, 
sınıfın zemin katta olması) 

3 

Kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinin özel eğitim konusunda 
bilgilendirilmesi 

3 

Görme yetersizliği olan öğrencilere ödev verilmesi 2 
Kaynaştırma eğitiminde servis ücretinin karşılanması 2 
Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda özel eğitim sınıfının olması 2 
Okul binasının fiziki olarak görme yetersizliği olan öğrencilere uygun 
hazırlanması (Kapılarının açılış yönü/yönlendirici levha) 

2 

Normal gelişim gösteren çocuklar için olan basketbol sahası, bilgisayar odası 
gibi aktivite odalarının olması 

1 

Kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerinin kabartma yazıyı bilmesi 1 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin diğer akranları ile uyumunu sağlayacak 
pedagogların okulda istihdamı 

1 

Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda görme engelliler öğretmeni 
istihdam etmek 

1 

Kaynaştırma eğitimine ortaokuldan sonra geçilmesi 1 
Görme yetersizliği olan öğrencilere uygun materyal bulunması (Kabartma 
harita, küre, iskelet sistemi vs.) 

1 

Bilgisayar eğitiminin daha detaylı verilmesi 1 
Kaynaştırma eğitimindeki özel gereksinimli çocukların MEB tarafından 
denetlenmesinin yapılması 

1 

Destek eğitim imkânının sağlanması 1 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin okula kayıtlarında esneklik tanınması 1 
Ders sayısının azaltılması 1 
Okula araç-gereç desteği sağlaması 1 
Hem çocuğa hem aileye psikolojik destek sağlanması 1 

Sınav 

LGS sınavlarında çocukların düzeyine uygun kabartma soruların olması 2 
Sınavlarda ek süre verilmesi 2 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin diğer arkadaşlarıyla farklı bir zamanda 
sınav yapılmaması 

1 

LGS sınavında muaf tutuldukları sorulara dikkat edilmesi 1 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden 
farklı bir sınava girmesinin sağlanması 

1 
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3.3. Öğretmenlerin, Kaynaştırmadaki Görme Yetersizliği Olan 
Öğrencilerine Yönelik Yaptıkları Uyarlamalara/Düzenlemelere Ait 
Bulgular 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin derse katılımı noktasında sorun 

yaşayan öğretmenlerin bu sorunu aşmaya çalışmak için yaptıkları etkinliklere 
yönelik verdikleri yanıtlar sorun ve çözüm genel temaları altında toplanmıştır. 
Elde edilen sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.   

Tablo 5: Öğretmenlerin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Derse 
Katılımında Yaşadıkları Sorunları Aşmaları İçin Yaptıkları Etkinlikler 

Temalar Kategoriler F 

Sorun 

Braille alfabesini bilmediğim için bazı işaretleri anlatamıyorum 1 
Ders dışında farklı şeyler anlatıyor 1 
İşlem yapması gereken konularda zorluk yaşanıyor 1 
Sorduğum sorulara yanıt vermiyor 1 
Tahtayı oturduğu yerden görememesi 1 
Değerlendirme yapmamış 6 

Çözüm 

Öğrenci ve/veya aile ile görüşerek 4 
Derste soru sorarak aktif tutmaya çalışıyorum 2 
Rehberlik servisine yönlendirme 1 
Yerinden kalkıp tahtaya gelerek 1 
Yapmıyor 1 
Değerlendirme yapmamış 2 

Öğretmenlerin her biri Braille alfabesini bilmediği için bazı işaretleri 
anlatamadığını, ders dışında farklı şeyler anlattığını, işlem yapması gereken 
konularda zorluk yaşadığını, sorduğu sorulara yanıt alamaması ve öğrencinin 
tahtayı oturduğu yerden görememesi gibi sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu ise yaşanan sorunlar hakkında görüş 
bildirmemiştir. Çözüm olarak ise öğretmenlerin büyük çoğunluğunun öğrenci 
ve/veya aile ile görüşerek sorunu aşmaya çalıştıkları görülmektedir.  

Görme yetersizliği olan öğrencilerinin eğitimin daha etkili hale gelmesi için 
değişmesini/olmasını istediği durumlar olduğunu belirten öğretmenlerden 
bunların neler olduğunun açıklanması istenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri 
yanıtlar sekiz genel başlık altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da 
sunulmuştur. 
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Tablo 6: Öğretmenlerin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerinin Eğitimlerinin 
Daha Etkili Hale Gelmesi İçin Değişmesini/Olmasını İstediği Durumlar 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerinin daha etkili hale gelmesi 
için yapılacaklar 

F 

Görme engeliler okuluna yönlendirilmeli 13 
Görme yetersizliği olan öğrencilere uygun materyaller sağlanmalı 3 
Birebir ders verilmeli 3 
Kaynaştırma öğrencisi olan sınıf öğretmenlerine seminer verilmeli 2 
Tatillerde ailenin çocuklarını kendine uygun eğitim merkezlerine yönlendirmeli 1 
Destek eğitim odaları düzenlenmeli 1 
Okulun fiziki koşulları öğrencilere göre düzenlenmeli 1 
Sosyalleşebileceği Müzik, Beden eğitimi gibi derslerden muaf tutulmamalı 1 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu görme yetersizliği olan öğrencilerin 
eğitimi için kaynaştırma eğitimi verilen okullarının uygun donanıma sahip 
olmadığını, diğer öğrencilerle birlikte yetersizliği olan öğrencilerine yeteri kadar 
zaman ayıramadıklarından dolayı öğrencilerinin görme engelliler okuluna 
yönlendirilmesinin daha uygun olacağını söyledikleri görülmektedir.  

Öğretmenlerin görme yetersizliği olan öğrencilerinin eğitimlerinin daha 
etkili hale gelmesi için değişmesini/olmasını istediği durumların nasıl 
gerçekleştirilebileceği sorulmuştur. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar sekiz genel 
başlık altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7: Öğretmenlerin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerinin Eğitimlerinin 
Daha Etkili Hale Gelmesi İçin Değişmesini/Olmasını İstediği Durumların Nasıl 

Gerçekleştirilebileceği Konusundaki Görüşleri 
Görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimlerinin daha etkili hale gelmesi için 
yapılacakların nasıl gerçekleştirileceği 

F 

Görme engeliler okuluna yönlendirme yapılarak 11 
Öğretmenlere hizmet içi eğitim seminerleri verilerek 6 
Okul dışında ek eğitim kurumlarına yönlendirme 2 
Okulda görme yetersizliği olan öğrenciler için uygun eğitim koşulları hazırlanmalı 2 
Destek eğitim uygulaması 1 
Öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler ve rehberlik servisi iş birliği içinde çalışıp 
program ve materyal hazırlamalı 

1 

Özel eğitim konusunda eğitim almış öğretmen ya da öğretmen adayları tarafından 
okul saatleri dışında destek eğitim verilmeli 

1 

Görme yetersizliği olan çocukların eğitimi ile ilgili ailelere bilgilendirme semineri 
verilmesi 

1 



262 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu görme yetersizliği olan öğrencilerinin 
daha etkili eğitim alabilmesinin gerçekleşebilmesi için görme engelliler okuluna 
yönlendirme yapılması gerektiğini, öğretmenlerin yarısına yakını ise görme 
yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi için hizmet içi eğitim seminerlerinin 
düzenlenmesi ile daha etkili eğitim gerçekleştirebileceklerini ifade etmişlerdir. 
Oldukça az sayıdaki öğretmen ise okulda görme yetersizliği olan öğrenciler için 
uygun eğitim koşulları hazırlanmasına vurgu yapmış hem materyal olarak hem de 
kendilerinin ve öğrencilerin kaynaştırma eğitimine hazır hale getirilerek uygun 
öğrenme ortamının sağlanabileceğini belirtmişlerdir.  

Öğretmenlere görme yetersizliği olan öğrencilerinin eğitimi için eklemek 
istedikleri bir durum olup olmadığı sorulmuş, dördü eklemek istedikleri herhangi 
bir şey olmadığını belirtmiştir. Eklemek istedikleri olan öğretmenlerin verdikleri 
yanıtlar sekiz genel başlık altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 8’de 
sunulmuştur. 

Tablo 8: Öğretmenlerin Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerinin Eğitimleriyle 
İlgili Eklemek İstedikleri Konular 

Öğretmenlerin eklemek istedikleri durumlar F 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimine yönelik seminer düzenlenmeli 8 
Görme engelliler okuluna gitmeli 3 
Sosyalleşmesi desteklenmeli 2 
Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullara materyal desteği sağlanmalı 1 
Farklı (görme yetersizliği olan öğrencilere uygun) etkinlikler düzenlenmeli 1 
Fiziki koşulları uygun bir okula gitmeli 1 
RAM’ dan öğrenciyi kaynaştırma eğitimine göndermeden önce öğretmenler  
Bilgilendirilmeli 

1 

Yok 4 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu konuda yetersiz kaldıkları için görme 
yetersizliği olan öğrencilerin eğitimine yönelik seminerler almaları gerektiğini 
belirtirken yine büyük kısmı da görme yetersizliği olan öğrencilerin görme 
engelliler okulluna gitmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin asıl olarak 
ifade ettikleri çocukların en fazla fayda görecekleri yerde olmaları gerekliliğidir. 
Kendilerini yetersiz gördükleri için ya kendilerine görme yetersizliği ile ilgili 
eğitim verilmesi gerektiğini ya da görme yetersizliği olan öğrencilerin kendi 
koşullarına uygun okullara gitmesi gerektiğini ifade etmektedirler.  
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4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Öğretmenler görme yetersizliği olan çocukların eğitimi konusunda

bilgilerinin olmadığını, BEP hazırlamakta zorlandıklarını, görme yetersizliği olan 
öğrencilere yönelik materyalleri kullanmayı bilmediklerini ifade etmişlerdir. 
Çalışmadan elde edilen bulguları destekler nitelikte, Gök ve Erbaş (2011) da 
çalışmalarında, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili çok az bilgi sahibi 
olduklarını, bu bilgilerin onlar için yetersiz olduğunu ve kaynaştırma eğitimi ile 
ilgili yeterli bilgi sahibi olmamalarının sınıflarındaki kaynaştırma uygulamasında 
yetersiz kalmalarına ve sorunlar yaşamalarına neden olduğunu belirtmişlerdir.  

Hem öğretmenler hem de aileler görme yetersizliği olan öğrencilerin destek 
eğitim odasından faydalanmasının derslerindeki başarıyı etkilediğini belirtmiştir. 
Yıldırım ve Güven (2012) araştırmasında aileler destek eğitim uygulamasının 
uygun şekilde yapıldığını belirtirken, bazı ailelerin ise destek eğitim 
uygulamasının uygun ortamda yapılmadığı, düzenli bir şekilde yapılmadığı, 
öğretmenlerin inisiyatifine bırakıldığı, ders saatleri içinde sınıftan alınarak 
yapıldığı gibi konuları ifade edilerek destek eğitim uygulamasının tam olarak 
yapılamadığını vurguladıkları belirlenmiştir. Yapılan çalışmada da 
öğretmenlerden bazıları ise destek eğitim için ayrı özel bir ortam bulunmadığını, 
öğretmenler odasında, rehberlik servisinde ya da bahçede yapmak zorunda 
kalabildiklerini belirtmiş ve uygun ortamın sağlanmasının önemli olduğunu 
vurgulamışlardır.  

Görme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerin; özellikleri, gereksinim 
duydukları ortam düzenlemeleri, kullanacakları materyaller birbirinden farklılık 
göstermektedir (Altunay, 2013). Aileler, okullarda kabartma harita, şekilleri 
dokunarak öğrenebileceği materyallerin olmamasının çocukların dokunarak 
zihinde canlandırmasını engellediği ve öğrenmelerini güçleştirdiğini ifade 
etmişlerdir. Horzum (2016), görme yetersizliği olan öğrencilerin geometrik 
kavramları tanıma ve öğrenmeleri açısından dokunabilecekleri veya bu geometrik 
şekilleri oluşturabilecekleri materyallerin kullanımının önemli olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca tablet, kalem, küp taş ve kasası, Bristol kâğıtları, kabartma 
yazılı kitaplar vb. okul araç-gereçlerine ulaşımın zor olması ve bu ürünlerin pahalı 
olması ifade edilerek kaynaştırma eğitiminde de okul araç-gereç desteğinin 
verilmesi talep edilmektedir.  

Görme yetersizliği olan öğrencilerin ses kayıt cihazı veya telefon gibi 
destekleyici teknolojilerin kullanmasının dersleri takip açısından önemli olduğu 
hem aileler hem de görme yetersizliği olan öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. 
Gür (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırma, destekleyici teknolojilerin görme 
yetersizliği olan öğrenciler için son derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
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Destekley c  teknoloj ler, görme yetersizliği olan öğrenc ler n ödevler n  
yapmalarını, düzeltmeler n , araştırma yapmalarını ve b lg ye ulaşma fırsatlarını 
da arttırmaktadır (Özbay, Özmen, Tuncer ve Altunay, 2007). Ancak bu konuda 
okul yönetimlerinin izin vermemesi onlar için bir sorun oluşturmaktadır. 
Zorluoğlu ve Sözbilir (2017), görme yetersizliği olan öğrencilerin dersi anlaması, 
yetersizliklerini en aza indirmek ve ders tekrarı sağlanması açısından ses kayıt 
cihazları kullanmalarının gerekliliğine vurgu yapmıştır. Az gören öğrencilerin, 
tahtayı en iyi görebileceği şekilde oturtulmasının, eğer imkân varsa anlık 
büyültme, renk zıtlığı sağlama ve ışığını ayarlama açısından akıllı tahtalar 
kullanılması önerilmektedir. Sınıf içinde özel gereksinimli öğrenci için herhangi 
bir uyarlama yapılacaksa diğer öğrencilere bilgi verilmelidir (Kargın, 2014). 
Yapılacak uyarlama çalışmaları fiziksel çevrenin düzenlemesinde olabileceği gibi 
eğitim programının uyarlanması ve değerlendirmesi de olabilir. Öğretmenin 
sınıftaki öğrencilere bu tür uyarlamalara ilişkin önceden bilgi vermesi, onların 
özel gereksinimli arkadaşlarını kabulünü de kolaylaştıracaktır.  

Sınıf kapılarının dışa açılması, okulda engelli öğrenciler için yürüyüş yolu 
ve rampası bulunmaması, kabartma yazılı levhalar, yönlendirici/uyarı levhalar 
bulunmaması, engelli tuvaletinin olmayışı gibi konular ifade edilmiştir. Özellikle 
görme yetersizliği olan öğrencilerin sınıflarının zemin kata verilmemesi önemli 
bir sorun olarak belirtilmiştir. Dikici-Sığırtmaç, Hoş ve Abbak (2011) 
kaynaştırma eğitiminde yaşanan sorunlardan birinin fiziksel altyapı yetersizliği 
olduğunu belirtmiştir. Yılmaz ve Batu (2016), öğretmenlerin gerekli fiziksel 
düzenlemelerin yapılması ile kaynaştırma uygulamalarının daha başarılı olacağını 
düşündüklerini ortaya koymuştur.  

Aileler ve öğretmenler tarafından ifade edilen bir konu ise, “ailelerin görme 
yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi hakkında bilgilendirilmeleri ve daha bilinçli 
hale getirilmeleridir.” Bu kapsamda ailelere eğitim verilmesi hem aileler hem de 
öğretmenler tarafından belirtilen bir durumdur. Özellikle ailelerin eğitimine 
yönelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar da bu bulguyu destekler niteliktedir 
(Çotuk ve Altunay, 2017; Polat, 2021). Bu çalışmalar çocukların öğrendiklerini 
genelleyebilmelerine yönelik ailelerin (anne, kardeş vb.) daha fazla fırsatı 
olduğunu, ailelerin de eğitim sürecine katılarak çocukların hayatında önemli bir 
rol oynamaktan mutlu olduklarını vurgulamaktadır. 

5. ÖNERİLER 
Kaynaştırma öğrencisi bulunan okullarda görme yetersizliği olan 

öğrencilerin eğitimi, kullandıkları materyaller konusunda öğretmenlere 
seminerler düzenlenebilir. Aileler tarafından belirtilen bir diğer durum ise 
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çocuklarının eğitimi konusunda yetersiz kaldıkları, ne yapmaları gerektiğini 
bilemediklerini ve bu konuda kendilerine eğitim verilmeleri gerektiğidir. Benzer 
şekilde öğretmenler de görme yetersizliği olan çocuğu olan ailelere çocuklarının 
eğitimi hakkında eğitim verilmesi gerekliliğini ifade etmiştir. Bu kapsamda görme 
yetersizliği olan öğrencilerin ailelerine çocuklarının eğitimleri ile ilgili seminerler 
düzenlenmesi, bilgilendirici kaynakların gönderilmesi, aile eğitimine yönelik 
daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir. Görme yetersizliği olan öğrencilerin 
bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak farklı duyularını ön plana 
çıkararak hazırlanan basit, etkili etkinlik ve materyallerin, yetersizliği olan 
bireylerin akademik başarısını olumlu yönde etkileyeceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle, görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimine yönelik olarak etkinlik 
kitaplarının tasarlanması ve öğretmenlerin erişimine açılması önerilmektedir.  
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BÖLÜM 16 

BAĞIMSIZLIKTAN BAĞLANTILILIĞA SİBORGUN 
TANIMLANMASI VE ENGELLİLİK OLGUSU 

Emre TAŞGIN1 

ÖZET 
20. yüzyıl, Sanayi Devrimi ile ivme kazanan bilimsel gelişmelerin engellilerin

hayatına olumlu katkılar sağladığı bir dönem olmuştur. Hümanizm düşüncesinin 
doğadaki en üstün varlık olarak insanı merkeze alması ve Aydınlanma Çağı'nın aklı 
ön plana çıkarması, insanı eksiklerinden arınma arayışına yöneltmiştir. Teknolojinin 
bütün imkanlarından yararlanarak aşkın bir insan yaratma hedefinde bulunan 
günümüz insanı, kalıcı yapay parçalar eklemek yoluyla bedenini mevcut halinden 
daha iyi hale dönüştürmeye odaklanmış durumdadır. Vücuduna eklemlenmiş yapay 
parçalar bulunduran insanlardan siborg olarak bahsedilmektedir. Yeti yitiminden 
kurtulmak isteyen birçok kişi için siborg teknolojisi bir umut halini almış durumdadır. 
Engelliler için bağımsız yaşayabilmenin kendi kararlarını alabilmek ile eşdeğer 
görüldüğü dikkate alındığında, 21. yüzyıl engellilik çalışmaları teknolojinin eyleyici 
gücünün farkında olmak durumundadır. Dolayısıyla bu çalışmada siborg metaforuyla 
engellilerin bağımsızlığı arasındaki bağlantısallık üzerinde durulmaktadır. Bu 
bağlamda ilk olarak engellilik hareketinin yakın geçmişi hakkında kısa bir giriş 
yapıldıktan sonra transhümanizm düşüncesi ve siborg metaforu açıklanmış, engellilik 
ve siborg teknolojisi arasındaki ilişkiselliğe değinilmiş ve engellilerin siborg 
teknolojisinden yararlanma girişimlerinin nasıl etkiler yaratabileceğine ilişkin 
birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Destek Teknolojileri, Transhümanizm, Siborg, Engellilik 
ve Bağımsızlık 

1 Eğitimde Görme Engelliler Derneği Kurucu Başkanı ve Kapadokya Üniversitesi – Kültürel 
Çalışmalar Programı Yüksek lisans Öğrencisi, emre.tasginn@gmail.com: 0000-0001-7262-7628 
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DEFINITION OF CYBORG FROM INDEPENDENCE TO 
CORRELATIVITY AND THE DISABILITY PHENOMENON 

ABSTRACT 
The 20th century has been an era in which scientific developments, which 

gained momentum with the Industrial Revolution, made positive contributions to the 
lives of the people with disability. The fact that the humanism centered the human 
being as the supreme being in nature and that the Age of Enlightenment brought the 
mind to the forefront prompted people to seek purification from their deficiencies. 
Today's human being, who aims to create a transcendent human being by making use 
of all the possibilities of technology, is focused on transforming human body from its 
current state to a better one by adding permanent artificial parts. People who have 
artificial parts in their bodies are defined as cyborg. Cyborg technology has become a 
hope for many people who want to recover from disability. Considering that being 
able to live independent for people with disability is equivalent to being able to make 
their own decisions, 21st century disability studies need to be aware of the power of 
technology. Consequently, this study focuses on the connectivity between the cyborg 
metaphor and the independence of people with disability. In this sense, the idea of 
transhumanism and the cyborg metaphor were explained after a brief introduction to 
the recent history of the disability movement, the relation between disability and 
cyborg technology was mentioned, and some inferences were made about how the 
attempts of people with disability to benefit from cyborg technology could have an 
impact. 

Key Words: Support Technologies, Transhumanism, Cyborg, Disability and 
Independence 

1. GİRİŞ 
Aristoteles’in insanı akla ve zekaya sahip olması nedeniyle canlılar ara-

sında en üstün sınıfa yerleştiren felsefesi hümanizm düşüncesi ile birlikte yeniden 
yaygınlaşmıştır (Akıllı, 2017; Cevizci, 2018). Ne var ki bu hümanizm düşüncesi, 
üstünlük mertebesinden yalnızca Batılı, erkek, yetişkin ve sağlam vücutlu seçkin-
lerin yararlanabilmesine olanak vermiştir (Braidotti, 2014). Batıda Sanayi Dev-
rimi ile birlikte seri üretime dahil olamayacağı düşüncesiyle toplumdan dışlanan 
engelliler bir yük olarak görülmeye başlamış, tecrit ve öjeni gibi uygulamalara 
maruz kalmıştır (Aytemur Sağıroğlu, 2020). Yine Dünyanın bu küresinde aynı 
dönemde bir marangoz terimi olan normal ifadesi standart insanı tanımlamak için 
kullanılmaya başlamış (Davis, 2011), engelliler, kadınlar ve Batılı olmayanlar 
normal kapsamının dışarısında bırakılan kesimler arasında yer almıştır. 

Aydınlanma Çağı ile aklın ön plana çıkması ve Sanayi Devrimi ile birlikte 
hız kazanan bilimsel buluşlar, geçtiğimiz yüzyılda teknolojinin değiştirici 
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gücünün insanları ve doğadaki tüm bileşenleri etkilemesine yol açmıştır. Bu etki 
öylesine büyük olmuştur ki, insanların günlük yaşamları ve alışkanlıkları 
temelden değişmiş, teknoloji vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 

Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi sonrasında engellilerin bakımevlerine 
kapatılma, toplumdan dışlanma ve öjeni gibi uygulamalara maruz kaldığı bilin-
mekteyse de, özellikle körler ve sağırların eğitimi alanında bazı ilerlemeler de 
kaydedilmiştir. Sağırlar alanında işaret dili ve dudak okuma gibi yöntemlerin yay-
gınlaşması ve körler alanında Braille alfabesinin icat edilerek gelişmesi, bu alan-
daki hızlanmayı kolaylaştıran etkenler arasındadır (Balcı, 2013; Braddock ve 
Parish, 2011; Demirci, 2005). 20. yüzyıl ise engellilerin teknoloji sayesinde geç-
mişte yapabilmeleri imkansız görülen alanlarda başarılı olabilmelerine, üretim 
toplumuna katılabilmelerine, kendileriyle ilgili karar verebilecekleri örgütlenme-
ler meydana getirebilmelerine ve insan hakları olgusunun küresel çapta yaygın-
laşmasını konjonktürel bir fırsat bilerek toplumda eşit bireyler olarak yer alabil-
mek için hak talep etme mücadelesi yürütebilmelerine zemin hazırlamıştır. 

2. TRANSHÜMANİZM VE SİBORG METAFORU
Tarihin en eski devirlerinden beri geliştirdiği icatlarla hayatta kalmanın öte-

sine geçerek yaşam kalitesini iyileştirmeyi başarabilmiş bir tür olan insan, kendi-
sini diğer canlılardan üstün bir varlık olarak görme konusunda bir tereddüt hisset-
memiştir. Geçmişte ölümcül olarak kabul edilen hastalıkların birçoğunun tedavi 
edilebileceğini keşfederek ömrünü uzatmayı başaran insanın bir sonraki düşüncesi 
ise bu süreyi daha da ileri çekmek ve bedeni kusurlarından arındırmak olmuştur. 
İnsanın bilim ve teknoloji yoluyla mevcut halinin ötesine geçebileceği, hastalık-
lara karşı daha dirençli olmakla birlikte kendisini daha zinde ve genç hissedebile-
ceği, zihinsel durumunu kontrol etmenin yanı sıra mevcut zekâ seviyesini aşabi-
leceği gibi fikirler, transhümanizm (insanaşırıcılık) akımının gelişmesini sağla-
mıştır (Dağ, 2018). Transhümanizm kelimesini ilk defa kullanan Julian Huxley’e 
göre (1957), insan kendisini ve etrafını değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu 
bir an önce kabul etmelidir. World Transhumanist Association (Dünya Transhü-
manist Derneği), transhümanizmi “Uygulamalı akıl yoluyla, özellikle yaşlanmayı 
ortadan kaldırmak ve insanın entelektüel, fiziksel ve psikolojik kapasitelerini bü-
yük ölçüde artırmak için kullanılabilir teknolojiler geliştirerek ve yaygınlaştırarak, 
insanlık durumunu temelden iyileştirme olasılığını ve arzu edilirliğini onaylayan 
entelektüel ve kültürel hareket” şeklinde tanımlamıştır. 

Nick Bostrom’un (2005) biyolojik sınırların aşılması olarak idealize ettiği 
transhümanist düşüncenin hedeflendiği şekliyle uygulanabilmesi için insan 
bedeninin yapay organlarla güçlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
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noktada Haraway’ın (2006)siborg metaforuyla açıkladığı İnsan ile makinenin 
birleşiminden oluşan melezleşme hali üzerinde durulması gerekmektedir. Açılımı 
sibernatik organizma olan siborg terimi ilk defa 1960 yılında Manfred Clynes ve 
Nathan Kline tarafından kullanılmıştır. Günümüzde Mevcut bedensel 
yeteneklerini güçlendirmek veya içerisinde bulunduğu yeti yitimini ortadan 
kaldırmak maksadıyla vücudunda kalıcı yapay elektronik parçalar bulunduran 
insanlar siborg olarak anılmaktadır. Donna Haraway’a göre (2006)doğa – kültür 
ilişkisinde bir iç içelik söz konusu olduğundan ve her şey dolanık bir halde 
bulunduğundan, insan – makine etkileşimi de bu çerçevede ele alınmaktadır. 
Bundan hareketle, tüm insanları siborg olarak nitelendiren Haraway’a göre 
(2006)belden aşağısı tutmayanlar ve diğer yeti yitimine sahip kişiler melezleşme 
deneyimini en fazla yaşayanlar olarak dikkati çekmektedir. 

Gelecekte Bedeni güçlendirmeye dönük teknolojilerin etkili olması halinde 
siborg insan ile siborg olmayan insan ayrımının gündeme gelme ihtimali söz ko-
nusu olabilecektir. Ayrıca hangi insanın bu teknolojilerden yararlandırılarak güç-
lendirilmeye layık görüleceği de üzerinde düşünmeyi gerektiren bir husus olacak-
tır. Böyle bir halin gerçekleşmesi durumunda Sanayi Devrimi sürecinde ortaya 
çıkan normal insan kalıbı da değişebilir. Öte yandan David J. Hess ise (1995)bir 
adım daha öteye giderek günlük yaşamında teknolojiyle yoğun etkileşim halinde 
bulunan insanları “düşük teknolojili siborg” olarak nitelendirmektedir. Bu bakış 
açısı, birçok konuda destek teknolojilerinden yararlanan engellilerin şimdiden dü-
şük teknolojili siborglar olarak anılabileceği düşüncesiyle yüzleşmeyi gündeme 
getirir. Bu durumda yeti yitimine sahip bir kişinin siborg olarak anılmanın nasıl 
bir etki yaratabileceği sorusu üzerinde tartışmak gerekebilir. 

3. SİBORG METAFORU VE ENGELLİLİK 
Chris Gray, onarıcı, normalleştirici, geliştirici ve yeniden yapılandırıcı ol-

mak üzere dört farklı siborg insandan bahsetmektedir (aktaran Kath ve diğerleri, 
2019). Buna göre gözlük takan bir kişi onarıcı, kalp pili takan bir insan normal-
leştirici, son teknoloji ayakkabı giyen bir atlet geliştirici ve inorganik maddelerle 
beslenebilen biyomühendislik kişiler yeniden yapılandırıcı siborglara örnektir 
(aktaran Kath ve diğerleri, 2019). Siborg ve engellilik çalışmaları arasındaki ke-
sişim tam da burada kendisini açık biçimde göstermektedir. Nitekim Haraway’ın 
(2006)siborg metaforuyla çizdiği tablonun eleştirildiği engellilik çalışmalarında, 
teknolojiyle dolanık halde yaşayan insanlar olarak dikkati çeken engellilerin ye-
terince hesaba katılmadığı vurgulanmaktadır. Banger’in (2018)insanlara eklene-
cek bedensel protezler sayesinde engelliliğin ortadan kalkabileceği öngörüsü ile 
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hak temelli faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının engelliliği bir farklılık ola-
rak savunarak ortadan kaldırılması gereken bir olgu olarak görmemesi karşıt ise 
de, teknolojinin fonksiyon kayıplarına dayalı yerine getirilemeyen becerileri 
mümkün kılabilecek olanakları sunma potansiyelinin yüksek olduğu dikkate alın-
dığında, 21. yüzyılda teknolojinin engellilerin yaşamına olan etkilerinin engellilik 
araştırmacılarının teorik tartışmalarının şekillenmesinde güçlü bir eyleyici olacağı 
açıktır. 

Gray’in tanımından devam edilecek olursa, onarıcı ve normalleştirici siborg 
teknolojisi olarak tabir edilen araçlara erişimin nispeten genişlediği söylenebilir. 
Ancak engellilerin geliştirici ve yeniden yapılandırıcı siborglar mertebesine yük-
selmeye uygun kişiler olarak görülüp görülemeyeceği belirsizdir. Gerçi günü-
müzde vücuduna dahil edilen organlar sayesinde yeti yitimleri nedeniyle gerçek-
leştiremediği eylemleri uygulayabilir hale gelen insanlardan söz etmek mümkün-
dür.  

Siborg teknolojisi, trafik kazası nedeniyle beyin felci geçirdiği için göz 
hareketleri dışında iletişim kurma becerisinden yoksun olan Erik Ramsey’nin bir 
bilgisayar ses sentezleyicisi kullanarak sözcükleri sese dönüştürmeyi 
başarabilmesini sağlayacak kadar gelişmiştir (Baker, 2008). Kendisini siborg 
olarak tanımlayan ve renk körü olan sanatçı Harbisson ise kafatasına takılan 
EyeBorg adlı cihaz sayesinde renkleri duyarak ayırt edebilir hale gelmiştir (Else, 
2012). Harbisson daha sonra siborg teknolojisinin yaygınlaşmasını sağlayabilmek 
maksadıyla Cyborg Foundation (Siborg Vakfı) adlı vakfı kurmuştur. Vakfın 
amacı “teknolojiyi insan bedenine uygulayarak yeni duyu ve algılar oluşturmaya 
ilişkin projelerin araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtılması” olarak açıklanmıştır 
(Cyborg Foundation, tarih yok). Oscar Pistorius yaşadığı adli olaylarla gündemi 
oldukça işgal etmesine rağmen, Dünya ilk olarak O’nu protez bacaklara sahip 
şekilde 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında engelli olmayan katılımcılarla 
yarışma mücadelesiyle tanımıştır. O’nun bu şekilde yarışmasına yoğun şekilde 
itiraz edilmişse de, oyunlara katılarak başarılı sonuçlar elde etmeyi başarabilmiştir 
(Harrasser, 2017). Motor nöron hastalığı teşhisi konulan ve 2022 yılına kadar 
yaşayan Dr. Peter Scott-Morgan, yüz kaslarını kaybetmeden yüzünün avatarını 
yapmak ve göz izleme teknolojisi kullanarak birden fazla bilgisayar kontrol etmek 
gibi özellikleri bedenine kazandırabilmiş bir bilim insanıdır (Woman TV, 2022). 
Morgan, hastalığı sonrasında geçirdiği dönüşümden Rönesans olarak bahsetmiş 
ve şu ifadeleri kullanmıştır: 

 “Örneğin uykudayken yiyip içebiliyorum. Geceleri idrarımı yapmak için 
asla kalkmam gerekmiyor. Aslında yıllardır tuvalete gitmedim. Ama 7/24 su 
içiyorum. Islak bir flanel ağzıma ve burnuma bastırıldığında mükemmel bir 
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şekilde nefes alabiliyorum. Soğuk algınlığına yakalanmam ve hastalık asla 
göğsüme yayılmaz. Ve potansiyel olarak herhangi bir dilde ağzım kapalıyken net 
bir şekilde konuşabilirim” (Woman TV, 2022).  

Ramsey, Harbisson, Pistorius ve Scott-Morgan’ın bedenlerinde geçirdiği 
dönüşümler, onların yeti yitimleri nedeniyle karşılaştıkları sınırlılıkları asgari 
seviyeye indiren, ortadan kaldıran ya da alternatif çözümlerle hayata 
bağlanmalarını sağlayan uygulamalardır. Ne var ki bu imkanlardan 
yararlanabilmenin maliyeti oldukça yüksektir ve adı geçen kişilerin ortak özelliği 
bu imkanlara sahip olabilecek ekonomik kaynağın kendilerinde bulunmasıdır. 
Gelgelelim Dünya üzerinde yeti yitiminin getirdiği sınırlılıkları aşabilecek 
teknolojik imkanların bulunduğundan haberi olmayan veya bilgi sahibi olsa bile 
buna erişemeyen birçok insan varlığından söz edilebilir. “umutlu çoğunluk” 
olarak tabir edebileceğimiz bu kalabalık kitle, güçlendirmeye dayalı teknolojilerin 
kendi hayatlarına dokunacağı günün beklentisi içerisindedir. Dolayısıyla bu 
konuda çalışan bilim insanları Dünyanın neresinde olursa olsun 
gerçekleştirecekleri deneylere katılacak gönüllülere rahatlıkla ulaşabilir 
durumdadır. Ancak şayet engelliler geliştirmeye dayalı teknolojilerden herkesle 
birlikte adil biçimde yararlanamayacak olursa veya engelliler arasında bu 
imkanlara erişim bakımından bir eşitsizlik gündeme gelirse, bu, hümanizm ile 
yerleşen üstün insan anlayışının süreceğine ve bugünün insanı bedensel ve 
zihinsel yönden şu anki halini aşabilecek imkana sahip olursa, engellilerin dışarıda 
kalan bir kesim olarak ötekileştirilmeye devam edeceğine işaret etmektedir.  

Transhümanizmin insanın bedensel kusurlarından kurtularak aşkınlığa 
erişmesi bakış açısına hizmet eden siborg metaforu ile engellilik çalışmaları yan 
yana getirilebilecek ilişkiselliğe sahiptir. Bugün engelliler halen toplumda eşit 
haklara sahip bireyler olarak konumlanma mücadelesi vermekte, engelli 
aktivistler ve engellilik araştırmacıları yeti yitimlerinin bir farklılık olarak 
görülmesi üzerinde durmaktadır. Toplumla iç içe bir yaşam sürebilmek için 
farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi temeline dayanan bu düşüncenin 
aksine yapay organlarla güçlendirilmiş insanlar dış görünüş bakımından dikkat 
çekmeye devam edecek ve görselliğin ön planda olduğu günümüz çağında bu 
değişiklik farklılık olarak algılanmanın ötesinde anormal olarak yorumlanma 
riskiyle karşılaşabilecektir. Dolayısıyla engelli aktivistlerin ve engellilik 
araştırmacılarının güçlendirmeye dayalı teknolojileri kullanan veya bu 
çalışmalara ilgi duyan engellilerin gelecekte sayıca artabileceğini öngörerek 
mücadele stratejisini belirlemesi gerekecektir.  

Bugün siborg terimi daha çok bilimkurgu ile birlikte yan yana 
getirildiğinden ve bedeninde dönüşüm geçiren insanlardan sıra dışı ve olağanüstü 
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varlıklar olarak söz edildiğinden, böyle anılmak engelli kişinin etiketlenmiş, 
ötekileştirilmiş ve damgalanmış olarak algılanmasına yol açabilir. Engellilik tarihi 
incelendiğinde yeti yitimine sahip kişilerin her dönemde alışılagelmişin dışındaki 
görünümleri nedeniyle farklı muamelelere maruz kaldığı bilinmektedir. 
Gerçekten de geçmişten bu yana engelliler farklı görünümleriyle ucube, yaratık, 
canavar gibi ifadelerle nitelenmiş, çeşitli hayvanlara benzetilmiş ve toplum 
tarafından aşağılanma, hor görülme, eğlence aracı olarak kullanılma gibi 
uygulamalarla karşılaşmıştır (Ancet, 2010; Braddock ve Parish, 2011; Jenkins, 
2020). Dolayısıyla toplumun engellilerden siborg olarak söz etmesi, bu kesimi 
kalıplaştırdığı normalin dışında konumlandırdığının bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Bir başka tabirle engelliler bedenlerine eklemlenen uzuvlar 
nedeniyle normal insan tanımının dışında kalan bir kesim olarak muamele görme 
riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bugüne kadar dış görünüşü nedeniyle toplum 
tarafından kabul edilmeyen engellilerin gelecekte de benzer bir durumla 
karşılaşması, onların toplumdan soyutlanmalarına ve kendi gettolarında yaşamaya 
dair istek duymalarına zemin hazırlayabilir. Diğer yandan engellilik olgusunun 
yavaş bir hızda da olsa toplum tarafından olumlu biçimde içselleştirilmeye 
başladığı ve hak kazanımlarının elde edildiği bir çağda bulunduğumuz dikkate 
alındığında, geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren yürütülmeye başlayan 
mücadeleler sonucunda sağlanan tecrübelerden farklılık vurgusuna devam 
edilerek toplumsal yaşam pratiklerine katılmak için yararlanmak şeklinde bir 
strateji uygulanmaya devam edilebilir. 

4. ENGELLİLİK, BAĞIMSIZLIK VE SİBORG METAFORU
Engelli hakları mücadelesi yürüten aktivistlerin eylem ve söylemleri

birlikte incelendiğinde, bağımsız yaşamaya dair güçlü bir vurgu olduğu dikkati 
çekmektedir. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda elde edilen en büyük kazanım 
olan BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’de ve Türkiye’de bu çerçevede 
güncellenerek 2014 yılında yürürlüğe giren Engelliler Hakkında Kanun’da da 
engellilerin bağımsız yaşayabilmelerine geniş yer ayrılmıştır. Ancak bağımsız 
yaşam ile kastedilenin ne olduğu, üzerinde durulmayı hak eder çapta bir 
sorunsaldır. Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’ne göre bağımsızlık, 
“Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan 
düzenleyebilen, özgür, hür” şekilde tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, tarih 
yok). Bu tanıma göre kişinin bağımsız olabilmesi için herhangi bir gücün etkisi 
altında olmaması gerekmektedir. Bir başka tabirle başka bir gücün etkisinde 
kalmadan davranışlarını ve hareketlerini düzenleyebilen kişi aynı zamanda özgür 
ve hür bireyler haline gelecektir. Ancak yeti yitimine sahip kişiler, hayatlarını 
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idame ettirebilmek için farklı destek mekanizmalarından yararlanmaktadır. Söz 
gelimi, özbakım becerilerini yerine getirmekte güçlük çeken bir kişi çevresinden 
veya profesyonel bir çalışandan destek alabilmektedir. Bazı ülkelerde engellilerin 
bağımsız yaşayabilme hakkını tesis etmek maksadıyla kişisel destek sistemi adıyla 
profesyonel olarak verilen hizmet sayesinde engelliler kendileri için 
görevlendirilen kişilerden fiziksel veya sosyal bakımdan destek almakta; bu 
şekilde toplumsal yaşama dahil olarak kendi hayatının kontrolünü bağımsız 
biçimde elinde tutabilmektedir (Ünal ve Gençöz, 2018). Yine görmeyen bir kişi 
bir yerden başka bir yere bağımsız biçimde gidebilmek için rehber köpeğiyle 
hareket edebilmektedir (Akın, 2020).  

Engelliler arasında destek teknolojilerinden yararlanma oranı her geçen gün 
artmaktadır. Farklı engel gruplarının yaşam kalitelerini daha iyi hale getirebilecek 
teknolojik yazılım ve donanımlar geliştirilmektedir. Hiç görmeyen bir kişi bilgi-
sayarı ve akıllı cihazları ekran okuyucu adı verilen yazılımlarla veya otomatik 
olarak üretilmiş Braille sembolleri okuyabilmelerini sağlayan donanımlarla kul-
lanmakta, az gören bir kişi ekran büyültmeye yarayan yazılım ve donanımlardan 
yararlanmakta, bedensel engelliler yeti yitimlerinin özelliklerine göre dudak ha-
reketleriyle veya seslerini kullanarak bilgisayara komut verebilmekte, işitme en-
gelliler cümleleri işaret diline dönüştürmeyi sağlayan yazılımlardan yararlan-
makta ya da birbirleriyle görüntülü telefon görüşmesi yoluyla daha rahat iletişim 
kurabilmektedir (Subaşıoğlu, 2000; Tosun, 2014). Ayrıca son dönemde Tür-
kiye’de kör aktivistler görme engellilerin bağımsız bireyler haline gelebilmesi için 
3b’nin (beyaz baston, Braille alfabesi ve bilişim) önemini vurgulamaktadır (Eği-
timde Görme Engelliler Derneği, 2019; Yılmaz, 2010). Engelli olarak yaşlanan 
yeni grupların, mevcut ileri yaştaki engellilere göre entegre teknolojilerle ilgili 
daha fazla deneyime sahip olacağı düşünülmektedir (Agree, 2014). Şüphesiz bu 
durum engellilerin bağımsızlığı ile destek teknolojileri arasındaki bağlantının her 
geçen gün daha kuvvetli hale geleceğini göstermektedir. 

Denilebilir ki engelli bireylerin yaşamlarını insan haklarına yaraşır biçimde 
sürdürebilmeleri için insan – insan, insan – hayvan ve insan – makine etkileşimi 
olmazsa olmazdır. Bu durumda TDK’nın bağımsızlık tanımı ile engelli aktivistle-
rin ve engellilik araştırmacılarının bağımsızlık vurgusu arasında farklar söz konu-
sudur. Engelliliğe yaklaşımda sosyal modelin geliştiricileri arasında sayılan Mike 
Oliver’a göre engelliler için bağımsızlık, kişinin hayatına ilişkin kararları kendi-
sinin alması anlamına gelmektedir (1990). O’na göre bir başkasından birtakım iş-
ler için yardım istemek engelli kişinin bağımsız olmadığı şeklinde yorumlanamaz-
ken, bu yardımın ne zaman ve ne kadar yapılacağına ilişkin kontrolün kendi elinde 
olması kişinin bağımsız olabilmesini sağlamaktadır (Oliver, 1990). Debbie Jolly, 
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Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı (ENİL) adına Türkiye’de yaptığı bir konuşmada en-
gelliler için bağımsızlığın ne olduğu hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:  

“Bağımsız hareket nedir? Kendi kararlarını alabilme demektir. Engelliler 
olarak kendi seçimlerimizi yapabilmemiz demektir. Gerektiğinde destek de alma-
lıyız. Çünkü engelli ya da engelsiz herkesin desteğe ihtiyacı vardır ve herkes diğer 
insanlarla ilişki içinde yaşam sürdürür. Bağımsız yaşam bizim seçtiğimiz yerde 
ve bizim seçtiğimiz insanlarla yaşamdır. Kendi gelirlerimize sahip olmaktır. Aynı 
zamanda engelli olmayan diğerleriyle aynı muameleyi görerek eşitliğe sahip ol-
mak ve kendi seçtiğimiz yaşamı yaşamaktır. Bazı politika geliştiricileri engelli 
bireyler bağımsız yaşam terimi kullandığında tam anlamayabiliyorlar. Bağımsız 
yaşam insan hakları temelli engelli politikalarının günlük yaşamdaki yansıması-
dır” (aktaran Taşgın, 2015). Türkiye’de engelli haklarının gelişimine önemli kat-
kılar sunan Turhan İçli, mutlak bir bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini vurgula-
dığı yazısında, “Baston nihayet bir ağaç veya metal parçasıdır. Ama onun engel-
leri algılama ve bu algı verilerini el yoluyla beyine iletme özelliği, bağımsızlığın 
ve özgürlüğün simgesi yapar onu” ifadelerini kullanarak bağımsızlığın akıl yürüt-
meyle ilintili bir kavram olduğunu ortaya koymuştur (2019, s. 4-5). Jolly ve 
İçli’nin ifadeleri birlikte ele alındığında, engellilik ve bağımsızlık ilişkisini irde-
leyebilmek için posthümanist (insanötesici) kuramcı Rosy Braidotti’nin göçebelik 
olarak adlandırdığı kavrama başvurulabilir. Braidotti’ye göre göçebelik, sınırları 
sabit olmayan, teknolojik bakımdan insan ile insansonrasının birleşiminden doğan 
bir karmaşıklık halidir (2017). Bu bağlamda bütün canlı ve cansız varlıkların ey-
leyici bir gücü olduğu (Ağın, 2020)kabulünden hareketle engellilik çalışmaları in-
celenecek olursa, hedeflenen mutlak bağımsızlık değil, hiyerarşinin bulunmadığı 
bir karşılıklı bağlantılılık haline ulaşmaya çabalamak olmalıdır. Doğadaki tüm 
canlı ve cansız maddelerin eyleyiciliği olduğunu kabul eden posthümanist bakış 
açısı ile engellilik çalışmalarına yaklaşılacak olursa, güçlü bir eyleyici olan tek-
nolojinin engellilerin kendi kararlarını alabilmelerini sağlayan en etkili enstrü-
manlardan biri olduğunu kabul etmek gerekir. 

5. SONUÇ
Batıda geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan ve yerkürenin

farklı bölgelerine de yansıyan engelli hakları mücadelesinin gelişimindeki en 
önemli faktörlerden biri teknolojik ilerlemelerdir. Gerçekten de engellilerin yeti 
yitimlerinin getirdiği sınırlılıkların ortadan kalkmasında teknoloji başat 
unsurlardan biri haline gelmiştir. Teknolojinin getirileri sayesinde hayatın her 
alanında daha görünür hale gelen engelliler toplumların olumsuz yargılarını 
dönüştürmeye dair önemli aşamalar kaydetmişlerdir. Bunun neticesi olarak 2006 
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yılında BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin imzalanmasını sağlama 
başarısı gösteren engelliler, insan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadelelerini 
sürdürmektedir. Teknolojiyi kusurlu bedenlerin kusursuz hale getirilmesi için bir 
araç olarak gören transhümanistler vücuda eklenecek yapay organlar sayesinde 
insanın yeteneklerini daha ileri seviyeye getirme çabası içerisindedir. Günümüzde 
bedeninde bu şekilde dönüşüm geçiren kişiler siborg olarak anılmaktadır. Yeti 
yitiminin getirdiği zorluklardan kurtulmak isteyen birçok engelli, 
transhümanizmin doğal seçmeni konumundadır. Engellilerin teknolojiyi yaşam 
kalitesini daha iyi hale getirmek yerine bedenini güçlendirmek için kullanma 
isteği onların henüz gelişme safhasında olan bu çalışmaların gönüllü denekleri 
olmalarına zemin hazırlamıştır. Günümüzde az sayıda siborg olarak anılan örnek 
bulunsa da, bu kişilerin ortak özelliği toplum tarafından kabul gören bir üne sahip 
olmalarıdır. Dolayısıyla hümanizm ile yaygınlaşan insanlar arası eşitsizlik 
transhümanizm çağında da devam edecek olursa, insanlar arasında bu 
imkanlardan kimlerin yararlanmasına öncelik verileceği tartışması gündeme 
gelecektir. Bununla birlikte toplum, aşağıda gördüğü bir kesim olan engellilerin 
vücuduna eklemlenmiş parçalar veya destek teknolojileri sayesinde kendisiyle 
denk veya üstün hale gelmesi olasılığından da rahatsız olabilir. Dahası, 
güçlendirilmeye dayalı teknolojilerden engellilerin yararlanmasına karşı bir 
direnç gösterilmesi söz konusu olabilir. Öte yandan engellilerin teknolojiyle iç işe 
bir yaşam sürmesi, onların geçmişte başarabilmeleri imkansız görülen alanlara 
dahil olmalarını mümkün hale getirmiştir. Bir başka deyişle teknoloji, yeti yitimi 
olan ve olmayan insanlar arasındaki genel kabul gören yerleşik mesafelerin 
bulanık hale gelmesini de sağlamıştır. Dolayısıyla siborg metaforunun daha fazla 
kullanılması ve yeti yitimi olan kişilerin bu kapsama dahil edilecek ilk kesimler 
arasında yer almasının olumlu yönleri bulunabileceği de dikkate alınmalıdır. 
Engellilik araştırmacıları, içerisinde bulunduğumuz yüzyılın dinamiklerini 
dikkate alarak siborg teknolojisinin akla getirdiği “teknoloji engellilerin 
bağımsızlığını nasıl etkiliyor?”, “bu teknolojiler engelliliği ortadan kaldıracak 
mıdır?”, “bu teknolojilerden hangi insanlar yararlanabilecektir?”, “Siborg, üstün 
insan mı olacaktır?” gibi sorulara yanıt aramaya devam etmeli ve gelişmeleri 
dikkatle izleyerek engelli hakları mücadelesinin ilerlemesine katkı sağlamalıdır. 
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