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ÖNSÖZ 

Toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı 
ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi 
yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, 
ekonomik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime 
erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam 
yararlanmasını sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. 
Bu kapsamda en önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz ki internet ve bilişim 
teknolojileridir. 

Günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı 
ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlayan bu teknoloji ve hizmetler, 
engelli bireyler açısından ise sosyo-kültürel hayata, eğitime ve ekonomik hayata 
katılabilmeleri vazgeçilmez bir araç olabilmektedir.   

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-
19), tüm dünyaya hızla yayılmış, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 
tarihinde pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandemi süreci Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde iş hayatından, eğitime, sağlık hizmetlerinden ticarete kadar birçok 
alanda değişiklikler getirmiş ve dijital dönüşümü hızlandırmıştır. Bu süreç bilişim 
teknoloji ve yazılımlarının engelliler açısından önemini daha da artırmıştır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde ve koordinasyonunda 
oluşturulan 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 raporlarla ilgili kurumların 
çalışmalarına katkı, gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin 
yaygınlaşması ve örnek olması maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ve danışmanlık 
hizmetleri gerçekleştirilmektedir. 
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Bu yayının ana hedefi 2021 yılı itibariyle Türkiye’de engelsiz bilişim 
konusundaki yaklaşımları algıları ve uygulamaları irdelemek ve engelliler 
açısından teknoloji faktörünün ve uygulamalarının önemini bir kez daha ilgililere 
aktarmaktır. İçerikler Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun 2021 yılında 
yapmış olduğu organizasyonda sunulan ve yeni teknolojilerin engelliye 
ulaşmasını sağlayan bildirilerin genişletilmiş makalelerinden oluşmaktadır. 
Kitabın bu alanda katkı yapmasını temenni eder, kitabımızın hazırlanmasında 
emeği geçen tüm bölüm yazarlarımıza ve siz okurlarımıza teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla 
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ 

Prof. Dr. Vahap TECİM  
Aralık 2021 
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BÖLÜM 1 

ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL KATILIMININ ARTMASI 
İÇİN BİR UYGULAMA: SESLİ SARI ÇİZGİ HARİTASI 

Hatice OĞUZ ÖZGÜR1,  

Burhan DUMAN2,  

Muhammet Hamdi MÜCEVHER3,  

Şadi TÜLÜ4 

ÖZET 
Teknolojik gelişmeler günümüzde bireylere eğitimden ulaşıma, sağlıktan 

ekonomiye birçok alanda neredeyse sınırsız imkânlar sunmaktadır. Teknolojinin 
sağladığı bu imkânları, özellikle toplumsal hayata uyum ve katılım konusunda 
problem yaşayan engelli bireylerin gündelik hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 
kullanmak, teknolojinin amacına uygun ve verimli kullanımına ortam hazırlayacaktır. 
Bu düşünceden hareketle var olan teknolojik imkânlar (akıllı telefonlar, akıllı harita 
uygulamaları, dijital araçların sesli yönetimi/yönlendirmesi vb.) engelli bireylerin 
gündelik ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmeye çalışılmıştır. Böylece 
engelli bireylerin gündelik hayatları görece kolaylaştırılmış ve erişilebilirliğe katkı 
sağlanmış olacaktır. 

Birçok görme engelli ve çoklu yetersizliğe sahip birey, ulaşmak istedikleri yere 
giderken başka birine bağlı olarak hareket etmek durumundadır. Sesli Sarı Çizgi 
Haritası Uygulamasıyla temel amaç, engelli bireylerin gitmek istedikleri güzergâhtaki 
sarı çizgi bilgisine akıllı telefon vb. cihazlarla erişimlerini sağlamak ve bu bilgiden 
hareketle güzergâhı kendilerinin seçmelerini kolaylaştırmaktır. 

                                                   
1 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, haticeoguz@isparta.edu.tr, 0000-0001-5901-3488 
2 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, burhanduman@isparta.edu.tr, 0000-0001-5614-1556 
3 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, muhammetmucevher@isparta.edu.tr,  

0000-0002-3474-5073 
4 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, saditulu@isparta.edu.tr, 0000-0001-5207-3680 
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Bu çalışma sonunda ortaya çıkarılacak harita uygulaması ile engellilerin bir 
noktadan diğer bir noktaya gitmek istediklerinde başka bir kişiye mecburiyetini en aza 
indirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu sayede engelli bireylerin kendilerine olan 
güvenlerinin artacağı ve hareket etme, toplumsal hayata karışma isteklerinin 
destekleneceği düşünülmektedir. Çalışmayla ilgili bir diğer hedef de engelli bireylerin 
teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak ve var olan teknolojik imkânların engelli 
bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi gerekliliğine vurgu 
yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Toplumsal katılım, Toplumsal bütünleşme, 
Yardımcı teknolojiler, Sesli sarı çizgi haritası. 

AN APPLICATION TO INCREASE THE SOCIAL PARTICIPATION OF 
DISABLED INDIVIDUALS: AUDIO YELLOW LINE MAP 

ABSTRACT 
Technological developments offer individuals almost unlimited opportunities 

in many fields such as education, transportation, health and economy. Using these 
opportunities provided by technology to facilitate the daily lives of individuals with 
disabilities, especially those who have problems in adapting and participating in social 
life, will prepare an environment for the appropriate and efficient use of technology. 
Based on this idea, the existing technology (smartphones, smart map applications, 
voice management/direction of digital tools, etc.) has been tried to be developed in a 
way that can meet the daily needs of people with disabilities. Thus, the daily lives of 
people with disabilities will be facilitated and accessibility will be contributed. 

Blind people and people with multiple disabilities have to depend on someone 
else to go where they want to reach. The main purpose of the audible yellow line map 
is to enable disabled individuals to access the yellow line information on the route 
they want to go with devices such as smart phones and to make it easier for them to 
choose the route themselves. With the map application that will be revealed at the end 
of this study, it is aimed to minimize the needs of people with disabilities when they 
want to go from one point to another. In addition, it is thought that the increase in self-
confidence of disabled individuals, their desire to act freely and to participate in social 
life will be supported. Another objective of the study is to promote the use of 
technology by people with disabilities and to emphasize the necessity of developing 
existing technological opportunities to meet the needs of people with disabilities. 

Keywords: Disability, Social engagement, Social integration, Assistive 
technologies, Voiced tactile paving map 
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1. GİRİŞ 
Engellilik olgusu fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik vb. bakımlardan 

çok boyutlu bir olgudur. Engellilik, temelde bireysel bir durum gibi görünse de 
aslında toplumsal bir durumdur. Çünkü söz konusu bireysellik, sosyal çevreye 
uyumu, tutumları, toplumsal rollerin gerçekleştirilmesini, toplumsal katılımı ve 
daha birçok sosyal durumu şekillendirmektedir. Ayrıca sahip olunan engel 
durumundan dolayı bireyin engelliliğe yönelik tepkileri ve bakış açısı etkilendiği 
gibi içinde bulunduğu sosyal çevrenin veya daha geniş anlamda toplumun 
engelliliğe bakış açısından da etkilenmektedir. 

Engelli olma durumu, biyolojik olarak normal ve sağlıklı kabul edilenin 
dışında bir durum olarak tanımlanırken, toplumsal bakımdan da bireyin sosyal 
yaşamını kısıtlayan, toplumsallaşma sürecinde bağımsız ve kolay hareket etmesini 
engelleyen bir durum olarak tanımlanabilir. Bundan dolayı çeşitli yeti yitimlerine 
sahip olan bireylerin, toplumsal yaşama aktif katılabilmelerini, yeteneklerini 
geliştirebilmelerini, toplumsal rollerini yerine getirebilmelerini sağlayacak uygun 
sosyal-kültürel ortamların oluşturulması önem taşımaktadır. 

İçinde bulunulan toplumun aktif bir üyesi olmak, toplumsal devamlılığa 
katkı sağlamak, ekonomik faaliyetlere dâhil olmak, aile oluşturabilmek, boş 
zamanları yetenekler ve istekler doğrultusunda değerlendirebilmek, eğitim 
sürecine katılmak, buna benzer birçok sosyal kurumla ilişki içinde olmak engelli 
bireylerin toplumsal bütünleşme süreçleri için oldukça önemlidir. 

Toplumsal bütünleşme yani toplumsal katılım, bireyin yaşamını oluşturan 
etkileşimlerin tümünü kapsamaktadır. Toplumsal katılımla ilgili eylemler, belirli 
bir insancıl ve sosyal düzende, herhangi bir kişinin diğer kişiler ile iletişim ve 
etkileşimi halinde beliren koordine ve bilinçli davranışlar ile ilintilidir (Mosey, 
1996). Toplumsal bütünleşme ve katılım, bireyin içerinde var olduğu toplum ve 
toplumsal yapılar olan aile, akraba, arkadaş ve yaşıtlar ile oluşan etkileşim, 
iletişim, davranış ve eylemleri içine alır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatının hazırlamış olduğu “Engellilerin Haklarına 
İlişkin Sözleşme”de, engelliğin; sakatlığı, özrü ya da noksanlığı olan bireylerin, 
toplumda yer alan başka bireylerle beraber, eşit şartlarda, tam, etkin bir şekilde 
topluma dâhil olamamasına neden olan tavır, tutum, davranış, anlayışlar ile 
çevresel şartların bileşiminden meydana geldiği vurgulanmaktadır. Sözleşmeyi 
imzalayarak sözleşme şartlarını kabul etmiş olan ülkeler; engelli bireylerin bir 
başkasına bağlı olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri, hayatın bütün alanlarına, 
yaşamlarının bütün süreçlerinde tam ve etkin dâhil olmalarını temin etmeleri, 
engelli bireylerin toplumdaki başka bireyler gibi adil ve eşit şartlarda 
yaşayabilmeleri, ulaşım, bilgiye erişim, iletişim ve çevre ile ilgili bütün alanları 
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kapsayacak şekilde imkânlara kavuşmaları, gerek şehir merkezlerinde gerek kırsal 
yerlerde, özellikle toplumsal alanlarda, halka açık yerlerde, sosyal ve sportif 
tesislerde her türlü erişime sahip olmaları yönünde uygun tedbir ve koşulları 
sağlamakla sorumludur. Bu sözleşmede, sosyal, ekonomik, fiziki imkânlar, kültür, 
çevre, sağlık, ulaşım, konaklama ve eğitim hizmetleri, iletişim, teknoloji ve 
bilgiye erişim gibi konularda, engelli bireylerin bütün herkes gibi temel insani hak 
ve özgürlüklere eksiksiz bir şekilde sahip olmasının önemi özellikle 
belirtilmektedir. Bu kapsamda, gelişen teknoloji ve internet özellikle öne 
çıkmaktadır. 

Engelli bireyler için teknolojinin getirdiği yeniliklerin birçoğu onların 
hayatını daha kolay kılmaktadır. Özellikle fiziksel engele sahip bireylerin 
yaşamını daha kolay kılmak adına eğitimden sağlığa, ekonomik faaliyetten sosyal 
yaşama aktif katılıma, boş zamanı etkin değerlendirebilme gibi çeşitli alanlarda 
teknolojik yenilikler engelli bireylere imkânlar sunmaktadır. Bu imkânlar engelli 
bireylerin toplumsal katılımlarını çoğunlukla olumlu yönde etkilemektedir. 

Teknolojik gelişmelerin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabildiği 
gerçeğinden hareketle planlanan “Sesli Sarı Çizgi Uygulaması” ile bu uygulamayı 
kullanacak engellilerin bir başkasına muhtaç ya da bağımlı olmadan bir yerden 
başka bir yere ulaşabilmelerini sağlamak gaye edinilmektedir. Ayrıca bu sayede 
engelli bireylerin kendilerine olan güvenlerinin artacağı ve hareket etme, 
toplumsal hayata karışma isteklerinin destekleneceği düşünülmektedir. 
Çalışmayla ilgili bir diğer hedef ise engelli bireylerin teknoloji kullanımını 
yaygınlaştırmak ve var olan teknolojik fırsatların engelli bireylerin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktır. 

2. ENGELLİ BİREYLER AÇISINDAN TOPLUMSAL KATILIM 
Toplum, bireyin içerisine doğduğu, yaşamını idame ettirdiği, çeşitli 

etkileşimler kurduğu, ekonomik faaliyetler gerçekleştirdiği, günlük aktivitelerini 
yaptığı, sosyal ağlar bütünüdür. Dünya Sağlık Teşkilatının söylediğine göre 
toplumun tanımı, çoğunlukla sabit coğrafi bir bölgede bulunan insanların, bir 
sosyal alan içerisinde geliştirdikleri ilişkilere göre düzenlenmiş ortak değerleri, 
normları paylaştığı yapıdır. Bir toplumun üyeleri, sosyal, kültürel ve bireysel 
kimlik ve aidiyetlerini, toplumun üyelerince geçmişten günümüze gelen ve 
geleceğe de taşınacak olan, zamanla da değişip gelişecek olan ortak oldukları 
değer, inanç ve kuralları paylaşarak ve nesilden nesile aktararak edinirler (WHO, 
1998). 

Ortak amaçları, ilgileri, özellikleri olan kümeler de topluluk olarak 
tanımlanabilmektedir. Bu bakımdan toplum içerisinde yaşayan kendilerine özel 
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ortak niteliklere sahip bireyler, topluluk üyesi olarak nitelendirilebilir. Buna, 
engellilerin meydana getirdiği gruplar iyi bir örnek olarak verilebilir. Bu grupların 
adlandırılması ve tarif edilmesi, üyelerinin özelliklerin belirlenmesi, bu gruplara 
üye olan kişilerin gereksinimlerinin giderilmesi ve bunun için gerekli imkânların 
seferber edilmesi, sağlık ve bakım hizmetlerine kavuşmaları önemlidir. Bir 
toplumda, engellilerin topluma katılımını ve toplum ile bütünleşmesini 
kısıtlayabilecek kritik konular arasında, dini, siyasi, etnik ve kültürel, sınıf, ilgi 
alanı ve iktisadi kaynak farklılıkları sayılabilir (Abaoğlu, 2019). 

Sağlık alanında iyileşme ve iyi olmanın temel göstergeleri içerinde, 
genellikle toplumsal bütünleşme ve katılım, rehabilitasyon ve günlük aktivite 
kavramları yer almaktadır. Toplumsal bütünleşme ve katılım, bir etkinliğe 
katılma, başkalarıyla bir şeyleri ortak bir şekilde paylaşma, toplumsal 
faaliyetlerde rol alma, toplum ve toplumda meydana gelen faaliyet ve etkinliklerin 
parçası olma şeklinde ifade edilebilir. Netice olarak toplumsal bütünleşme ve 
katılımın özünde, toplumsal bir faaliyet ve etkinliğe katılma ve toplum ile ilgili 
olan şeyleri paylaşma yer almaktadır. Bu tanımlamalardan hareketle toplumsal 
erişimin niceliksel boyutunu yaşam görev ve rollerinin başını çeken eylem ve 
faaliyetler ile ilintili performans ve göstergeler ile tanımlayabiliriz. Etkinlik ve 
faaliyetleri hayata geçirme yoğunluğu, bunlara ayrılan zaman, medeni hal, eğitim 
ve çalışma durumu, ikametgâh, kimler ile yaşamını sürdürdüğü ve paylaştığı, 
hayatındaki zorluk, mücadele, meydan okuma ve engeller, insanlar ile olan 
etkileşim ve ilişkiler, toplumsal kaynaklar gibi değişik unsurlar, etkinlik 
başarısında etkilidir. Toplumsal bütünleşme ve katılımın niteliksel tarafını ise 
kişisel görüş ve hayata bakış açısı ile ifade etmek mümkündür. Buna göre 
toplumsal bütünleşme ve katılımın niteliksel unsurları arasında; özerklik, kendi 
kendine yetebilme ve bir şeyleri başarmaya dair yetkinlik duygusu, bir gruba ya 
da topluma aidiyet, başkalarınca kabul görme ve onaylanma, sosyal, bireysel ve 
kültürel değerler, sorumluluk duygusu, bireysel ilgiler ve yaşamdan duyulan 
memnuniyet sayılabilir (Abaoğlu, 2019; Law, 2002). 

Toplumsal gerçekliğin genelinde değerlendirme yapıldığında, özellikle 
dezavantajlı grupların, toplumsal katılımları sınırlandırılmakta, daha fazla 
dışlanmaya, ayrımcılığa maruz kalmakta ve genellikle aktif olmayan eylemlere 
yönlendirilmekte oldukları görülmektedir. Konu itibariyle toplum içerisinde 
dezavantajlı grupların önemli bir kısmını engelli bireylerin oluşturduğu 
söylenebilir. Özellikle engellilerin mesleki ve kendilerine bakabilmeleri ile ilgili 
eğitim, faaliyet ve etkinliklere katılmaları sınırlandırılmaktadır. Engellilerin 
katılım sağlayabildikleri faaliyet ve etkinlikler, toplumun diğer üyelerine ve 
sağlıklı bireylere nazaran sayıca daha sınırlı ve daha az çeşitlidir. Yine engelli 
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bireylere yönelik bulundukları ve yaşadıkları yer dışında düzenlenen etkinliklerin 
sayısı az olduğu gibi daha az sosyalleşme imkânı sunmaktadır. Engellilerin bu tür 
etkinliklere, özellikle mesleki etkinliklere, erişimleri kısıtlı olması, öz saygı ve 
yeterlilik duygularını törpülemekte ve başkalarına maddi ve manevi yönden 
muhtaçlıklarını çoğaltmaktadır. Bir maniye sebep olacak herhangi bir sağlık 
sorunu ve engeli göz önünde bulundurulmadan, çevresel koşullardaki kısıtlayıcı 
ya da destekleyici unsurların toplumun üyelerinin topluma katılımını ya da toplum 
ile bütünleşmesinde belirleyici olduğu bilinmeli ve buna yönelik yapılan 
uygulamalar, bireylerin çevresine adaptasyonunu sağlayacak şekilde organize 
edilmelidir (Abaoğlu, 2019). 

Toplumsal katılımı etkileyen faktörler değerlendirilirken bireysel faktörler, 
aktivite/etkinlik limiti, performans alanı, çevresel şartlar, katılım, yaşam kalitesi 
gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır (Akyürek, 2011). Bireysel faktörlerin 
toplumsal katılıma etkisi ele alınırken fiziksel uygunluk, psikolojik durum, biliş-
sel yetkinlik, davranışsal kapasite, genetik miras, manevi unsurlar dikkate alınma-
lıdır.  

Geçmiş yıllarda, engelli bireylerin sosyal etkinliklere, günlük ihtiyaçlarıyla 
ilgili aktivitelere, eğitim faaliyetlerine, boş zaman etkinliklerine, çalışma 
faaliyetlerine katılımlarında sorun olan ya da kısıtlılık yaratan durumun “sahip 
olunan engel” olduğu ve bu durumun bireysel kaynaklı olduğu düşünülmekteydi. 
Daha sonra gerek toplumsal anlamda gerekse bireysel anlamda erişilebilirlikle 
ilgili farkındalık arttı. Erişilebilirlik, sınırlılık her ne sebepten olursa olsun bireyin 
toplumsal ve bireysel yaşamında ihtiyaç duyduğu faaliyete, imkâna ulaşabilmesini 
kapsamaktadır. Bu durum içinde yaşanılan binalardan tutun da yürüyüş yapmak 
için çıkılan sokağı, fatura ödemek için gidilen kurumu, eğitim almak için girilen 
sınıfı, yani hayatın her alanını kapsamaktadır. İfade edildiği üzere, bireylerin 
toplumsal katılımının artırılması için erişilebilirlik oldukça önemlidir. 

Erişilebilirliğin artırılması ya da bireyin etkinlikte bulunduğu çevreyi dü-
zenlemede önemli unsurlardan biri teknolojidir. Çeşitli teknolojik imkânlar, en-
gellilerin işlevsel gücünü artıran ve gelişmesini sağlayan düzen ve ürünleri içine 
almaktadır. Bu sayede özellikle engelli bireylerin ihtiyaç duydukları faaliyetlere 
erişimlerini sınırlayan, kısıtlayan durumların üstesinden gelmek oldukça kolay-
laşmaktadır. Engelli bireylerin bilgisayara erişimlerini sağlayan sistemler, otur-
malarını ve hareket etmelerine imkân veren makineler ve ekipmanlar, otonom sü-
rüş mekanizmaları, iletişimlerini artıran teknolojik aygıtlar ve çevreyi izleme ve 
kontrol etmeye yarayan üniteler gibi türlü yardımcı teknolojik sistem, aygıt, ma-
kine ve cihazlar, engelli bireylerin hareketliliğini, iletişimini, katılımını ve etkile-
şimini destekleyerek toplumsal bütünleşmelerini artırmaktadır (Seelman, 1993). 



7 

Toplumsal katılımın artmasında önemli faktörlerden biri de bireyin gerek 
program, eğitim ve hizmetler gibi formal, gerek aile ve arkadaşlar gibi informal 
yönlerden desteklenmesidir. Bireye kurumlar tarafından çeşitli hizmetlerin 
sunulması, bu hizmetlerin kullanımı için bireyin aile veya arkadaş çevresi 
tarafından desteklenmesi bireyin toplumsal katılımını olumlu yönde 
etkileyecektir. Örneğin sahip olduğu engel durumundan dolayı düzenli olarak bir 
kurumda eğitim alamayan bireye uzaktan eğitim imkânı sunmak resmi bir destek 
olarak nitelendirilebilir. Diğer yönden bireyin aile üyelerinin uzaktan eğitim 
faaliyeti sürecinde evde engelli bireye yardımcı olması gayri resmi destekler 
olarak nitelendirilebilir (Kondo, Mann, Tomita & Ottenbacher, 1997). 

Yaşanılan toplumun sosyo-ekonomik, hukuksal ve politik unsurları da 
bireyin toplumsal katılımına yön veren unsurlardır. Özellikle gruplar veya toplum 
tarafından paylaşılan hâkim kültür engellilik olgusuna bakışı da belirlemektedir. 
Bu aşamada engelliliğe yönelik tarihsel süreç içerisinde geliştirilen çeşitli bakış 
açılarına değinilebilir. Bunların başlıcaları ahlaki model, tıbbi model ve sosyal 
modeldir. Ahlaki ve tıbbi modeller, engelliği bireysel bir olgu olarak ele alırken, 
sosyal model engelliliği toplumsal bir olgu olarak ele alır. 

20.yüzyılın sonlarına doğru literatürde yerini almaya başlayan sosyal 
modelin temel savunularından biri, engelliliğin bireysel yeti yitimlerinden ziyade 
sosyal sınırlandırmalar neticesinde ortaya çıkan bir durum olduğudur. Engellilik 
olgusu/durumu toplumdaki hâkim kültür ve bakış açısıyla inşa edilmektedir. 
Örneğin bu durum, bina girişlerinin engellilerin kullanımına uygun bir şekilde 
düzenlenmemiş olması, toplumda engellilere yönelik bilincin zayıf ve bakış 
açısının dışlayıcı olması (engelli kişilerin kendilerine bakamayacak kadar 
yeteneksiz ve aciz olduklarının düşünülmesi gibi), genel nüfusun işaret dilini 
kullanamaması ve görme engellilerin okuyabilecekleri okuma materyallerinin 
eksikliğinin sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir (Oliver, 1990). Sosyal modele 
göre aslında herhangi bir yeti yitimine sahip bireyleri görece daha sağlıklı 
bireylerin ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş toplumsal şartlarda yaşamaya mecbur 
bırakılmalarında dolayı engelli hale getirilmektedir.  

Toplumsal bütünleşme, temelde, bireyin günlük hayatın bir parçası 
olması/olabilmesi şeklinde ifade edilebilir. Toplumsal bütünleşme ve katılımın 
niteliği, içeriği, süresi bireye özgüdür. Bu sebeple hali hazırda eşdeğer sağlık 
sorunlarına ya da halinde olsalar bile ayrı iki insan, iki kişi toplumsal katılım 
yönünden hiçbir şart ve şekilde mukayese edilemez. Bu kişiler kendi imkânları, 
kısıtlılıkları, yetenekleri vs. doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 
Kronikleşmiş sağlık meseleleri ve çevresel unsurlardan kaynaklı yaşamsal 
sınırlamalar ve kısıtlamalar, toplumsal bütünleşme ve katılımın ana sıkıntısıdır. 
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Bu bakımdan toplumsal bütünleşme ve katılım, bireysel ve toplumsal tüm 
alanlarda ve yaşam boyu süreçte değerlendirilmelidir (WHO, 2001). 

Bireyin belirli bir anlam ve önem yüklediği bir toplumsal faaliyet ve 
aktivite, mutlu, tatmin olmuş ve iyi bir yaşam kalitesi ile direkt olarak ilintilidir. 
Çünkü anlamlı, mutlu olmayı sağlayan bir faaliyet ve aktivite, bireyin cesaret ve 
özgüven bulması, karakter ve kişiliğinin sağlamlaşmasını sağlar. Sınırlı eylemler 
ise bireyin günlük ihtiyaçlarını giderebileceği eylemler için bile olan 
motivasyonuna zarar verir. Bireyin sahip olduğu büyük ve uzun vadeli engelleri, 
yaşamına anlam yüklemesine imkân tanıyacak olan faaliyet, etkinlik ve 
aktivitelere erişimini sınırlar. Bu yüzden birey, doğal olarak süreç sonunda 
eylemlerle ilgili isteksizlik yaşayacak ve yoksunluk yaşayacaktır. Bu durum, 
engellilerin, toplumdan ve kendinden uzaklaşma, yalnızlık duygusu, yaşam 
tatmini ve kalitesinin azalmasından kaynaklı olarak umutsuzluk gibi duygular 
yaşamasına neden olacaktır. Söz konusu olumsuz durumun önlenebilmesi için 
engelli bireyin yaşam koşulları, yetenekleri doğrultusunda şekillendirilmeli ve 
birey bu yönde motive edilmelidir. Böylece engelli birey hem kendi 
yeteneklerinin farkına varacak hem de toplumsal rollerini yerine getirmekte 
zorluk yaşamayacaktır. 

3. ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL KATILIMLARINDA 
TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ 
Toplumun hemen her kesiminde fizyolojik, biyolojik, psikolojik farklılık-

ları ön plana çıkarılan engelli bireyler, toplumsal yaşamda sahip oldukları engel 
türüne göre çeşitlilik gösteren pek çok sorunla mücadele etmek zorunda kalmak-
tadırlar. 

Engelli kavramı, Birleşmiş Milletler Teşkilatının hazırladığı, “Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme’ye ait madde 1’de, “Toplumun diğer üyeleri ile adil 
ve eşit şartlarda iken topluma eksiksiz ve etkin olarak dâhil olmalarına engel olan 
uzun soluklu fiziksel bozukluğu olan kişiler.” olarak tanımlanmıştır (BM, 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, 2021). Sözleşme hiçbir ayrım 
yapılmaksızın engelli bireylerin toplumun her alanına etkin ve tam katılımının 
sağlanmasına yönelik özgürlüklerin ve politikaların geliştirilmesi ve 
uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu 
bağlamda, sosyal yaşamdan çalışma yaşamına, eğitimden sağlığa, boş zamanı 
değerlendirmeye kadar bireysel ve toplumsal yaşamın her alanına engelli 
bireylerin erişimlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, politikalar 
oluşturulmalıdır (Alkan-Meşhur, 2017). 
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Günümüz toplumlarında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran, 
toplumsal katılımlarına imkân tanıyan en önemli gelişmelerden biri teknolojik 
alandaki gelişmelerdir. Engelliliğin bireysel kaynaklı olmadığı, toplumsal 
şartlardan kaynaklı olduğu düşüncesinin yaygınlaşması ve teknolojideki 
gelişmelerin toplumsal şartları engelli bireylerin yetenekleri doğrultusunda 
şekillendirmede kullanılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte engelli bireylerin 
toplumsal katılımları da olumlu yönde etkilenmektedir.  

Yaşamsal ihtiyaçların giderilmesi ve yaşanılan çevreyi biçimlendirme, de-
ğiştirme, düzeltme, iyileştirme, izleme ve kontrol etme uğraşlarına dair yapılan 
teknolojik yenilik, değişim ve gelişmeler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi 
gibi alanlardaki gelişmeler, bireylere eskiden olanaksız olan imkânlar vermekte 
ve birçok sorunu çözdüğü gibi engeli de sonlandırmaktadır. Engellilerin sorunla-
rının çözümü ve engellerinin ortadan kaldırılması, topluma katılımlarının artması, 
yaşam doyumları ve toplum ile bütünleşmeleri için teknolojik yenilik ve gelişme-
ler oldukça hayati imkânlar vermektedir (Güngör, Bolat, Cengiz & Aslan, 2011). 

Günlük ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili hizmetlere erişim gibi çeşitli 
alanlarda ihtiyaç duyulan bilgiye ve iletişime erişim de engelli bireyler için 
oldukça önemlidir. Bu hususta güçlük çeken öne çıkan iki topluluk: İşitme 
engelliler ve görme engellilerdir. Ses ile çalışan iletişim araç ve cihazlarını çok 
zor ya da sınırlı bir şekilde kullanabilen ya da hiç kullanamayan bireyler, işitme 
sorunu olan ya da işitme kaybı yaşayan bireylerdir. İşitme engeli olan bireyler için 
görsel işaret ve yönlendirmeler, yazılar, çok önemlidir. Görme engelli olan 
bireyler için ise görsel ve yazılı bilgilendirme, yönlendirme ve iletişim ile ilgili 
hususlarda ihtiyaçlar bulunmaktadır. Tamamen göremeyen bireyler, mesaj, veri 
ya da mesajın sese dönüştürüldüğü yöntemler ya da kabartma yazısı aracılığı ile 
bilgi ve iletişime erişebilirler (Atak, 2002). Görme kaybı olan kişiler, teknolojik 
gelişme ve ilerlemeler ve uyarlamalar sayesinde çeşitli dijital araçları kullanmaya 
başlamıştır. Teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde görme engelli bireyler, 
daha iyi ve nitelikli eğitime kavuşmuşlar, iş hayatına dâhil olabilmişlerdir. Dahası, 
görme engelli bireyler, başkasına bağımlı ve muhtaç olmadan günlük ihtiyaçlarını 
ve hayatlarını devam ettirme ve daha önce yapamadıkları işleri yapabilmeye 
başlamışlardır. Hatta teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde, görme ve işitme 
engelliler arasında bile iletişim kurulabilmektedir. Artık işitme engeli olan 
bireyler, ses ile bilgi aktaran kitle iletişim araçlarının kendilerine sunamadığı 
bilgilere, internet ortamında yazılı şekilde ulaşabilmektedir. Yine sosyal ve 
fiziksel şartlar sebebiyle hareketleri sınırlanmış engelli bireyler, bulundukları 
ortamdan bilgi kaynaklarına erişebilmektedirler (Alkan-Meşhur, 2017). 
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Teknolojik gelişmelerin kendi alanında gerçekleşiyor olması tek başına ye-
terli değildir. Bu gelişmelerin engelli bireylerin hayatlarına kolaylık getirebilmesi 
ve bunun yaygınlaştırılabilmesi için toplumsal şartların engelli bireylerin yetenek-
leri doğrultusunda yeniden şekillendirilmesini zorunlu kılan yasal düzenlemeler 
de yapılmalıdır. Bu sayede resmi kaynaklarca da erişilebilirlik desteklenmiş ola-
caktır. Amerika’da ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de özellikle son 
yıllarda erişilebilirlikle ilgili yasal düzenlemeler geliştirilmiştir ve bakanlıkların 
desteğiyle çeşitli kurumlarca bu düzenlemeler hayata geçirilmektedir. 

Son yıllarda daha da gelişen yardımcı teknolojilerle birlikte çeşitli engellere 
sahip bireylerin sorunlarını çözen, onların hayatlarını kolaylaştıran yazılım, ma-
kine, aygıt ve cihaz üretme ve geliştirilme çalışmaları sürmektedir. Destekleyici, 
yardımcı, yaşamı kolaylaştırıcı ve iyileştirici teknoloji cihazları, engelli bireylerin 
kısıtlılıklarında dolayı gerçekleştiremediği görev ve işleri yapmalarını sağlayan 
yazılımsal, elektrik ile çalışan, mekanik, bilgisayar destekli ve otonom özelliklere 
sahiptir. Engelliler için geliştirilen destekleyici ve yardımcı donanım ve teknolo-
jilerin bazıları, çeşitli faaliyetleri gerçekleştiremeyen bireyler için uyarlanabilir 
durumdadır ve ayrıca bunlar iyileştirici teknikler de sağlamaktadır. Alternatif ha-
berleşme cihazları, dinleme ve görme cihazları, metin okuma cihazları yardımcı 
teknolojik cihazlara örnek verilebilir. Bu teknolojik aygıtlar, bilgisayar ekranında 
görünen şeyi sesli konuşturmaya dönüştürerek görme engelli bireylerin erişimini 
de kolaylaştırmaktadır (Güngör, Bolat, Cengiz ve Aslan, 2011). 

Engelli bireylerin kullanımı için uyarlanmış bilgisayarlar ile tek elle 
çalıştırılabilen bir klavyeye veya ayak veya çene ile yönlendirilebilen bir kumanda 
koluna dönüşebilmektedir. Diğer taraftan dokunma ile çalışan ekranlar, Braille 
kabartmalı klavyeler, imleç denetim ve ekran büyütme topu da engelliler için 
yapılmış bilgisayar kullanabilme yöntemleridir. Bunlara ek olarak çevre denetim 
cihazları, protezler de yardım teknoloji cihazlarıdır. Çevresel denetimler, bir tuşa 
basarak uzaktan denetim ile ışıkları, klima, ısıtma, kapı ve telefon gibi cihazları 
kontrol edebilen diğer teknolojik aygıtların sahip olduğu özelliklerde 
olabilmektedir. Protez, engelli bireylerin kısıtlılıklarını aşmasını, potansiyellerine 
erişmelerini ve yeteneklerini kullanabilmesini sağlayan yardımcı ve destekleyici 
teknolojinin bir şeklidir. Yapay eller ve biyonik kulak, protez çeşitlerine örnek 
olarak gösterilebilir (Güngör, Bolat, Cengiz ve Aslan, 2011). 

Söz konusu teknolojik yenilikler, engelli bireylerin hayatlarını önemli 
derecede kolaylaştırmakla kalmamakta aynı zamanda bu bireylerin toplumsal 
yaşama katılımlarını da artırmaktadır.  

Engelli bireylere yönelik hem ülkemizde geliştirilen hem de Amerika, 
Güney Kore, Japonya, Finlandiya, Hollanda gibi çeşitli ülkelerde geliştirilen 
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teknolojik ürünler ve yeniliklere şu örnekler verilebilir (Güngör, Bolat, Cengiz ve 
Aslan, 2011; Hürriyet, 2020): 

 Görme engelli bireyler, beyne sinyal ileten elektronik alıcılar takılmış 
gözlük yardımı ile noktalar serisinden oluşan harfleri okumakta, masa, 
mobilya, sandalye, kapı gibi nesneleri ana hatları ile görmektedir. Bu 
gözlükte, camlara yerleştirilen kamera yardımıyla görüntüler elde 
edilmekte ve elde edilen bilgiler vücuda takılan video işlemcisine 
iletilmektedir. İşlemci, gelen veriyi elektronik sinyallere dönüştürmekte, 
sinyalleri tekrar gözlükteki vericilere aktarabilmektedir. Sinyalleri alan 
verici, hastanın retinasına yerleştirilmiş zar gibi ince olan elektronik 
alıcıya, panele iletmektedir. 

 Türkiye’de mühendislerce geliştirilen WeWalk Akıllı Baston, üzerinde 
bulunan sensör sayesinde engelleri görme engellilere bildirmektedir. 
Uzun süre dayanan bir bataryası olan bu ürün, Google Maps ve sesli 
asistan Alexa gibi uygulamalar ile uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. 
WeWalk, kullanıcıyı, eline telefonunu almadan baston üzerinden 
kontrol etmelerini sağladığı gibi ultrasonik sensör ile titreşimli uyarılar 
da verebiliyor. 

 ABD’da, görme engelliler için kamera ve kişisel bir veri bankası aracı-
lığı ile yazılı metinleri tarayarak sese çeviren bir ürün geliştirilmiştir. 

 İsviçre’de, merdiven çıkabilen Scewo isimli tekerlekli sandalye 
üretilmiştir. Böylece tekerlekli sandalye kullanmak durumunda olan 
engelli bireylerin merdivenleri kolayca aşmasına imkân tanınıyor. 

 Görme engelli bireyler için ABD’de, Brainport (beyin kapısı) isimli 
aygıt ile nesnelerden aldığı sinyalleri dil sinirleri vasıtasıyla beyne ileten 
kameralı bir sistem geliştirildi. Henüz deneme sürecinde olan aygıt 
sayesinde görme engelli birey görüntüleri algılayabilmektedir.  

 Amerika’da, işaret dilini yazılı ya da sözlü hale getiren bir eldiven 
üretilmiştir. Eldiven bu görevi üzerindeki sensörler yardımıyla yerine 
getirmektedir. Eldiven, bilgisayara bağlanarak hareketleri yazıya 
dökebilmekte ve sesli olarak okuyabilmektedir. 

 Hyung Jin Lim tarafından körler alfabesi okuyamayan körler için bir 
cihaz tasarlanmıştır. Parmak uçlarına yakılabilen sensörler aracılığı ile 
yazı, yorumlanarak ses olarak bluetooth yardımı ile kulaklığa 
aktarılmaktadır. 
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 SAMSUNG, ellerini kullanamayan ve görme engelli bireyler için sesli 
mesajı yazıya dönüştüren ses dikteli bir cep telefonu geliştirmiştir. 

 Finlandiya’da, görme engelli bireylerin şehirde rahat bir şekilde hareket 
edebilmelerine rehberlik edecek bir cep telefonu üretilmiştir. 

 Ericsson, işitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için WISDOM 
isimli bir platform geliştirmiştir. WISDOM, içinde video uygulamaları 
bulunan mobil video hizmetlerini sunan bir platformdur. İşitme engelli 
bireyler, SMS’in haricinde 3G ile aracılığı ile işaret dilini kullanarak 
kablosuz iletişimden faydalanabilecektir. Cep telefonlarında bulunan 
otomatik çeviri uygulamaları vasıtasıyla video, ses ve metinler, 
telefondaki ekranda görülebilmektedir. Bu şekilde işitme engelli 
bireyler hem birbirleriyle hem de başa insanlar ile konferans görüşmesi 
yapabilmektedir. 

 Japonya’da geliştirilen bir baston sayesinde, kullanıcı, bir kavşağa 
geldiğinde hem kavşağın adını bilebilmekte hem de baston trafik 
ışıklarının sensörlerine bir sinyal gönderebilmektedir. Sinyali alan trafik 
ışığı sesli moda geçmektedir. Baston, yaya geçit işaretlerini algılamakta 
ve kullanıcının yaya geçitlerinin dışına çıkmasını engellemektedir. 

 Google, otizmli çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak için 
Google Glass adlı akıllı bir gözlük üretmiştir. Google Glass, çocukların 
başlarında anne ve babaları olmadan rahat bir şekilde iletişim 
kurabilmesi için geliştirilmiştir. Gözlük, çocukların yüz ifadelerini 
algılamakta, diğer insanların jest ve mimiklerini anlamakta zorlanan 
çocuklara yardımcı olmaktadır.  

 Kevin Warwick, kendi vücuduna bilgisayara bağlı olan bir çip takmıştır. 
Çip sayesinde Warwick'in vücudundaki her şey, bilgisayara 
iletilmektedir. Warwick, bu sayede ileride tekerlekli sandalye kullanan 
engellilerin, düşünerek tekerlekli sandalyelerini hareket ettirmelerini 
sağlamayı ummaktadır. 

 Türk Telekom, görme engelli bireyler için EyeSense isimli sesli uyarı 
sistemi geliştirmiştir. Kamerası bulunan bir telefon yardımı ile 
EyeSense uygulaması, nesneleri tanıyabilmektedir. Bu uygulama 
aracılığı ile görme engelliler, çevrelerindeki nesneleri ve renkleri ses ile 
duyabilmektedir.  

 Hollanda'da, görme engellilerin nesneleri duyarak algılamalarını 
sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. Cihaz, önce kameradan aldığı 
görüntüleri ses dalgalarına dönüştürmekte, sonra sesler, bireyin 
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çevresindeki nesneler ile ilgili fikir edinebileceği bir formda kulağa 
iletilmektedir. 

 Voice4U, konuşma güçlüğü çeken hastalar için geliştirilen bir 
uygulamadır. Bu uygulama, konuşma güçlüğü çeken bireylerin 
düşüncelerini paylaşabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcının iletişimini 
daha rahat bir şekilde kurabilmesi için akıllı cihazın ekranına gelen 
seçenekler üzerinden iletişim kurması sağlanmaktadır. 

 Microsoft'un çözüm ortağı Madentec firması tarafından geliştirilen                 
Discover: Switch isimli cihaz yardımı ile başka birine ihtiyaç olmadan 
engelli olarak doğmuş çocuklar, hastalık ya da kaza kaynaklı fiziksel 
yetileri kaybolmuş ya da azalmış bireyler, bilgisayar kullanabilmekte, 
haberleşebilmekte ya da internette gazete okuyabilmektedir. Discover: 
Switch, fare ve klavye olmadan bilgisayar kullanmaya imkân vermekte-
dir. Discover: Switch, konuşamayan, eller ya da kolu olmayan ya da kul-
lanamayan, felçli, yatalak engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmakta-
dır. 

 Omuzdan aşağısı felçli olan engelliler için tasarlanmış hareket algılayıcı 
sensörler, bireyin baş hareketlerini algılayarak tıpkı bilgisayarlardaki 
fare fonksiyonu görmektedir. Biraz daha gelişmiş olan versiyonu, göz 
kapağı hareketlerini algılayan sensörlü olanıdır. Bu teknolojik ürün 
sayesinde engelli bireyler, göz hareketleri ile evde bulunan aletleri 
kumanda edebilmektedir. Engelli bireyler, gözleriyle ana bilgisayardaki 
imleci hareket ettirerek televizyonu, perdeleri ve teybi açıp 
kapatabilmektedir. 

 Apple, IBM gibi firmaların geliştirdiği konuşma algılayıcı, konuşmaları 
anında bilgisayar ekranına dökebilmektedir. 

 Akıllı saatler, engelli bireylerin yaşamlarına konfor katmaktadır. 
Örneğin Dot isimli akıllı saat, görme engelli bireylerin iletişim 
kurmalarını sağlamaktadır. Engelliler, Dot sayesinde mesajlarına 
erişebilmekte, elektronik postalarını okuyabilmekte, mesaj atabilmekte 
ve yazabilmektedir. 

 Litfware, parkinson hastaları için üretilmiş bir cihazdır. Cihaz, hareket 
bozukluğu çeken hastaların kendi başlarına yemek yemelerine yardımcı 
olmak için çatal ve kaşık şeklinde tasarlanmıştır. Ürün, el titremesine 
karşı dengeyi sağlayarak aynı açıda kalabiliyor.  

 İşitme engellilerin iletişimlerini kolaylaştırmak için üretilen Ava isimli 
uygulama, sesi dinleyerek ekranda metin haline getirmektedir. 
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Uygulama, işitme engelli bireylerin karşındaki bireylerin jest ve 
mimiklerini algılamalarına destek sağlıyor. 

4. SESLİ SARI ÇİZGİ HARİTASI UYGULAMASI 
Sesli sarı çizgi haritası, başta görme engelli bireyler olmak üzere çoklu ye-

tersizliğe sahip engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarına destek amaçlı 
planlanmıştır. Teknolojik gelişmeler günümüzde bireylere eğitimden ulaşıma, 
sağlıktan ekonomiye birçok alanda, neredeyse, sınırsız imkânlar sunmaktadır. 
Teknolojinin sağladığı bu imkânları, özellikle toplumsal hayata uyum ve katılım 
konusunda problem yaşayan engelli bireylerin gündelik hayatlarını kolaylaştır-
mak amacıyla kullanmak, teknolojinin amacına uygun ve verimli kullanımına or-
tam hazırlayacaktır. Bu düşünceden hareketle var olan teknolojik imkânlar (akıllı 
telefonlar, akıllı harita uygulamaları, dijital araçların sesli yönetimi/yönlendir-
mesi, vb.) engelli bireylerin gündelik ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde ge-
liştirilmeye çalışılmıştır. Böylece engelli bireylerin gündelik hayatları biraz daha 
kolaylaştırılmış ve erişilebilirliğe katkı sağlanmış olacaktır. 

Birçok görme engelli ve çoklu yetersizliğe sahip birey, ulaşmak istedikleri 
yere giderken başka birine bağımlı bir şekilde hareket etmek durumundadır. Sesli 
sarı çizgi haritasıyla temel amaç, engelli bireylerin gitmek istedikleri güzergâhtaki 
sarı çizgi bilgisine (hissedilebilir zemin) akıllı telefon vb. cihazlarla erişimlerini 
sağlamak ve bu bilgiden hareketle güzergâhı kendilerinin seçmelerini kolaylaştır-
maktır.  

Akıllı mobil cihazlarda var olan sesli komut desteği (ByVoice, Voiceover, 
Talkback, vb.) görme engelli bireylerin veya az gören bireylerin bu cihazları 
kullanımını mümkün kılmaktadır. Bu projeyle halihazırda sunulan teknolojik 
imkân, engelli bireylerin yetenekleri doğrultusunda geliştirilmiş olacaktır. 

Bu proje sonucunda ortaya çıkarılacak harita uygulamasını kullanan engelli 
bireylerin bir yerden başka bir yere giderken herhangi birine bağlılığını olabildi-
ğince azaltmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu sayede engelli bireylerin kendilerine 
olan güvenlerinin artacağı ve hareket etme, toplumsal hayata karışma isteklerinin 
destekleneceği düşünülmektedir. Bir diğer hedef de engelli bireylerin teknoloji 
kullanımını yaygınlaştırmak ve var olan teknolojik imkânların engelli bireylerin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapmak-
tır. 

Proje “akıllı ulaşım sistemleri” ve “dijital dönüşüm” alanları ile 
ilişkilendirilmiştir. Çünkü temel amaç özellikle görme engelli bireylerin ve çoklu 
engeli bulunan bireylerin bir yerden diğer yere ulaşımlarını akıllı mobil cihaz 
uygulamalarının sundukları imkânlar sayesinde kolaylaştırmaktır. 
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Projeye başlarken öncelikle fikir aşaması tartışılmıştır. Engelli bireylerle 
görüşülmüş ve akıllı mobil cihazları nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi alınmıştır. 
Sesli harita uygulamasının kullanılabilirliğinin mümkün olup olmadığı, hangi 
imkânlar sağlanırsa mümkün olabileceği hakkındaki görüşleri alınmıştır. 

İlk adım olarak Uluborlu ilçe merkezinde bir pilot alan belirlenmiştir ve bu 
alanda gözlem yapılmıştır. Pilot alan, Isparta ili Uluborlu ilçesi merkezinde yer 
alan Topraklık Mahallesi, Hürriyet Caddesi; Kabaağaç Mahallesi, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Bulvarı; Pazar Mahallesi, Vatan Caddesi’nden oluşmaktadır. 
Yapılan gözlem sonucunda bu alanın ilçe için merkezi öneme sahip olduğu ve 
alana erişimin tüm bireyler için önemli olduğu tespit edilmiştir. Gözlemler 
sonucunda tespit edilen bir diğer husus, söz konusu güzergâhta sarı çizgi yürüme 
yollarının eksik olması, bazı kaldırımların ve yaya geçişlerinin engelli bireylere 
uygun olmaması vs.’dir. Bunlardan dolayı ilçede yaşayan engelli bireylerin bu 
alana erişimde bazı aksaklıklar yaşayabilecekleri öngörülmüştür.  

Projenin ilerleyen sürecinde, bu pilot alanda ölçüm yapılarak, bölgede 
mevcut olan ve proje boyunca tamamlanması planlanan sarı çizgi yürüme yolu 
(hissedilebilir zemin) güzergâhı verileri ve koordinatları belirlenecektir. Proje 
kapsamında yapılacak çalışmalara altlık oluşturacak noktaların yerlerinin harita 
üzerinde belirlenmesi, sahada yapılan teknik ölçümler sonucunda sağlanacaktır. 

Sahadaki teknik ölçümlerde GPS (Global Positioning System) olarak 
adlandırılan son teknolojiye göre ölçüm yapan cihazlar kullanılacaktır. GPS 
cihazları, bir yerin dünya üzerindeki konumunu, yine GPS uydularından en az 3 
(yükseklik bilgisi (Kot) de dâhil olacaksa en az 4 adet) adedinden gelen oldukça 
hassas saat sinyalleri sayesinde bulabilen cihazlardır. Navigasyon cihazları ve cep 
telefonlarımız ise bu konum bilgisini kullanarak haritada o an bulunduğumuz 
konumu gösterebilir ve belirlediğimiz hedefe ulaşmamız için gerekli güzergâh 
bilgilerini hesaplayarak en kısa yolu, en ekonomik yolu vs. seçebilir. Bu işlem için 
cihaz içerisinde harita bilgisinin yüklü olması gereklidir. Akıllı cep telefonlarında 
ya da benzer navigasyon cihazlarında, harita bilgisi önceden yüklenebilir, internet 
bağlantısı aracılığıyla en güncel harita bilgisi görülebilir ya da anlık trafik bilgisi 
bu imkânlara ek olarak elde edilebilir. 

Saha verileri elde edildikten sonraki adım ise bu verilerin ofiste bilgisayar 
ortamında NetCadTM Harita Programı kullanılarak değerlendirilmesidir. GPS 
verilerinden elde edilen koordinat değerleri NetCADTM program ara yüzüne 
aktarılacak olup, güzergahın durumu ayrıntılı olarak kontrol edilecektir. Elde 
edilen veriler, proje altlığı olarak projeye entegre edilecek ve böylece projenin 
amacı olan güzergâhlar belirlenmiş olacaktır.  



16 

Proje henüz saha verilerinin toplanması aşamasındadır. İkinci adım, yani 
mobil cihaz uygulamasının yazılımı henüz gerçekleştirilmemiştir. İş planına göre 
arazi verileri bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra uygulamanın yazılımında 
esas olan sesli komut sistemi ve projeye özgü harita uygulamasına başlanacaktır.  

Uygulama alanına göre sayısallaştırılan veriler kullanılarak mobil 
programlama araçları ile içerisinde sesli uyarı fonksiyonu barındıran sarı çizgi 
yürüme yolu haritası mobil uygulaması gerçekleştirilecektir. Mobil uygulama ilk 
aşamada Android cihazlar için hazırlanacaktır. Çalışma içerisinde Android işletim 
sistemine sahip cihazlar için Google tarafından geliştirilen Maps SDK temel 
özelliklerinden faydalanılacak, Java tabanlı programlama dilleri ve Android 
Studio aracılığı ile geliştirme tamamlanacaktır. 

Proje sürecinde engelli bireyleri sosyal hayata katılım konusunda teşvik 
etmekle birlikte sosyal hayata daha aktif katılımlarıyla kendilerine duydukları 
güvenin artmasına destek olmak, engelli farkındalığı konusunda diğer yerleşim 
alanlarına örnek olmak, halkın engellilik olgusu konusunda bilinçlenmesine katkı 
sağlamak gibi konulara önem verilmektedir. 

5. SONUÇ  
Günümüz modern toplumlarında hemen her alanda teknoloji bireysel ya da 

toplumsal ihtiyaçları gidermekte öncelikli başvuru alanıdır. Teknolojik 
gelişmeler, temelde insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 
Teknolojik ürünlerin veya bu ürünlerle ilişkili diğer öğelerin bireylerin 
kullanımına uygun şekilde tasarlanması kullanım için oldukça önemlidir. Aksi 
halde özellikle engelli bireylerin karşılaştıkları sınırlılıklar da artacaktır. Bu 
durum engelli bireylerin toplumsal katılımlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. 

Yeni çıkan teknolojik aletler ve cihazlar, daha küçük olmakta ve gittikçe 
karmaşık bir çalışma sitemine sahip olmaktadır. Teknolojik donanım, alet ve 
cihazların pahalı olması, kullanışlı ve işlevsel olmaması ve teknik sorunlar 
doğurması, engelli bireyler için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Türkiye’de de 
başka ülkelerdeki gibi her geçen gün engellilerin sayısı artmakta ve nüfus 
yaşlanmaktadır. Engelli bireylerin özerk bir şekilde başkasına muhtaç olmadan 
yaşamalarını sağlamak ve toplumsal bütünleşme ve katılımlarını artırmak için 
bilgi ve iletişim teknolojileri başat bir rol üstlenmektedir. Bilgi toplumunun 
yaşandığı günümüzde, her bireyin, eşit ve adil şartlarda, iktisadi, sosyal ve kültürel 
hayata katılımlarının temini için teknolojik her imkân ve çeşidinin mutlak suretle 
erişilebilir içerikte olması lazım gelmektedir (Güngör, Bolat, Cengiz ve Aslan, 
2011). 
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Bu düşünceden hareketle geliştirilen “Sesli Sarı Çizgi Haritası” adlı proje 
ile akıllı cihazlarda bulunan harita uygulamasının özellikle görme engelli 
bireylerin kullanımı için kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Harita uygulaması 
herhangi bir yere gitmek isteyen bireylerin o yere nasıl kolay gidebileceklerini 
belirtmekte, hatta son yıllarda yazılımlarda yapılan iyileştirmelerle yol durumuyla 
ilgili yazılı veya görüntülü bilgi de aktarmaktadır. Akıllı cihazlarda bulunan sesli 
yönlendirmeyle birlikte harita uygulamasını kullanabilen görme engelli bireyler, 
gidecekleri güzergâhı cihaza belirterek bu güzergâhta bulunan yollarda sarı çizgi 
yürüme yolu (hissedilebilir zemin) olup olmadığı bilgisine erişebilecekler ve 
böylece gitmek istedikleri yere daha rahat ulaşabileceklerdir. Uygulamanın en 
önemli özelliği çıktıların sesli olarak ifade edilmesidir. Uygulama hayata 
geçirildiğinde ve yaygınlaştırıldığında bir yerden bir yere giderken sarı çizgi 
yürüme yollarına ihtiyaç duyan bireylerin hareketleri bir nebze kolaylaştırılmış 
olacaktır. Bu sayede erişilebilirliğe de katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca bireylerin 
hareket/ulaşım durumunda başkalarına bağlılıkları görece azalacaktır, kendilerine 
uygun olan güzergâhı seçip harekete geçebileceklerdir ve böylece hareket 
özgürlükleri desteklenmiş olacaktır. Uygulama henüz tasarım aşamasındadır, 
bundan dolayı sosyal yaşama etkileri konusunda yeterli veri elde edilememiştir. 

Sesli Sarı Çizgi Haritası projesi ile aslında engelli bireylerin ihtiyaçları 
arasında küçük bir alana dikkat çekilmektedir. Fakat bu ve buna benzer ihtiyaçlar, 
bu ihtiyaçlarla birlikte gelen sınırlılıklar engelli bireylerin yaşamlarının tümünü 
etkilemektedir. Herkes gibi engelli bireyler için de hareket, ulaşım, iletişim hayati 
önem taşımaktadır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da engelli bireylerin herkes 
ile eşit olanaklara sahip olması sağlanmalıdır. Engele sahip bireyler ile sağlıklı 
kabul edilen bireyler eşit ve adil ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmelidir. Engelli 
farkındalığı, erişilebilirlik, toplumsal bütünleşme gibi konularda toplumun bilinç 
düzeyinin artırılması ve engellilerin toplumsal yaşama aktif ve tam katılmalarını 
sağlayacak kanun, yönetmelik ve kurumların daha etkin ve işlevsel olması 
sağlanmalıdır. 

Teknolojik gelişimler kaydedilirken “herkes için tasarım” bakış açısı ön 
plana çıkarılmalı, çevresel düzenlemelerde erişilebilirliğe dikkat edilmeli, 
toplumsal eylemlerde/etkinliklerde bütünleşmeye önem verilmelidir. Böylece 
engellilik durumunu yaratan toplumsal kaynakların önüne geçilebilir. 
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BÖLÜM 2 

İÇ MEKÂNLARA YÖNELİK WEB TABANLI                                                
KONUM BULMA SİSTEMİ 

Emre KARAGÖZ1, 

Vahap TECİM2 

ÖZET 
Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak sosyal ve 

profesyonel hayatın her aşamasında hayatı kolaylaştıran uygulamaların geliştirilmiş 
olması, toplumun her kesimine büyük avantajlar sağlamaktadır. Özellikle engelli 
bireylerin hayatını kolaylaştıran birçok uygulama hayranlık uyandıracak boyutlara 
ulaşmıştır.  

Bu çalışmanın konusu, engelli bireylerin kapalı binalar içerisinde aradıkları 
kişileri ya da konumları bulmalarını sağlar. Aynı zamanda belirlenmiş konumlarla 
ilgili çeşitli içeriklerin sunulabilmesine olanak sağlayan bir sistem tasarlanmıştır. Bu 
sistem, temelde Beacon olarak bilinen ve BLE teknolojisi olarak ifade edilen 
Bluetooth Low Energy cihazlarının özellikle mekan içi kullanımı ve web 
programlama araçları ile geliştirilmiştir. Çalışma sistem geliştirme yaşam döngüsü 
kapsamında tasarlanmıştır.  

Uygulamanın hangi fonksiyonları içerdiği ve nasıl kullanılabildiği çalışmada 
detaylı olarak açıklanmaktadır. Geliştirilen uygulama içerisinde web programlama 
araçlarından HTML5, CSS, PHP ve Javascript kullanılırken, Android uygulama için 
Java programlama dili ve veritabanı yapısı için de MySQL kullanılmıştır. Android 
tabanlı bir mobil uygulama olan çalışmada, fiziksel cihaz olarak iBecaconlar ile 
haberleşmesi gerçekleştirilmektedir. Çalışmada yaratılan sistemin engelli bireylerin 
kullanımına sunulması ile mekan içi konumlara kolay ve rahat bir şekilde 
ulaşılmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir.     

Anahtar Kelimeler: iBeacon, Android uygulama, web programlama, engelsiz 
uygulamalar, Sistem geliştirme yaşam döngüsü. 
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WEB-BASED INDOOR LOCATION FINDING SYSTEM 

ABSTRACT 
Today, in parallel with the development of information technologies, the 

development of applications that make life easier at every stage of social and 
professional life provides great advantages to all segments of society. Especially, 
many applications that make life easier for people with disabilities have reached 
admirable dimensions. 

The subject of this study enables people with disabilities to find the people or 
locations they are looking for in closed buildings. At the same time, a system has been 
designed that allows various content related to designated locations to be presented. 
This system has been developed with especially indoor use of Bluetooth Low Energy 
devices known as beacons and expressed as BLE technology, and web programming 
tools. The study was designed within the scope of the system development life cycle. 

Which functions the application contains and how it can be used are explained 
in detail in the study. While HTML5, CSS, PHP and Javascript from web 
programming tools were used in the developed application, Java programming 
language for Android application and MySQL was used for database structure. In the 
study, which is an Android-based mobile application, communication with iBecacons 
is carried out as a physical device. It has been determined that it is possible to reach 
indoor locations easily and comfortably by making the system created in the study 
available to disabled individuals. 

Keywords: iBeacon, Android application, web programming, barrier-free 
applications, System development lifecycle 

1. GİRİŞ 
Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak farklı alanlarda 

geliştirilen birçok uygulama artık hayatın bir parçası haline gelmiştir. Özellikle 
mobil cihazlar sayesinde bu uygulamalara kolay ulaşım ve beraberinde getirdiği 
verimlilik süreci daha da hızlandırmıştır. Engelli bireylerin kullanabilecekleri 
birçok web tabanlı ve mobil uygulama, birçok yazılım geliştirici tarafından 
günden güne üretilmektedir. Binalar gibi kapalı olan mekanlarda özellikle görme 
engelli bireyler, akıllı telefon ya da akıllı saat gibi cihazların ses ya ve titreşim 
özellikleri sayesinde ilgili konumlar hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Örneğin 
kapalı mekanlarda organize edilen konferans ya da toplantı gibi aktivitelerde bina 
içerisindeki çeşitli konumlar mobil cihazlara gelen sesli ileti ve uyarılar vasıtası 
ile görme engelli bireyleri bilgilendirebilmektedir.  
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Literatür incelendiğinde Beaconların farklı amaçlar ile kullanıldığı birçok 
çalışma görülmektedir. Bayılmış ve Özdemir (2016) eğitim süreçlerinde öğrenci 
yoklamalarının alınmasında Beaconları kullanmıştır. Geliştirdikleri sistem ile 
Beaconların göndermiş olduğu sinyaller sınıf içerisindeki öğrencilerin mobil 
cihazlarında uygulamayı tetiklemekte ve yoklama bilgileri kaydedilmektedir 
(Bayılmış ve Özdemir, 2016). Hasan ve Hasan (2020) çalışmalarında akıllı 
şehirler yaklaşımı içerisinde akıllı çöp konumlarının şehir içindeki yayalar 
tarafından tespit edilmesini sağlayan bir uygulama geliştirmişlerdir. Uygulamanın 
çalışması için herhangi bir internet bağlantısına ya da GPS sinyaline gerek 
duyulmamıştır (Hasan ve Hasan, 2020). MAckey, Spachos ve Plataniotis (2020) 
çalışmalarında akıllı park sistemi üzerine çalışmışlardır. Geliştirdikleri model 
içerisinde her bir park alanı bir Beacon tarafından temsil edilmekte ve 
kullanıcılara boş olan park noktaları hakkında Beaconlar sayesinde bilgi 
gönderilmektedir. Bu uygulama hem iç hem de dış mekanlarda hizmet 
verebilmektedir (MAckey, Spachos ve Plataniotis, 2020). Hasan, Hasan ve Islam 
(2021) çalışmalarında akıllı şehirler içerisinde tehlikeli atık bölge konumlarının 
kullanıcılar tarafından tespit edilebildiği bir model önermişlerdir. Uygulamalarını 
bir üniversite kampüsü içerisinde test etmiş ve beraberinde bir fayda sağladığını 
belirtmişlerdir (Hasan, Hasan ve Islam, 2021). Shimizu ve Kushida (2021) 
Beaconların kullanımıyla akıllı bir acil tahliye uygulaması geliştirmişlerdir. 
Kapalı bir bina içerisindeki her bir oda bir beacon ile temsil edilmekte ve bu 
beaconların tetiklediği mobil cihazlar içerisindeki uygulama kullanıcılara çıkış 
rotalarını göstermektedir (Shimizu ve Kushida, 2021).      

Bu çalışmada, Apple firması tarafından geliştirilen bir cihaz olan iBeacon 
ile bina içerisindeki konumlara ait sesli metin ya da multimedya içerikler 
eklenebilen bir platformdan ve bu platformun tasarım ve kullanım süreçlerinden 
bahsedilmektedir. Çalışmanın amacı engelli bireylerin kapalı olan alanlarda 
bilgilendirilmesi üzerine gerçekleştirilmiştir. Çalışma içerisinde ilk olarak 
iBeacon teknolojisi ve web programlama araçları hakkında bilgilendirme 
yapılmakta sonrasında ise geliştirilen sistemin aşamaları ve uygulamanın temel 
kullanım yapısı okuyuculara aktarılmaktadır.   

2. METOD 

2.1. iBeacon Teknolojisi 
iBeacon, Apple Firması tarafından geliştirilmiş bir teknolojidir ve ilk olarak 

2013 yılındaki Apple Worldwide Developers Konferansında tanıtılmıştır. Beacon, 
yakındaki akıllı telefonlara ve tablet gibi mobil cihazlara radyo sinyalleri 
yayınlayan, küçük kablosuz bir cihazdır (Smith, 2014). Ana çalışma prensibi, 
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mobil cihazlardaki uygulamaları, BLE (Bluetooth Low Energy) sinyalleri ile 
tetiklemek üzerinedir. Özellikle kapalı alışveriş merkezlerinde müşterilerin cep 
telefonlarına ürün reklamlarını göndermek için kullanılmaktadır. Aşağıdaki 
listede iBeaconların bazı kullanım alanları gösterilmiştir. 

 Mağaza reklamcılığı 
 Takip 
 Okul ve eğitim 
 Otomasyon 
 Kapalı mekân uygulamaları 
 Hayvanat bahçesi uygulamaları 
 Müze uygulamaları. 

Bazı özel ticaret alanlarında mağaza - müşteri davranışlarındaki yol 
izlemeyle ilgili olan bilgi, müşteri ilişkileri yönetimini geliştirmek için yarar 
sağlamaktadır (Oosterlink vd. 2017). Apple, Beacon teknolojisini tanıttıktan sonra 
birçok firma kendi Beacon’larını üretmeye başlamıştır. Estimote, Bluecats, 
Bluesense, Gelo, Glimworm, Kontact gibi firmalar pazardaki önemli Beacon 
üreticileri olarak bilinmektedir (Nodes, 2014). Beacon çalışma süreci Şekil 1 de 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 1: Beacon Çalışma Prensibi Görselleştirme 

Kaynak: Yazarlar, 2021 
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Öncelikle, bir Beacon herhangi bir konuma yerleştirilir. Belirli aralıklarla 
BLE sinyallerini dışarıdaki alıcılara gönderir. Bu sinyal gönderme aralıkları 
kullanıcı tarafından belirlenmektedir. Kullanıcı tarafından belirlenen bu değer, 
Beacon’ın bir parametresi olan intervaldir. Eğer kullanıcı interval değerini 5 sn 
olarak ayarlamışsa, Beacon her beş saniyede bir BLE sinyallerini gönderir. 
Sinyallerin ulaşabileceği en uzak nokta yani sinyal etki aralığı, THEX değeri ile 
belirlenmektedir. Örneğin, bu değer küçük bir değer olarak atanmışsa, sinyaller 
sadece 1m uzağa kadar etki gösterir. Diğer durumda ise 100 m gibi büyük sinyal 
aralıklarına ulaşılabilmektedir. Örneğin, THEX değerinin 50 m ve interval 
değerinin de 5sn olacak şekilde ayarlandığı varsayılsın. Bu, 50 metre içerisine, 
cep telefonunun içerisinde bir Beacon uygulaması olan herhangi bir kişi 
girdiğinde, BLE sinyalleri cep telefonu tarafından alınır. Alınan bu sinyal, 
gönderilen Beacon’ın UUID, major ve minor değerlerini telefona bildirir.  

Cep telefonundaki uygulama içerisinde bu değerler ile eşleşen event (olay) 
tetiklenmiş olur ve bu sayede işlem gerçekleşir. Özellikle kapalı olan mekanlarda 
konum bulma işlemlerinin GPS ile sağlanamadığı durumlarda, Beaconları 
kullanmak iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilmektedir.  

2.2 Web Programlama Araçları 
Özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının hızlı şekilde 

yaygınlaşması, yerleşik programlama ile gerçekleştirilen birçok uygulamanın, 
internet tabanlı olarak daha çok kullanıcıya ulaşabilen yeni versiyonlarının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. İnternet tabanlı yeni programlara, web-tabanlı uygulamalar 
denilmektedir. Web-tabanlı uygulamalar, bir sunucuda çalışan uygulamanın, 
kullanıcının internet browserlarında çalıştırabildiği yapıyı ifade etmektedir. 
Kullanıcı, internetin olduğu herhangi bir yerden web-tabanlı uygulamalara 
erişebilmektedir (Coresolutions, 2015).  

HTML5, CSS, PHP, Javascript, MySQL gibi diller özellikle web 
programlama işlemlerinde yoğun şekilde kullanılan dillerdir. HTML, World Wide 
Web (WWW) nin resmi programlama dilidir ve 1992 yılında Tim Berners-Lee 
tarafından oluşturulmuştur (W3.org, 2019). HTML özellikle elektronik belge 
değişimi, belge yönetimi ve belge yayıncılığında kullanılan biçimlendirme 
dillerini tanımlayan, karmaşık, teknik bir tanımlama olan SGML (Standart 
Genelleştirilmiş İşaretleme Dili) nin bir ürünü olarak tanımlanabilmektedir. Asıl 
olarak SGML’de uzman olmayan kimselerin bilimsel ve diğer teknik belgeleri 
yayınlamasına ve değiştirmesine izin vermek için oluşturulmuştur.  

HTML, özellikle bağlantı köprülerini kullanarak belgeleri elektronik olarak 
bağlama yeteneğine sahip olduğundan bu ismi almıştır (Ironspider, n.d.). CSS, 
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HTML elementlerinin tek tek ya da sınıflar halinde renk, boyut, sayfadaki yer gibi 
özelliklerini belirlemektedir. CSS den önce HTML sayfalarındaki elementlerin 
her birisi için bu özellikler ayrı ayrı yazılırken, CSS ile birçok elemente aynı 
özellikler hızlı bir şekilde eklenebilmektedir. Öğrenilmesi en kolay olan dillerden 
biri olarak bilinmekte ve HTML elementlerine 3 farklı şekilde eklenebilmektedir. 
Tamamen farklı bir sayfadaki style dosyaları ile <Head>.</Head> etiketleri 
arasında <style>.</style> class ve id belirteçleri olarak ya da doğrudan elementin 
yanında style açarak CSS kullanılabilmektedir. PhP Dili, 1994 senesinde Rasmus 
Lerdorf tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. 1995 Haziran ayında, PhP kaynak 
kodları herkese açık hale getirilmiştir.  

Dünya çapında yüz milyonlarca domain tarafından php kodları 
kullanılmaktadır. Dünya genelinde en çok kullanılan programlama dillerinden 
biridir. En yaygın kullanım amacı veritabanlarına bağlantı sağlayarak veri 
alışverişini sağlamaktadır. Günümüzde PhP dilinin kullanılmadığı web 
uygulaması hemen hemen hiç yoktur denilebilmektedir. Aşağıda PhP nin bazı 
avantajları belirtilmektedir. 

 Herkesin kullanımına açıktır (Açık Kaynak) 
 Sistem kaynaklarını kullanımı oldukça makul düzeydedir 
 Kullanımı kolaydır 
 Stabil olarak çalışmaktadır 
 Güçlü kütüphane desteği bulunmaktadır 
 Veritabanı bağlantı becerisi oldukça iyidir 
 Windows, Mac ya da Linux içerisinde platform bağımsız olarak 

kullanılabilmektedir (Techstrikers, n.d.). 

Javascript, 1995 Mayısının 10 günü içerisinde Brendan Eich tarafından 
oluşturulmuştur. Javascript her zaman Javascript isminde değildi. İlk olarak 
Netscape’in kurucusu Marc Anderson tarafından Mocha olarak belirlenmiştir. 
Eylül 1995’de LiveScript olarak ismi değiştirilmiştir. Aynı yılın Aralık ayında 
Sun firmasının ticari lisansı alması üzerine ismi Javascript olarak değiştirilmiştir 
(The World Wide Web Consortium, n.d.). Javascript, yaygın olarak web 
tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir programlama dili olarak 
belirtilmektedir. JavaScript, Node. js gibi platformlar sayesinde sunucu tarafında 
da yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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2.3 Sistem Geliştirme Adımları 
Sistemin geliştirilmesinde, sistem geliştirme yaşam döngüsü adımlarından 

planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme kullanılmıştır. 
Planlama aşamasında sistemin tasarım amacı olan kapalı mekanlarda bireyleri 
bilgilendirmek için kullanılabilecek olan platformun ihtiyacı belirlenmiştir. Bu 
platformun kullanıcı kitlesi ve platformu geliştirmek için nelere ihtiyaç duyulduğu 
bu aşamada belirlenmiştir. Sistemin web tabanlı olarak geliştirilmesine, HTML5, 
CSS, PHP, Javascript ve MySQL dillerinin kullanılmasına, Android Studio ile 
mobil uygulamanın geliştirilmesine sistem geliştirme yaşam döngüsünün 
planlama aşamasında karar verilmiştir. 

Analiz aşamasında sistemin geliştirilmesine yönelik çeşitli analizler 
gerçekleştirilmiştir. Sistemin geliştirilmesi için gerekli olan araçların var olup 
olmadığı, platformu geliştirmek için gerekli olan kişilerin var olup olmadığı, 
platformun geliştirilmesi için gereken programsal unsurların (yazılım, donanım 
vb.) var olup olmadığı gibi çeşitli gereksinimler analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçlarında planlama aşamasında belirlenmiş olan çeşitli kararların 
uygulanabileceği sonucuna varılarak geliştirilmeye başlanmıştır. Tasarım 
aşamasında geliştirilecek platformun görsel ve fonksiyonel olarak tasarımına 
geçilmiştir. Veritabanı yapısı, web platformunun ara yüzü, fonksiyonlar, 
iBeaconların programlanma mantıkları ve sistem algoritması bu aşamada 
belirlenmiştir. Sistemin temel kullanım mantığı doğrultusunda tasarım işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Geliştirme aşamasında, tasarım aşamasında belirlenmiş olan 
işlemler hayata geçirilmiştir.  

İlk olarak iBeaconların programlanma süreçleri hayata geçirilmiştir. 
Kullanılacak her bir iBeacon için sinyal gönderme güçleri ve aralıkları 
programlanmıştır. Sonrasında web platformunun inşası görsel olarak HTML5 ve 
CSS ile veritabanı işlemleri ve fonksiyon yapılarının inşası için PHP ve Javascript 
dillerinden yararlanılmıştır. Kullanılan her bir iBeacon için bir sayfa tanımlanmış 
ve mobil uygulamayı geliştirmek için Android Studio platformunda JAVA dili 
kullanılarak her bir iBeacon, sayfalarla eşleştirilmiştir. Böylece, uygulamanın 
yüklü olduğu Android işletim sistemli mobil cihazlara iBeconlar sinyal 
göndermekte ve ilgili olan sayfa kullanıcının mobil cihazında görüntülenmektedir. 
IBeaconların eşleştirilmiş olduğu sayfaların içeriklerinin belirlenmesi için web 
tabanlı bir platform oluşturulmuştur.  

Bu platform sayesinde kullanıcılar istedikleri sayfaların içeriklerini 
oluşturabilmektedirler. Uygulama aşamasında bu işlemler gerçekleştirilmiştir. 
Uygulama aşamasında tamamlanmış olan sistemin hayata geçirilmesi 
sağlanmıştır. Bu aşamada sistem artık kullanıcılar için hazır hale getirilmeye 
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çalışılmıştır. Bazı kullanıcı hesapları oluşturularak sistemin kullanım denemeleri 
yapılmıştır. Bu aşamada sistemin aksayan ya da eksik olan yanları belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

Uygulama aşamasında sistemin güçlü ve eksik yönleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Değerlendirme aşamasında, uygulama aşamasında belirlenmiş olan 
eksik yönler giderilmeye ve sisteme son hali verilmeye çalışılmıştır. Bu aşama 
geliştirilen sistemin son hale getirilmesi hususunda son derece önem arz 
etmektedir.   

3. SİSTEMİN KULLANIMI 
Sistemin kullanımı için ilk olarak iBeacon konumlandırmalarının ve gerekli 

ayarlarının yapılması gerekmektedir. Özellikle iBeaconların sinyal gönderme 
uzaklıklarının doğru şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bir iBeaconın sinyal 
gönderme sıklığı, sinyal gönderme mesafesi, UUID numarası, majör ve minör 
değerleri herhangi bir iBeacon manager uygulaması ile ayarlanabilmektedir. Eğer 
sinyal gönderme mesafesi, ayarlamak istediğiniz birbirine yakın iki iBeacon ile 
çakışma yaratırsa bu durum doğru bilgilendirmelerin yapılmasına engel olacaktır. 
Bu sebepten ayarlamaların hassas bir şekilde yapılması gerekmektedir.  

İkinci olarak Android bir cihazda uygulamanın geliştirilmesi için Android 
Studio kullanılmıştır. Ancak Java dilini kullanan Eclipse gibi diğer programlar ile 
de mobil cihaz uygulaması geliştirilebilir. Android Studio’da, iBeaconların 
UUID, majör ve minör değerleri ilgili olan içerik ile eşleştirilmektedir. Bu uygu-
lamada her bir iBeacon, web tabanlı birer sayfa ile eşleştirilmiştir. Böylelikle say-
falarda yapılan değişiklikler direkt olarak ilgili iBeacon tarafından tanınabilmek-
tedir.   

Üçüncü olarak iBeaconlar ile birleştirilmiş olan web tabanlı sayfa içerikle-
rinin belirlendiği platformun kullanılmasıdır. Bu platform üzerinden belirlenmiş 
olan konumlara ait yazılı, sesli ya da görsel bazlı içerikler belirlenerek, bu içerik-
lerin kullanıcıların mobil cihazlarına aktarımı sağlanabilmektedir. Ayrıca kullanı-
cıların eşleşmiş sayfaları görüntüleme frekansları bu platform üzerinden takip edi-
lebilmektedir. Platform üzerinden her bir iBeacona içerik eklenebilmekte, hali ha-
zırda eklenmiş ve aktif olan içerikler görüntülenebilmektedir. Geliştirilen platfor-
mun şablon görüntüsü Şekil 2 de gösterilmektedir.  
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Şekil 2: Beacon içerik ekleme Platformu Şablonu 

Kaynak: Yazarlar, 2021 

 
Şekil 3: Beacon içerik ekleme Platformu Ekran Görüntüsü1 

Kaynak: Yazarlar, 2021 
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Şekil 4: Beacon içerik ekleme Platformu Ekran Görüntüsü2 

Kaynak: Yazarlar, 2021 

4. SONUÇ 
Geliştirilen uygulama, kapalı olan mekanlarda özellikle engelli bireylerin 

aradıkları konumları iBeacon teknolojisi ile bulmalarına yardımcı olmak ve bu 
konumlar hakkında farklı türde multimedya araçlarının kullanımına olanak 
sağlayan bir platformun geliştirilme aşamalarını okuyuculara aktarmak üzerine 
gerçekleştirilmiştir. Platform sayesinde ilgili iBeconlar farklı içerikler ile 
eşleştirilebilmekte ve gösterilmek ya da duyurulmak istenilen çeşitli bilgiler 
kullanıcılara mobil cihazla ile aktarılmaktadır.  

IBeacon çok yeni olmasa da nispeten yeni bir teknoloji sayılmaktadır. Açık 
olan mekanlarda iBeaconlar yerine GPS teknolojisi kullanımı daha az maliyetli ve 
daha uygun olsa da kapalı mekanlarda iBeaconların kullanımı kolaylık 
sağlamaktadır. iBeconların pil ömürlerinin uzun olması, kolay programlanabilir 
yapısı ve istenilen konuma kolaylıkla entegre edilmesi bu cihazların en büyük 
avantajlarındandır. IBeaconlar özellikle kapalı mekanlarda dezavantajlı grupların 
çeşitli amaçlara yönelik bilgilendirilmesi için kullanılabilecek bir teknolojidir.  

Örneğin acil tahliye durumlarında bireylerin doğru çıkış noktalarına 
yönlendirilmesi, iBeaconların kullanımına güzel bir örnek olarak verilebilir. Bir 
başka örnek ise bir konferans ya da toplantının belirli bir saatinde, belirli bir 
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konumunda hangi konunun ya da hangi konuşmacının olduğunun kullanıcılara 
aktarılmasıdır. IBeaconlar farklı amaçlar doğrultusunda kameralar, sensörler, 
bilgisayarlar gibi farklı araçlar ile entegre edilerek büyük sistemler meydana 
getirilebilir.        



30 

KAYNAKLAR 

Bayılmış, C. ve Özdemir, M. (2016). Bluetooth düşük enerji teknolojisine sahip 
işaretçi ve akıllı telefon temelli öğrenci yoklama sistemi. Bilişim 
Teknolojileri Dergisi. Cilt:9, Sayı:3. doi:10.17671/btd.94742 

Coresolutions. (2015, December 8). The benefits of web-based applications. 
https://coresolutions.ca/blogs/core-web/the-benefits-of-web-based-
applications 

Hasan, R. ve Hasan, R. (2020). Towards Designing a Sustainable Green Smart 
City using Bluetooth Beacons. 2020 IEEE 6th World Forum on Internet of 
Things (WF-IoT), 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/WF-
IoT48130.2020.9221118. 

Hasan, R., Hasan, R. ve Islam, T. (2021). InSight: A Bluetooth Beacon-based Ad-
hoc Emergency Alert System for Smart Cities. IEEE 18th Annual 
Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), 2021, pp. 
1-6, doi: 10.1109/CCNC49032.2021.9369621. 

Ironspider. (n.d.). HTML tutorials. Retrieved June 20, 2019, from 
https://www.ironspider.ca/ 

Mackey, A., Spachos, P. ve Plataniotis, K.N. (2020). Smart Parking System Based 
on Bluetooth Low Energy Beacons With Particle Filtering. IEEE Systems 
Journal, vol. 14, no. 3, pp. 3371-3382, Sept. 2020, doi: 10.1109/ 
JSYST.2020.2968883. 

Nodes. (2014, March 4). List of the 9 biggest Beacon manufacturers.  
https://www.nodesagency.com/list-9-biggest-beacon-manufacturers/ 

Oosterlinck, D., Benoit, D.F., Baecke,P. , Van de Wegne, Nico (2016). Bluetooth 
tracking of humans in an indoor environment: An application to shopping 
mall visits Elsevier 0143- 6228 

Shimizu, K. ve Kushida, D. (2021) Evacuation Guidance System Using Beacon 
Information and Dijkstra's Algorithm. 2021 IEEE 3rd Global Conference 
on Life Sciences and Technologies (LifeTech), 2021, pp. 319-323, doi: 
10.1109/LifeTech52111.2021.9391946. 

Smith, C. (2014, October 2). The beacons faq: It's time to set the story straight 
about beacons and apple's ibeacon system. Insider. https://www. 
businessinsider.com/faq-beacons-and-apples-ibeaconsystem-2014-7. 

Techstrikers. (n.d.). PHP Tutorial. Retrieved August 20, 2020, from 
https://www.techstrikers.com/PHP/ 

The World Wide Web Consortium. (n.d.) A history of HTML. 
https://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html 



31 

BÖLÜM 3 

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN 
EĞİTİMİNDE KULLANILAN MOBİL ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

PROJELERİNE BİR BAKIŞ 

Fatma Beyza BAŞ1,  

Özlem UÇAR2,  

Mustafa Özhan KALAÇ3 

ÖZET 
Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi (Augmented Reality=AR); başa takılan 

görüntüleyicilerden, simülatörlere, basit giyilebilir araçlardan, cep bilgisayarlarına 
uyarlanmasıyla yıldan yıla evrilmiş, donanım ve yazılım teknolojileriyle daha işlevsel 
hale gelmiştir. Şu an gömülü bilgi ekranları (HUP-Heads up Display), sanal retina 
görüntüleyiciler, biyonik kontakt lensler, hologramlar, mobil uygulamalar ve akıllı 
gözlükler (Altınpullu ve Kesim, 2015) gibi arttırılmış gerçeklik ortamlarından 
bahsetmek mümkündür. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi, günümüzde yazılım ve 
donanım alanındaki gelişmelerle sanayi, eğitim, trafik, sağlık, spor, eğlence ve askeri 
alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (İçten ve Bal, 2017). 

Bu bildiri çalışmasında, sanal gerçeklik (Virtual Realty) uygulamalarının 
sadece bir parçası olan AR teknolojileri ele alınmıştır. AR teknolojilerinin, “özel 
gereksinimli bireyler için” geliştirilmiş olan projeleri ve uygulamaları taranarak bir 
derleme çalışması yapılmıştır.  

Türkiye’de ve Dünyada, AR teknolojileri üzerine yapılan bu araştırmada, 
ihtiyaçları ve eğitimleri tasarlanan özel gereksinimli bireyler kümesi için “işitme 
engelliler, görme engelliler, zihinsel engelliler, bedensel engelliler ve otistik bireyler” 
ele alınmıştır. Geliştirilen projelerin veya akademik çalışmaların incelemesinin 
ardından, ülkemizdeki özel gereksinimli bireylerin eğitim ve iletişim ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerine yönelik öneriler sunulmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Arttırılmış gerçeklik, özel gereksinimli bireyler, işitme 
engelliler, görme engelliler, bilişsel engelliler, zihinsel engelliler, bedensel engelliler, 
otistik bireyler, AR destekli eğitim. 

 
A LOOK AT MOBILE AUGMENTED REALITY PROJECTS USED 

IN EDUCATION OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS IN TURKEY 
AND IN THE WORLD  

ABSTRACT 

Augmented Reality (AR) technology; has evolved from head mounted viewers 
to simulators, from simple wearable devices to pocket computers, with adaptation and 
has become more functional with hardware and software technologies from year to 
year. Currently, it is possible to talk about augmented reality environments such as 
embedded information displays (HUP-Heads up Display), virtual retina viewers, 
bionic contact lenses, holograms, mobile applications and smart glasses. (Altınpulluk 
and Kesim, 2015). Augmented reality technology has begun to be widely used in 
industry, education, traffic, health, sports, entertainment and military fields with 
today's developments in software and hardware (İçten and Bal, 2017). 

In this paper, AR technologies are discussed which are only a part of virtual 
reality applications. A compilation study was conducted by scanning the projects and 
applications of AR technologies for "individuals with special needs".  

In this research on augmented reality (AR) technologies in Turkey and in the 
world; "Hearing impaired, visually impaired, mental impaired, autistic and physically 
impaired" are discussed for the group of individuals with special needs whose needs 
and training are designed. Following the review of the projects or academic studies 
developed; suggestions were made for individuals with special needs in our country 
to meet their educational and communication needs. 

Keywords: Augmented reality, individuals with special needs, hearing 
impaired, visually impaired, mentally disabled, physically disabled, autistic 
individuals, AR aided education. 
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1. GİRİŞ 
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin 2003 yılında yayınladığı             

raporda AB’nin çalışma çağındaki her 10 vatandaştan birinin fiziksel veya zihin-
sel bir özür taşıdığı gerçeğini dikkate aldığını vurgulamıştır. Özel gereksinimli 
bireylerin sosyal hizmet ihtiyaçları, Avrupa Sosyal Şartı’nda yasal güvence altına 
alınırken; eğitim alanında ise Avrupa çapında ilk olan Sokrates Programı ile eği-
tim kalitesi, yaşam boyu öğrenme faaliyetleri ve fırsat eşitliği vurgulanmıştır.  

Sadece masal kitaplarında olabileceği düşünülen birçok buluş, artık 
hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Arttırılmış gerçeklik de bunlardan 
birisidir. 1968’de geliştirilen başa takılan görüntüleyicilerden, 1980’deki dijital 
gözlüklere varan bir gelişim söz konusudur. Son yıllarda Google Glass, üretimi 
durdurulsa da bu alandaki en çok bilinen teknolojidir. Buna bağlı olarak bu tür 
donanım ve yazılım geliştirme süreçleri, bazı maliyetler gerektirdiği için 
arttırılmış gerçeklik uygulamaları şimdilik çok geniş bir alanda karşımıza 
çıkmamaktadır. Ancak daha geniş alanda kullanımının yaygınlaşması ve 
inovasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Bu çalışmada; arttırılmış gerçeklik (AR) alanındaki çalışmalar arasında, 
özel gereksinimli bireylerin hayatlarını ve eğitimlerini kolaylaştırmak için 
yapılanları daha görünür bir şekilde derlenmiştir. Bu bireyler hakkında kısa bilgi 
verildikten sonra, arttırılmış gerçeklik teknolojileri (AR) üzerinde bir inceleme 
yapılacaktır. Ardından şu ana kadar Türkiye’de ve dünyada yapılan özel 
gereksinimli bireylere yönelik geliştirilen projeler örneklendirilecektir. Böylelikle 
bu derleme çalışmasıyla, özel gereksinimli bireylerin hayatlarını ve eğitimlerini 
zenginleştirecek, yeni projelere de ilham kaynağı olunabilecektir. 

2. ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREY KİMDİR? 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (Resmî Gazete, 2018) göre özel 

eğitim ihtiyacı olan birey; bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri 
açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey olarak 
tanımlanmış olup bunlar; işitme engelli, görme engelli, zihinsel engelli, otizmli 
birey ve bedensel engelli bireyler olarak kategorize edilmiştir.  

Ancak Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması’nda (2010) 
otizmli bireylerin veya gelişimsel bozuklukların tanımına rastlanmamıştır.  

Bu derleme çalışmamızda, özel gereksinimli bireyler, aşağıdaki 
gruplandırma şekliyle incelenecektir (Aile ve Çalışma Bakanlığı, 2010).  
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2.1. İşitme Özürlü 
Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme 

cihazı kullananlar da işitme özürlü grubuna girmektedir.   

2.2. Dil ve Konuşma Özürlü 
Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın akıcılığında, 

ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde 
konuşamayanlar, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, 
afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar dil ve konuşma özürlü 
grubuna girmektedir. 

2.3. Görme Özürlü 
Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan 

kişidir. Görme kaybı ile birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece 
körlüğü (tavuk karası) olanlar da bu gruba girmektedir.   

2.4. Zihinsel Özürlü 
Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zekâ geriliği olanlar 

(mental retardasyon), Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol 
açmışsa) bu gruba girer.   

2.5. Ortopedik Özürlü 
Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan ki-

şidir. Kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yok-
luk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, 
felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba girmektedir.   

2.6. Otizm Spektrum Bozukluğu 
ICD-11’e göre (International Clasification of Disorders-11) otizmin tanımı 

bir tür yaygın nörogelişimsel bozukluktur. Entelektüel gelişim ve işlevsel dil 
bozukluğunun ayrı ayrı veya hep birlikte olup olmadığına göre spesifik olarak 
incelenmektedir (World Health Organisation, 2001). 

3. ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK NEDİR? 
Milgram ve Kishino’nun (1994)’ün gerçeklik-sanallık düzleminde; 

“arttırılmış gerçeklik kavramı”, gerçeklikten sanallığa doğru ilerleyen çizgide; 
gerçek dünya ile sanalın bir arada kullanıldığı noktada konumlandırılmıştır. Bir 
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sonraki alanda tamamen sanal bir sunumun yapıldığı “sanal gerçeklik”, ardından 
arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarını birlikte kullanma ortamı 
sağlayan “karma gerçeklik” ve hayalî bir dünyada geliştirilmiş ortam olan 
“arttırılmış sanallık kavramı” gelmektedir. 

Arttırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin 
bilgisayar tarafından üretilen girdiyle artırılan (veya tamamlanan); ses, video, 
grafik veya GPS verileri ile zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya 
doğrudan fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca “gerçekliğin bilgisayar 
tarafından değiştirilmesi ve arttırılmasıdır.” Buna karşın sanal gerçeklikte ise 
gerçek dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış bir dünya vardır.  

Azuma ve arkadaşları, AR’yi aşağıdaki özelliklere sahip sistemler olarak 
tanımlamıştır: 

a) Gerçek ve sanalı birleştirir,  
b) Gerçek zamanda etkileşimli,  
c) 3 boyutlu etki bırakır. 

Arttırılmış gerçeklik (AR); sanal nesneleri gerçek dünyaya yerleştirmek 
için mobil teknolojiler, monitör tabanlı arayüzler, monoküler sistemler gibi diğer 
teknolojileri kullanıma imkân sağlar. (Azuma vd. 2001). Günümüzde AR 
uygulaması, metin, video, resim vb. gibi ilgili, bağlama uygun bilgilerle birlikte 
gerçek dünyanın canlı görüntüsünü üreten mobil cihazlardaki kamerayı kullanır. 
(Yagol, 2018) 

Şekil 1: AR Uygulamalarına örnekler 
Kaynak: Yagol, 2018 

3.1 Arttırılmış Gerçekliğin Kullanım Alanları 
Birçok teknoloji gibi arttırılmış gerçeklik (AR) de askeri teknolojik 

araştırmalar sonucu; Thomas Caudell tarafından 199O’lı yılların başlarında başa 

Hologram ile  
eğitim

Gerçek evde sanal 
bir sandalye 
görüntüsü 

Pokemon Go Cerrahide AR
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takılan ekran (head-up-display) şeklinde ortaya çıkmıştır. Günümüzde başa 
takılan ekranlardan artık sanal retina görüntüleyici, biyonik kontakt lens, 
hologram, akıllı gözlük ve mobil uygulamalara dönüşmüştür. Bu arttırılmış 
gerçeklik teknolojisi araştırmaları; askeriye-güvenlik, havacılık, otomotiv, 
endüstri, tıp, turizm, eğitim, inşaat, mühendislik, mimarlık, mobilya, sanat, 
eğlence, oyun, reklamcılık ve pazarlama ile birçok kamu hizmeti gibi birçok 
alanda yer almaktadır. 

3.2 Arttırılmış Gerçeklik Çeşitleri 

3.2.1 Kullanılan teknolojik altyapıya göre sınıflandırma  

 
Şekil 2: Chen ve Tsai'ye göre arttırılmış gerçeklik sistemleri 

Kaynak: Chen ve Tsai, 2013 

Resim, fotoğraf, grafik gibi nesnelerin işaretçi olarak kullanıldığı ve bu 
işaretçilerin kamerayla alınıp analiz edildikten sonra; sanal verilerin, 2D/3D 
simülasyonların eklendiği yöntem; Görüntü Tabanlı (işaretçi tabanlı) Arttırılmış 
Gerçeklik olarak bilinir. Diğer algılayıcılar (bir nesnenin hareketi veya sesi gibi) 
ile algılanan verilerin analizi sonucu sanal veriler ile desteklendiği yöntem de; 
Görüntü Tabanlı Olmayan (işaretçi tabanlı olmayan) Arttırılmış Gerçeklik 
Uygulamasıdır. 

GPS, WLAN, RFID ya da sensörler ile tespit edilen konum bilgisini 
kullanarak, gerçek dünya görüntüsü üzerine sanal verilerin eklenmesi de Konum 
Tabanlı Arttırılmış Gerçekliktir.   

 
 
 
 

Kullanılan Teknolojiye Göre Arttırılmış Gerçeklik Çeşitleri

Görüntü Tabanlı

İşaretçi Tabanlı İşaretçi Tabanlı 
Olmayan

Konum Tabanlı

GPS, WLAN, RFID ya da sensör tabanlı
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3.2.2 Verilerin izlendiği ortamlara göre sınıflandırma 

 
Şekil 3: AR Teknolojisinin kullanıldığı alan ve platformlara göre AR Çeşitleri 

Kaynak: Kaleci, Demircioglu ve Akkus, 2016 

3.3. Arttırılmış Gerçeklikte Kullanılan Teknolojiler 

3.3.1 Donanım Gereksinimleri 
Arttırılmış Gerçeklik çalışmalarında, sanal ortamda hazırlanan verilerin 

gerçek dünya ile birleştirilmesi için bazı donanımlara ihtiyaç vardır. Algılayıcı, 
görüntüleyici, derleyici, programlayıcı olarak kullanılan donanımlara; kamera, 
GPS-WLAN internet teknolojileri, bilgisayar, tablet, telefon, saat, gözlük gibi 
mobil cihazlar örnek verilebilir. 

3.3.1.1 Yazılım Gereksinimleri 
Arttırılmış Gerçeklik çalışmalarında sanal ile gerçek görüntünün bir araya 

getirildiği ortam-arayüz tasarımlarını gerçekleştirmek için “yazılım paketleri” 
kullanılmaktadır. 

Augment, Vuforia, Aurasma, Metaio, BazAR, D’Fusion gibi yazılım 
paketleri, SDK araçları da içermektedir. Yazılım Geliştirme Araçlarına (SDK-
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hız ölçüm 
modülleri ile 

konum belirlenir, 
konumu 

belirlenen nesne 
üzerinde kamera 

aracılığıyla 
konum 

tarayıcılarına 
aktarılır.

Anahat Tabanlı 
Arttırılmış 
Gerçeklik:

Kamerayı farklı 
açılardan 

kullanarak, bazı 
anahatlar çizerek 
kullanıcıya bilgi 
sağlamak için 

kullanılır. Örneğin 
otomobillerdeki 

HUD sistemleri ve 
mobilya tasarımı 
uygulamalarıdır.

Çoklu Ortam 
Tabanlı Tam 

Konumlandırılmış 
Arttırılmış 
Gerçeklik: 

İşaretleyici olarak 
gösterilen 

nesnenin üzerine 
3D olarak 

gösterilecek 
objenin işaretleyici 

üzerine tam 
konumlanmış 

gösterilmesi ve 
çoklu ortam 
nesneleri ile 

desteklenmesidir.
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Software Development Kit) örnek olarak; ücretli olan WikiTude, LayAR, Kudan, 
FaceSDK ile ücretsiz olan ARTookKit, SLARToolKit, FLARToolKit, OsgART, 
DroidAr örnek verilebilir.  

Bu yazılım paketleri ile hazırlanacak uygulamanın zenginleştirilmesi, 
hızlandırılması, entegrasyonu gibi bazı alanlarda ihtiyaç duyulan yazılımlar 4 
başlık altında incelenebilir.  

a) Modelleme Araçları  c) Performans Arttırıcı Motor Aracı 
b) İşaretçi Üretme Araçları d) Mobil Uygulama Aracı 

Modelleme araçları; Arttırılmış Gerçeklik teknolojilerinde en önemli 
bileşen olup, üç boyutlu modelleme için Unity3D, 3DS Max, Google SketchUp, 
Cinema4D, Maya bunlara örnektir. 

İşaretçi Üretme Araçları; kamera ile daha iyi algılanan, beyaz ve siyah 
desenler ile resmedilen markerlar (işareçiler), her bir pikselin bir renk tonunun 
sayısal olarak ifade edildiği, .patt dosyası üreten programlardır. Kullanılan 
yazılım paketine uygun marker üreten programlar veya çevrimiçi üretme adresleri 
mevcuttur. 

Performans Arttırıcı Motor Aracı; üç boyutlu nesnelerin gerçek ortamla 
ilişkilendirilmesinde kullanılır. Papervision3D, Away3D, Sandy3D, WebGL, 
Unitd3D örnektir. 

Mobil Uygulama Aracı; Native (Java, Objective C, React, MongoDb, 
Cognito, AWS), Hybrid-Cross Platform (HTML5, CSS3, JS, Unity, Kotlin) 

Yazılım geliştirme aşamasında, uygulamanın çalıştırılacağı cihazın işletim 
sistemi dikkate alınır. iOS, Android ve UWP için; (sadece biri için) uygun olan 
Native dillerden birinde geliştirme yapılabilir. Ancak cross platform tercih 
edildiğinde; yazılım, geliştirme işleminin ardından hangi işletim sisteminde 
çalışması isteniyorsa, o işletim sistemi için yazılım derlenir. 

iOS, Android ve UWP (Windows) işletim sistemlerini kullanan mobil 
cihazlar olarak tablet, telefon, saat, gözlük benzeri giyilebilir teknolojiler ile pcler, 
oyun konsolları, medikal cihazlar ve daha birçok alanda kullanılan akıllı cihazlar 
(IoT) için yazılım geliştirmek mümkündür. 

4. ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK, 
TÜRKİYE’DEKİ ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA VE 
PROJELERİ 
Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar ve kalkınma ajanslarının yaptığı 

projeler arasında “özel gereksinimli bireyler (engelliler) için geliştirilmiş 
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arttırılmış gerçeklik uygulamaları” kavramı araştırılmıştır. Bu kapsamda engelli 
bireyler için yapılan yeterli sayıda projeden bahsetmek ne yazık ki mümkün 
olmamıştır.  

Arttırılmış gerçeklik uygulamaları düşünüldüğünde, aslında eğitim 
amacıyla tasarlanmış herhangi bir seviyedeki materyali, özel gereksinimi olsun-
olmasın tüm bireylerin etkileşimli olarak kullanabildiği söylenebilir. Görme 
engelli bireyleri hariç tutulursa; 3 boyutlu nesnelerle ve videolarla 
zenginleştirilmiş arttırılmış gerçeklik uygulamaları hem işitme engelli hem 
zihinsel engelli hem bedensel engelli hem de otistik bireylerin kullanımına 
sunulduğunda, özel gereksinimi olmayan bir öğrenciyle yakın tepkiler vereceği 
düşünülebilir. Ancak bu da bilimsel olarak henüz bir araştırma ile saptanmamıştır. 
Bu düşünce ile yola çıkarak, aşağıda ülkemizdeki birkaç arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarından bahsedilmiştir. 

 SmartAnimals: Akıllı Oyuncak ile Karma Gerçeklik Çalışması: 
TUBİTAK desteği ile Ankara’da 2018’de gerçekleştirilen projede 6 
zihinsel engelli çocuk ve 4 özel eğitim öğretmeni ile ampirik bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Konsantrasyonu sınırlı olan zihinsel engelli 
çocuklarda kolay ve hızlı öğrenme sağlayan bu akıllı oyuncaklar, 
çocukların performansını da olumlu yönde etkilemiştir. Proje; RFID 
teknolojisini kullanarak bilgisayar tabanlı animasyon, ses ve karakterler 
içeren sanal bir alan, plastik oyuncaklar ve bir alıcı paneli içeren 
donanımlardan oluşmaktadır. (Ekin, Çağıltay ve Karasu, 2018). 

 TUBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: 2013 yılından bu 
yana, bu kapsamda geliştirilen projeler arasında, öğretmenlerin/ 
akademisyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda arttırılmış 
gerçeklikle zenginleştirilmiş sınıflar (2018) veya arttırılmış gerçeklik ile 
materyal tasarımı (2021) gibi çalışmalar yapılmıştır.  

 MEBAR Arttırılmış Gerçeklik Uygulaması: Millî Eğitim Bakanlığı 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Öğretmen Akademileri’nce 
geliştirilen uygulama, 2021 yılı itibariyle çocukların kullanımına 
sunulmuştur. Öğretmen ve öğrenciler, MEBAR uygulamasını ders 
kitaplarında, okul koridorlarında, sınıf panolarında ve daha birçok 
alanda eğitsel amaçlı kullanabileceklerdir. En önemlisi kendi ürettikleri 
içerikleri ücretsiz olarak uygulamaya yükleyip içerik ekosistemini 
beraberce zenginleştirebileceklerdir. İşaretçi tabanlı arttırılmış gerçeklik 
yöntemiyle tasarlanan mobil uygulama ile öğrencilere hem eğlenceli 
hem de bilgilendirici bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.  
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 Boğaziçi Üniversitesi: MEDIALAB (Çoklu Ortam Laboratuvarı), 
teknik donanımı ile sanal gerçeklik ve benzeri uygulamaları hazırlama 
ortamı sağlamaktadır. Aynı zamanda, Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal 
Gerçeklik Öğrenme Ortamlarında Çoklu Ortam Öğrenme İlkelerinin 
İncelenmesi adlı doktora projesi şu an yürürlüktedir. 

 Koç Üniversitesi Karma Laboratuvarı: İSTKA finansmanıyla 2019 
yılında Karma Gerçeklik Laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvarda VR 
Cihazları, AR Cihazları, 360 Kameralar, Hareket Yakalama Cihazları, 
Biyosensörler, bu teknolojide kullanılan yazılımlar ve stüdyolar mevcut 
olup XR (Genişletilmiş Gerçeklik) projeleri için danışmanlık, tasarım ve 
geliştirme hizmeti sağlamaktadır.  

 ODTÜ Enformatik Enstitüsü ECISLab ve GİSAM (Görsel İşitsel 
Araştırma ve Uygulama Merkezi): 2016’da kurulan ECISLAB’da 
arttırılmış ve karma gerçeklik araştırmaları yapma imkanı olduğu gibi 
GİSAM biriminde de sanal ve arttırılmış gerçeklik cihazlarına 
uygulamalar geliştirilmektedir.  

5. ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK, DÜNYADAKİ 
ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMA VE PROJELERİ 

2019 yılında Eğitim İçeriklerinde Arttırılmış Gerçeklik araştırmaları üzerine 
yayınlanan bir makalede, 2008-2018 yılları arasındaki Scopus, Web of Science ve 
Springer veri tabanlarındaki 50 makaleden çıkarımlara varılmıştır. Buna göre; 

 2003-2018 yılları arasında 11 makale ile en fazla 2015 yılında bu alanda 
yayın çıkmıştır. 

 Yayınlar, en çok eğitim alanında, en az da mühendislik, imalat ve inşaat 
alanlarındadır. 

 Makalelerde kapsayıcı eğitim, engelli öğrencinin motivasyonu, 
etkileşimi gibi avantajlarından bahsedilmiştir. 

 Sınırlılıklar olarak; internet bağlantısı gibi bazı bölgelerdeki hizmet 
yetersizliğinden bahsedilmiştir. 

 Zorluk olarak; uzun vadeli odaklanma ve diğer ortamlarda veya 
bağlamlarda kullanımdır. 

 En çok kullanılan cihazlar; mobil veya elde taşınan cihazlardır. 
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 Çalışmaların yüksek bir yüzdesi ilköğretime uygulandığı vurgulanmış, 
ancak ortaokul, erken çocukluk ve kısa süreli eğitim için gelecekte 
araştırılabileceği belirtilmiştir. 

 En çok işaretçi tabanlı ve ardından coğrafi konum tabanlı yöntem 
kullanılmıştır. 

 Çoğu çalışmanın 10 veya daha az katılımcı olan küçük gruplara 
uygulandığı belirtilmiştir. 

 Bilgi toplama yöntemi çoğunlukla anket ve görüşme yoluyla olduğu 
görülmüştür. 

 Çalışmalarda, hizmet verilen kesim olarak; genellikle eğitim sisteminin 
dışında kalan veya gelecekte daha çok üzerinde durulacak olan 
engelliler tercih edilmiştir.  

 Ele alınması gereken çeşitli sorunların varlığına rağmen kapsayıcı 
eğitim için birkaç çerçeve rapor edildiği belirtilmiştir.  

 Arttırılmış gerçeklik ve engelli araştırmalarına 86 kişi katılmıştır. 
Çalışmaların %20’si işitme engellilere, %18’i ise otistik bireylere, 
%14’ü zihinsel engellilere, %8’i görme engellilere yönelik olup diğer 
engel grupları da nörobilişsel engeli olanlara yöneliktir. (Quintero vd., 
2019). 

Dünya çapında arttırılmış gerçeklik alanında yapılan akademik çalışmalar, 
engel grubuna göre sınıflandırılmış ve arama sitesinde öne çıkan kaynaklar 
incelenerek değerlendirilmiştir. Aşağıdaki proje örneklerinde; engel grupları ve 
mümkün olduğunca Avrupa ülkeleri, uzak doğu ülkeleri gibi genel bir tarama 
ardından, her bölgeden bir örnek sunulması hedeflenmiştir. 

 “AR-SiD” AR-BOOK: 2010 yılında Malezya’da Malezya Kebangsaan 
Üniversitesi’ndeki 3 akademisyenin, ‘Fen Bilgisi dersinde 
Mikroorganizmalar’ konusu hakkında, 12 yaşındaki 3 işitme engelli 
öğrencinin dönütleriyle geliştirdikleri arttırılmış gerçeklik kitabıdır. 
Malezya’da bu dersin İngilizce öğretilmesi zorunluluğu ile işitme 
engelli öğrencilerin kullandıkları işaret dili tercihleri (ASL veya MySL) 
ve fen derslerinde soyut kavramları anlamaları üzerinde arttırılmış 
gerçeklik teknolojisinin etkileri araştırılmıştır. 3 öğrenci örneklemi bir 
sınırlılık teşkil etmekte olsa da; kitapta, işaretçi tabanlı arttırılmış 
gerçeklik teknolojisi kullanılarak işaret dili videoları ve 3 boyutlu 
modelleme nesneleri izletilerek eğitim tasarımı gerçekleştirilmiştir 
(Megat vd. 2010). 
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 The Glass Vision 3D: Amerika’da Morehead State University’nin hibe 
desteği verdiği bu projenin 2016 yılında bulguları, akademik bir dergide 
yayınlanmıştır. Proje, Google Glass kullanan 5.sınıf 4 tane işitme engelli 
öğrencinin öğrenme davranışlarında arttırılmış gerçeklik 
materyallerinin etkilerinin gözlenmesi üzerinedir. Eğitim materyali 
olarak; QR Kod ile (işaretçi tabanlı) ilişkilendirilmiş Amerikan İşaret 
Dili’nde (ASL) çekilmiş 25 video görüntülenmektedir. Sonuç olarak, 
zaman ve maliyet sınırlılıkları ile karşılaşıldığı belirtilirken, bu 
teknolojinin benimsenmesi konusundaki endişelerden söz edilmiştir 
(Parton, 2017). 

 Kıbrıs Etkileşim Laboratuvarı: Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’ndeki 
bu çalışma, Avrupa Birliği Horizon 2020’den fon almış olup proje                 
sonucunda iki vaka analizi yapılmıştır. Çalışmaya 6.sınıf 4 tane işitme 
engelli öğrenci ile öğretmeni katılmıştır İlk olarak derste geri bildirim 
döngüsünü desteklemek için kablolu-kumandalı ekran donanımı sağla-
yan Sony SmartEyeglass teknolojisi tercih edilmiştir. Birinci uygula-
mada; önceden hazırlanan soru listesi, derste öğrenciye gözlükleri üze-
rinden yansıtılmıştır. İkinci olarak, işitme engelli öğrencinin kelime bil-
gisi edinmelerini, ardından okuduğunu anlama yeteneklerini geliştirme-
lerini desteklemek amacıyla tabletlerini kullanarak AR içeriklerine ulaş-
maları sağlanmıştır. Uygulamada; öğretmen dersten önce ‘bilinmeyen 
kelimeleri’ bilgilendirme, resim, sunu, video veya 3 boyutlu model ola-
rak hazırlamıştır. İşitme engelli öğrenci, öğretmeninin hazırladığı uygu-
lamayı cihazına indirdikten sonra akıllı cihazının kamerası ve uygula-
mayı kullanarak arttırılmış gerçeklik içeriklerine ulaşmıştır. Uygulama 
geliştirme sürecinde Unity ve Vuforia kullanılmıştır. İşitme engelli öğ-
renciler, AR gözlüklerinin kullanımında rahatsız olsa da geri bildirim 
almakta olumlu karşılamışlardır. Tablet ile desteklenen AR uygulama-
ları hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Yayınlanan bildiride, AR teknolojilerinin normal okullarda kapsayıcı              
sınıf ortamlarına katkıda bulunduğu, işitme engelli öğrencinin okudu-
ğunu anlamasında ciddi bir destekleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Ioannou ve Constantinou, 2017) 

 Maribor Üniversitesi & Nuimo Araştırması: Slovenya Araştırma 
Ajansı’nın Genç Araştırmacı Programı kapsamında desteklenen, 
Maribor Üniversitesi’nden 2 akademisyen ile Nuimo adlı bilgisayar 
destek hizmetleri şirketinden 1 araştırmacının ‘İşaret Dili Öğrenmek 
için Arttırılmış Gerçeklik Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi’ 
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amacıyla yaptıkları bu projede, 25 kişi 3 gruba ayrılmıştır. İlk gruba 
işareti simgeleyen bir resim, ikinci gruba arttırılmış gerçeklik mobil 
uygulaması ve üçüncü gruba da fiziksel ortamda işaret dili tercümanı 
gösterilmiştir. Üç çift kelime üzerinden yapılan denemelerde 
katılımcıların en az resme, en çok da arttırılmış gerçeklik uygulamasına 
ilgi gösterdikleri; aynı oranda da işareti tekrarlamada başarı 
gösterdikleri tespit edilmiştir (Kožuh vd., 2015). 

 ANSVIP: Görme Engelliler için Navigasyon Çalışması: Çin Eğitim 
Bakanlığı’nın İnsanlık ve Sosyal Bilimler Gençlik Birimi tarafından 
finanse edilen çalışmada, iç mekanlarda kullanımları için görme engelli 
kişilere insan merkezli bir navigasyon sistemi tasarlanmıştır. Engelli 
birey; göğsünde bir telefon ekranı, ellerinde haptic eldiven kullanmıştır. 
Google ARCore Vision SLAM’ı içermektedir. Geleneksel adım adım 
sesli yönlendirme yönteminden daha üstün, akıcı ve sürekli olan bir 
kılavuzluk sağlamak için, kullanıcı merkezli olarak haptic eldivenler 
yoluyla dokunsal arayüzler kullanılmıştır. Saha testleri ve 
simülasyonlar; değerlendirme, yerelleştirme ve yol planlamasından 
beklenen performansı sağlamış, görme engelli denekler tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır (Zhang vd., 2019). 

 Drishti: Görme Engelliler için Entegre Navigasyon Sistemi: 
Microsoft Research tarafından desteklenmiş ve Florida Üniversitesi’nde 
geliştirilmiş bu uygulama; giyilebilir bilgisayarlar, ses tanıma ve 
sentezleme, kablosuz ağlar, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve küresel 
konumlandırma sistemi (GPS) gibi çeşitli teknolojilerin entegre edildiği 
kablosuz bir yaya navigasyon sistemidir. GIS veri tabanı, kayıtlı bina 
planlarına sahip olup, dış ve iç mekân navigasyon geçişlerini sorunsuz 
olarak kolaylaştırmaktadır. Sistem, görme engelliyi statik ve dinamik 
verilere dayalı gezinmesi için sürekli olarak yönlendirir. Konumsal veri 
tabanından sorgulanan çevresel koşullar ve rota bilgileri, ayrıntılı 
açıklama sesli ipuçları ile anında sağlanır.  Sistem ayrıca, görme 
engellinin algılaması gibi kullanıcıya uzamsal veri tabanı barındıran, 
merkezi sisteme zekâ ekleme yeteneği sağlar. Sistem, baston, kılavuz 
köpek, tekerlekli sandalye gibi diğer seyir yardımcılarına 
tamamlayıcıdır (Helal vd. 2001). 

 “ARET” Augmented Reality Education Tool: Hindistan’da okul 
öncesi çağındaki öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere alfabe, sayı ve 
şekilleri öğretmeyi amaçlayan bir projedir. Vuforia ve Unity 3D 
kullanılarak hazırlanan uygulama, işaret tabanlı olarak Android cihazlar 
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için tasarlanmıştır. Yazı, ses, resim, 3 boyutlu model veya video 
içerikleri ile arttırılmış gerçeklik verileri çeşitlendirilmiştir. Araştırmaya 
Disleksi, Davranış Problemleri, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu gibi Öğrenme Güçlüğü çeken öğrencilere eğitim veren bir 
sivil toplum kuruluşundan yaklaşık 60 öğrenci ile bir erkek 
yetimhanesinden 50 öğrenci katılmıştır. Telaffuzda genel iyileşme, 
öğrenme verimliliğinde genel iyileşme ve eğitime ilgide genel iyileşme 
oranları kayda değer bulunmuştur (Singh vd. 2015). 

 Akıllı Diş Fırçası ile Arttırılmış Gerçeklik: Bu çalışma, Akıllı Diş 
Fırçası Kullanarak Arttırılmış Gerçekliğe Dayalı Diş Fırçalama 
Eğitiminin Kore’de Zihinsel Engellilerde Ağız Hijyeni Bakımına 
Etkisini araştırmıştır. Kore Kangwon Ulusal Üniversitesi Kurumsal 
İnceleme Kurulu tarafından onaylanmış, Helsinki Deklarasyonu’nun 
etik standartlarına göre yürütülmüştür. Araştırmaya, yatılı bakım 
tesisindeki, AR teknolojisini kullanan 15’i deney grubu, 15’i görsel 
materyal kullanan kontrol grubu olarak, toplam 30 zihinsel engelli 
katılmıştır. 12 hafta boyunca 2’şer kez 30 dakika terapist yardımıyla 
çalışılmıştır. Akıllı diş fırçasıyla (Brush Monster) doğru diş fırçalama 
alışkanlıklarını AR tabanlı teknolojide, 3D hareket sensörüyle diş 
fırçalama duruşu ve yönü için sistematik görsel kılavuz sunulurken, diş 
fırçasının AR’sinde bulunan oyun öğeleri de eğlence katmıştır. 
Araştırma sonuçları; akıllı diş fırçası kullanılarak AR’ye dayalı diş 
fırçalama eğitiminin uygulanmasının, ağız hijyeninde görsel materyale 
dayalı eğitimden daha etkili olduğunu göstermiştir (Jeon vd., 2021). 

 ARVe-Arttırılmış Gerçeklik: Bir Fransız ilkokulunda toplam 93 
öğrenciden 11 tanesi (7-11 yaş aralığında) hafif zihinsel engelli, 
trizomi, elektif bilişsel engelli, psikoz, otizm ve gelişim bozukluğu olan 
öğrencilerin katıldığı uygulamada; 2 ve 3 boyutlu varlıkları arttırılmış 
gerçeklik nesneleriyle eşleştirme yaptırırken, karar vermelerine 
yardımcı olmak için görsel, koku veya işitsel ipuçları sağlamaktadır. 
Otizmli ve trizomik çocuklar uygulama ile karşılaştıklarında olumlu 
duygular ifade edebildikleri belirtilmiştir (Richard vd. 2007). 

 Gelişimsel Engelliler için AR Tabanlı Durumsal Eğitim Örneği: 
Güney Kore’de Seokyeong Üniversitesi tarafından desteklenen 
araştırmada; gelişimsel engelli kişilerin günlük hayat becerilerine adapte 
olmaları ve bilişsel kapasitelerini arttırmak için gerçek zamanlı 
etkileşimsel ve durumsal bir sistem senaryosu çalışılmıştır. Çalışma, 
restoranda yiyecek servis etmek üzere tasarlanmıştır. Öğretmeni 
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tarafından belirlenen görevler işaretçi tabanlı (sanal el) bir uygulama 
olarak programlanmaktadır. Senaryo, öğrencinin başına taktığı 
ekrandan görevlerini görmesi ve verilen görevi yerine getirmesi şeklinde 
oluşturulmuştur. Sistem, her grupta 6 öğrenci olan 1 ilkokul, 1 ortaokul, 
1 lise grubunda uygulanmıştır. Sistemde başa takılan ekran olduğu için 
lise öğrencileri uygun bir ortam yakalasa da, ortaokul öğrencileri 
arasında sesli yönergeler uygun görülmüş, daha küçükler ise yardım 
almadan sisteme adapte olamamışlardır. Ancak dikkatlerini 
verdiklerinde iyi performans elde edilmiştir. 3 aylık deney ardından 
otistik gelişimsel bozukluğu olan öğrencilerin eğitiminde oldukça etkili 
olduğu görülmüştür (Kim, 2013). 

 ARCH: Engelli ve Yaşlılar için Ev Kontrolünde Arttırılmış 
Gerçeklik: Singapur’da artan yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla, mobil cihazlar ile ev aletlerini uzaktan kontrol etmek ve 
iletişim kurmak için geliştirilmiş arttırılmış gerçeklik; sesle kontrol ve 
web sunucusundan oluşan bir projedir. Kullanıcılar, iOS veya Android 
cihazlar üzerinden, otomatik sesli komut vererek seçeneklerle etkileşim 
kurabilmektedir (örneğin; 1-arttırılmış gerçeklik, 2-sesle kontrol, 3-uzak 
web kontrolü). ARCH uygulaması, sadece evde değil, hastane ve 
rehabilitasyon merkezlerinde de kullanılabilmektedir. (Tang vd. 2015). 

6. SONUÇ 
Her teknolojik gelişme, dünyanın her yerine veya toplumun her kesimine 

eş zamanlı olarak ulaşamamaktadır. Yine de eskiye nazaran, dünyanın herhangi 
bir yerindeki yenilikçi buluşlar, başka bir ülkedeki uygulamalara ışık 
tutabilmektedir. Bu araştırma ile arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisindeki 
yenilikçi çalışmalardan örnekler verilerek; başka yeni çalışmalara fikir 
oluşturmak amaçlanmıştır. 

Son yıllarda, ülkemizde, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatlarını ve 
eğitimlerini kolaylaştırıcı, kayda değer birçok faaliyet yürütülmektedir. Lakin 
ülkemizde hâlâ özel gereksinimli (engelli) bireyler için arttırılmış gerçeklik (AR) 
uygulamaları, neredeyse yok denecek kadar azdır. Ülkemizde durum böyleyken 
dünyadaki durum farklılık göstermektedir. Dünyada yapılan, arttırılmış gerçeklik 
teknolojilerinin kullanıldığı, birçok uygulama ve projenin, özel gereksinimli 
bireylerin ihtiyaçları üzerine olması, umut vericidir. Dünyada yapılan proje ve 
akademik yayınların bu derece çok olması; bu teknolojinin ülkemizdeki özel 
gereksinimli bireylerin hayatlarında da yer bulması için, bir süreç gerektirdiğini 
düşündürmektedir.  
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Arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle hazırlanmış uygulamalarda 
sunulan 3 boyutlu görseller, videolar, bilgilendirmeler; kimi engel grupları için 
kolaylıkla kullanılabilir. Ticari olarak geliştirilmiş böyle örnekler mevcuttur. 
Diğer ülkelerde geliştirilmiş, daha spesifik (engel grubuna göre) belirli bir duruma 
yönelik (bir davranış geliştirme) geliştirilmiş eğitim içeriklerinin veya görme ve 
bedensel engellilerin bedensel kısıtlılıklarının önüne geçildiği arttırılmış gerçeklik 
(AR) proje çalışmalarının, daha işlevsel olduğu söylenebilir. Buradan yola 
çıkarak; özel gereksinimli bireylere yönelik geliştirilen özel uygulamalar, onlar 
için daha kullanışlı olacaktır. 

7. ÖNERİLER 
Ülkemizin Covid-19 sürecinde eğitim faaliyetlerinin çoğunun EBA 

platformunda yapıldığı bilinmektedir. Her geçen gün zenginleşen, gelişen bu 
platform, arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla da özel gereksinimli öğrencilerin 
eğitim süreçlerine destek olabilir. 

Gelecekte özel gereksinimli bireylerin eğitimini veren öğretmenlerin de bu 
teknolojiye içerik geliştirebilecek yetkinliğe ulaşması için, “arttırılmış gerçeklik 
içeriği hazırlama dersleri”, üniversite eğitimlerinde, eğitim müfredatına 
eklenebilir. 

Ülkemizde, arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile özel gereksinimli bireylerin 
tanışma sürecini kısaltmak için; kalkınma ajansları, üniversiteler bilimsel 
araştırma fonları ile özel gereksinimli bireylere yönelik AR projeleri yapılmasına 
destek olabilir, öncülük edebilirler. 
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BÖLÜM 4 

GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN RENK ALGILAYAN 
MEKATRONİK YÜZÜK TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ 

Resul BÜTÜNER1,  
Yusuf UZUN2,  

M. Hanefi CALP3 

ÖZET 
Dünyada her beş saniyede bir kişi ve her dakikada bir çocuk kör olmaktadır. 

Körlük yalnızca bir sağlık problemi değil aynı zamanda kişinin toplumla 
bütünleşmesini olumsuz yönde etkileyen sosyal bir engel olarak bilinmektedir. 
Doğumla veya sonradan olan nedenlerden dolayı tıbbi anlamda düzeltilemeyecek 
görme engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu oldukça zor olmaktadır. Bundan 
dolayı görme engelli bireyler hayatlarını sürdürmek için devamlı ailesi veya yakın 
çevrelerinden destek görmektedirler. Bu çalışma, görme engelli vatandaşlarımıza 
yönelik olup sosyal hayata uyumları hakkında görüşmeler yapılmış ve bilgiler 
toplanmıştır. Çalışmada görme, işitme veya özel eğitime devam eden bireylerin 
çevresindeki nesnelerin renklerini algılayabilmeleri ve renklerin İngilizce 
okunuşlarını öğrenebilmeleri amaçlanmıştır. Bu bağlamda, sosyal sorumluluk 
kapsamında 3 boyutlu modelleme ile yüzük tasarlanmıştır. Yüzüğün içine renkleri 
ayırt edebilen ve renklere göre sesli ve titreşim ile bildirim verebilen mekatronik 
sistem tasarlanıp geliştirilmiştir. Akıllı sistem mekanik ve elektronik olarak test 
edilmiştir. Bu mekatronik sistem sayesinde görme engelli bireylerin, nesnelerin 
renklerini ayırt ederek bu nesnelerin İngilizce okunuşlarını başarılı bir şekilde 
öğrenmeleri sağlanmış ve böylece günlük hayattaki ihtiyaçları karşılanabilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Görme ve işitme engelli, renkler, dokunsal, işitsel, 3 
boyutlu tasarım, mekatronik sistem 
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COLOR SENSING FOR VISUALLY IMPAIRED INDIVIDUALS 
MECHATRONIC RING DESIGN AND DEVELOPMENT 

ABSTRACT 
In the world, one person every five second and a child every minute has been 

blinding. Blindness is not only a health problem, but also as a social obstacle that 
negatively affects the integration of a person with society. Which cannot be medically 
corrected due to birth or later reasons the integration of visually impaired individuals 
into social life is very difficult.  Therefore, visually impaired individuals constantly 
receive support from their families or immediate surroundings in order to sustain their 
lives. The study was aimed at visually impaired individuals, interviews were 
conducted about their adaptation to social life and information was collected. In this 
study, of individuals who attend vision, hearing or special education ability to it is 
aimed that objects around them can perceive colors and learn how to read colors in 
English. At social responsibility scope the ring designed with 3D modeling. A 
mechatronic system that can distinguish colors inside the ring and give notification by 
voice and vibration according to Colors has been designed and developed. The smart 
system has been tested as electronic ve mechanic. Thanks to this mechatronic system, 
visually impaired individuals will be able to distinguish the colors of objects and learn 
how to read these objects in English and will be expected to serve them to meet their 
needs in daily life. 

Keywords: Visual and hearing impaired, colors, tactile, auditory, 3D design, 
mechatronics system 

1. GİRİŞ 
Tarihin her döneminde toplumlarda dezavantajlı özel gruplara yönelik 

farklı bir takım tutum ve davranışlar, toplumsal normlar oluşturulmuştur. 
Yoksullara yardım etmek, fakir çocuklara eğitim sağlamak, hastalara, evsizlere ve 
yaşlılara destek olmak ve yararlanmaları için kurumlar tesis etmek geçmişten 
günümüze kadar gelmiştir. Engelli; 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 ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir (Genç, 2015). Dünyada 
ve Türkiye’de dezavantajlı, engelli bireylere yönelik olumlu gelişmeler, yasal 
düzenlemeler ile sağlanabilmiştir. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile 
birlikte gerek uluslararası örgütler gerekse de ulusal hükumetler konunun önemini 
daha iyi kavrayabilmişlerdir. Ulusal ve uluslararası sosyal politikalar üreterek 
yasal düzenlemeler ile dezavantajlıların özellikle de engellilerin hayata daha sıkı 
sarılmaları, temel insan haklarından yararlanabilmeleri ve her şeyden önemlisi 
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üreten ve mutlu bireyler olarak ülke değerlerine katkıda bulunur hale gelmelerini 
sağlamak çağdaş devletlerin anayasal öncelikleri arasında yer almıştır (Küçükali, 
2014). Yaşam hakkı temel bir insan hakkıdır ve sağlıklı olmak bunun ön koşulu 
olarak geçmektedir. Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, aynı 
zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir. Dolayısıyla sağlık her 
birey için temel bir hak ve ihtiyaçtır, ancak doğuştan ya da sonradan bazı 
sebeplerden dolayı bazı bireyler engelli olabilmektedirler (Arslan vd. 2014). 
Engelliler; zihinsel engelli, işitme ve konuşma engelli, görme engelli, ortopedik 
engelli ve süreğen engelliler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Görme ve 
işitme engelli bireylerin toplumsal hayat karşısında maruz kaldıkları sorunlar bir 
hayli fazladır. Görme engellilerde düşme, çarpma ve yaralanma gibi riskler daha 
fazladır. Çünkü yollar ve sosyal yaşam alanları yeterli uygunluktan uzaktır. Cadde 
ve sokaklardaki biçimsiz kaldırımlar, rampalar, üstü açık bırakılmış kuyular 
onların yaralanmasına hatta ölümüne bile sebep olabilmektedir. Bununla birlikte 
kaldırımların orta alanlarına dikilen elektrik, aydınlatma direkleri, beton 
mantarlar, ağaçlar ve esnaf tezgâhları da aynı soruna sebep olabilmektedir (Arslan 
vd., 2014). İşitme engelli bireyler de ise karşıdaki insan da iletişimi tam olarak 
kuramamaktan dolayı birçok günlük hayattaki ihtiyaçları aksamaktadır. Engelli 
vatandaşlarımızın tam olarak sosyal hayata entegre olamamasına sebep 
olmaktadır. Kendi imkânları çerçevesinde bir şeyler yapsalar da bu da yeterli 
gelmemektedir. Engellilerin toplumsal hayatta olabildiğince aktif hale gelebilmesi 
ve engelsiz bir vatandaşın sahip olduğu haklardan faydalanabilmesi için 
ülkemizde de değişik zamanlarda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda 
yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, 
akademik ortamlarını hazırlamak ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını 
sağlamak amacıyla, gerekli tedbirleri almak için kurumlar oluşturulmuş ve bu 
haklar hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.  

Bu çalışma, görme, işitme veya özel eğitimli engelli bireylerimize yönelik 
olup sosyal hayata entegrasyonu hakkında görüşmeler yapılmış ve gerekli bilgiler 
toplanmıştır. Bu bilgiler neticesinde görme, işitme ve özel eğitimli engelli birey-
lerimizin günlük hayattaki ihtiyaçlarına yönelik çevresindeki nesnelerin renkleri 
algılanarak onların sosyal hayatlarına entegrasyonu tamamlanmış olacaktır. 
Görme, işitme engelli veya özel eğitime devam eden bireylerin çevresindeki renk-
leri algılayabilmeleri amacıyla, insanların hayatlarını değiştirecek, ayrıca renkle-
rin İngilizcesini de öğrenebilecekleri, basit ve ucuz bir sistemin tasarlanması 
amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan tasarım ve devre, kendi içinde özgün olup 
engellilerin rahatlıkla kullanabileceği portatif bir akıllı sistemdir. İşitme, görme 
ve özel eğitime muhtaç engelli bireylerimizin sosyal hayata etkin katılımının                
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sağlanması için, günlük hayattaki ihtiyaçlara yönelik çevrelerindeki nesnelerin 
renklerin algılanması ve İngilizcesinin de öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma-
nın sonucunda, kendilerini kanıtlayabilen, kendi ihtiyaçlarını giderebilen ve sos-
yal hayatla barışık engelli bireylerin ortaya çıkması hedeflemektedir. 

2. MATERYAL VE METOT 
Bu çalışma, 7 temel aşamadan oluşmaktadır.  
1) Tinkercad online editör ile yüzük tasarımının hazırlanması ve *.stl 

dosyasının dışarıya aktarılması  
2) Devrenin çizilmesi.  
3) Yüzük tasarımın 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılması. 
4) Sesli bildirim için renklerin hem Türkçesi hem de İngilizcesinin hafıza 

kartına aktarılması. 
5) Devrenin hazırlanması ve yüzük içine yerleştirilmesi. 
6) Devrenin C dilinde ve Arduino IDE editöründe kodlanması. 
7) Projenin test edilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi. 

Kolay ve rahat programlanması amacıyla açık kaynak kodlu Arduino 
mikrodenetleyici kartı kullanılmıştır. 3 boyutlu tasarım ve devre çizimi için 
Windows’un ücretsiz sürümü olan Tinkercad programı kullanılmıştır. 
Uygulamanın işlem basamakları Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 1: Uygulamanın işlem basamakları 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR 
Yüzük tasarımının içine girecek olan devreler belirlendikten sonra, ölçüm 

alınmış ve (40x45x45) olarak ölçülmüştür. Tinkercad online programda belirlenen 
ölçüme göre, programdaki temel şekillerden yararlanılarak yüzük tasarımı ortaya 
çıkarılmıştır. Tasarım bittikten sonra, 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almak için dışa 
aktar menüsünden *.stl dosyası çıkarılmıştır. Dışa aktarılan *.stl dosyasının 3 
boyutlu yazıcıdan çıktısı alınmıştır. Tasarım çizimi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 2: Yüzük tasarımı 

Çalışmanın 3D baskısı Şekil 3’te gösterilmiştir. Yüzük tasarımında flament 
kalınlık oranı yüksek değer girilerek, yüzüğün herhangi bir düşmede ve darbede 
parçalanması önlemeyi amaçlamaktadır.  Şekil 3’de görüldüğü üzere üst bölmeye 
devrenin yerleştirilmesi için kullanılmıştır. Alt bölmede ise kabloların kolay 
geçişi için yol ve titreşim motoru içinde yer ayarlanmıştır.  

 
Şekil 3: Yüzüğün 3D baskısı 

Çalışmada kullanılan renk paleti Şekil 4’te gösterilmiştir. Renk paletinde 9 
adet renk kullanılmıştır. 
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Şekil 4: Renk Paleti 

Uygulamanın elektronik devre şeması Şekil 5’te gösterilmiştir. Devre 
elamanları olarak, arduino pro micro, TCS34725 RGB renk algılama sensörü, 
kulaklık, hoparlör, Wtv020 mp3 modül, 180 mA lipo pil, titreşim motoru 
kullanılmıştır. 

 
Şekil 5: Devrenin Çizimi 

4. DONANIM BİLEŞENLERİ 
Arduino Pro Micro 
Arduino Pro Mini kartı Atmega328'e dayanan bir mikrodenetleyicidir. 

Şekil 6’da görüldüğü üzere mikrodenetleyici kartında 20 dijital giriş / çıkış pimi 
(7'sı PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 12 analog girişe, yerleşik bir rezonatöre, 
bir sıfırlama düğmesine ve pin başlıklarını monte etmek için deliklere sahiptir. 
Kartı programlamak amacıyla USB-Serial Dönüştürücü veya başka usb-seri 
dönüştürücüler kullanılabilir. Karta güç için bir mikro USB kablosuyla bir 
bilgisayara bağlamanız yeterlidir (Arduino, 2013).  
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Şekil 6: Arduino pro micro 

TCS34725 Renk Sensörü 
TCS34725 renk sensörü, kırmızı, yeşil, mavi (RGB) ve net ışık algılama 

değerlerinin dijital olarak geri dönüşünü sağlar. Çip üzerine entegre edilmiş ve 
renk algılayıcı fotodiyotlara yerelleştirilmiş bir IR engelleme filtresi, gelen ışığın 
spektral bileşenini en aza indirir ve renk ölçümlerinin doğru bir şekilde 
yapılmasını sağlar (Arduino Learning,2020). Şekil 7’deki TC34725 renk 
sensöründe led, int, sda, scl, 3v3, gnd ve vin pinleri bulunmaktadır. Bu pinler 
uzatma telleriyle lehimlenerek, birçok projede daha kolay kullanımına olanak 
sağlamaktadır (Arduino Learning, 2020).  

 
Şekil 7: TC34725 renk sensörü 
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Mini MP3 Modül  
Mini MP3 modül, doğrudan bir hoparlöre veya kulaklık jakına bağlanabilen 

basitleştirilmiş bir ses çıkışına sahip küçük, düşük maliyetli bir mp3 modülüdür. 
Şekil 8’deki mp3 modülü, takılı pil, hoparlör ve basma düğmelerine sahip 
bağımsız bir modül olarak kullanılabilir. Ayrıca RX / TX (Seri) iletişimi için 
etkinleştirilmiş Arduino gibi bir mikrodenetleyici veya geliştirme kartıyla birlikte 
kullanılabilir, böylece basit seri komutlar aracılığıyla müzik çalabilir ve bir 
sonraki ve önceki şarkıyı çalmak, karıştırmak, çalınmakta olan şarkıyı 
duraklatmak vb. gibi diğer işlevleri yerine getirebilir. Modül bir SD kart yuvası 
ile birlikte gelir ve FAT16, FAT32 dosya sistemini desteklemektedir 
(Koumaris,2020). 

 
Şekil 8. Mini mp3 modül 

Titreşim Motoru Modülü 
Çalışma voltajı olarak 3-6 dc ‘de çalışan küçük bir dâhili titreşim motoru 

modülüdür. Şekil 9’daki titreşim modülünde 5V'luk bir güç girişi ile dijital sinyal 
veya PWM sinyali ile Açık / Kapalı veya motorun titreşim yoğunluğu kontrol 
edilebilir. Titreşim motoru elektrik sinyalinin mekanik titreşime dönüştürülmesini 
kolayca tamamlayabilir (Arduino Learning, 2020). 

 
Şekil 9. Titreşim motoru modülü 
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Devre elemanına ait (renk sensörü, mp3 modül, vb.) Arduino kütüphane 
dosyalar kullanılarak kodlanmıştır. TCS34725 renk sensörünü çeşitli renklere 
tuttuğumuz zaman ortalama RGB olarak değer üretmektedir. Bu değerler RGB 
değerleridir. RGB değerlerinin çözümlenmesi için Tablo 1’deki kurallar 
kullanılmıştır. İlgili kurallara göre hazırlanan ses dosyaları çalıştırılmaktadır. Ana 
renkler olan kırmızı, yeşil ve mavideki oranlara göre if fonksiyonu kullanılarak, 
Tablo 1’de gösterildiği gibi diğer renkler elde edilmektedir. Çalışmada RGB 
değerlerinin kullanılmasıyla kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, sarı, siyah ve beyaz 
renkleriyle 7 adet renk oluşturulmuştur.    

Tablo 1. RGB kodların çözümlenmesi 
if((r > 1.4) && (g < 0.75) && (b < 0.9) && 
(b > 0.8) ) 

Tek titreşim, hoparlörden kırmızı ve red 
olarak sesli bildirim verecektir. 

if((r > 1.32) && (g < 0.91) && (g > 0.75) 
&& (b > 0.75)) 

İki titreşim, hoparlörden turuncu ve 
orange olarak sesli bildirim verecektir. 

if((r < 0.95) && (g > 1.35) && (b < 0.9)) Üç titreşim, hoparlörden yeşil ve green 
olarak sesli bildirim verecektir. 

if((r < 0.8) && (g < 1.2) && (b > 1.2)) Dört titreşim, hoparlörden mavi ve blue 
olarak sesli bildirim verecektir. 

if((r > 1.15) && (g > 1.18) && (b < 0.75)) Beş titreşim, hoparlörden sarı ve yellow 
olarak sesli bildirim verecektir. 

if((r==1) && (g==1)) Altı titreşim, hoparlörden siyah ve black 
olarak sesli bildirim verecektir. 

if( (g>1.07)&& (g<1.12) && (b>1.03)&& 
(b<1.12) ) 

7 titreşim, hoparlörden beyaz ve white 
olarak sesli bildirim verecektir. 

Ses dosyalarının hazırlanması için, mikrofonun bilgisayara takılarak ses 
kaydedici uygulamasıyla renklerin ses dosyalarını mp3 formatında Türkçe ve 
İngilizce olarak Şekil 10’da olduğu gibi hazırlanmıştır.  

 
Şekil 10. Renklere göre hazırlanmış ses dosyaları 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Bu çalışma, görme, işitme ve özel eğitime devam eden engelli bireylerin 

sosyal hayata katılımını artırmak, etkili ve verimli bir eğitim kabiliyetini 
kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun 
düzenlemiş olduğu 2021 Uluslararası Engelsiz Bilişim Sempozyumunda özet 
bildiri olarak ta sunuldu. Katılımcı görme engelliler ile gerçekleştirilen 
görüşmelerde olumlu geri dönütler alındı. Sempozyum sonrası görme engelliler 
ile ilgili birtakım sivil toplum derneklerinin talepleri doğrultusunda konu ile ilgili 
çevrimiçi webinar çalışması gerçekleştirildi. Aynı şekilde bu webinar içerisinde 
de ileriye yönelik çalışmalara katkı sağlayacak olumlu görüşler alındı. Bu çalışma 
ile görme engelli bireylerin gündelik hayatlarını basit ve ekonomik bir şekilde 
kolaylaştıracak bir uygulama ortaya konuldu. Bu çalışma, İngilizce eğitimi yanı 
sıra diğer alanlarda da gelişime açık ve bir takım güncellemeler ile farklı hedefler 
doğrultusunda geliştirilecektir. Ayrıca bu çalışma birçok engelli bireye de hitap 
etmektedir. Bu tür çalışmalar, sadece renklerin algılanması için değil engelli 
bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları bir takım zorluklara karşı kolay ve 
sorunsuz bir çözüm sunmaktadır.  
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BÖLÜM 5 

GÖRME VE İŞİTME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ACİL 
DURUMLARDA BİNA TAHLİYE SİSTEMİ TASARIMI VE 

UYGULAMASI 

Emre KARAGÖZ1,  

Vahap TECİM2 

ÖZET 
Engelli gruplar maalesef yaşamın her alanında arzu ettikleri şekilde konforlu 

bir yaşam sürdürememektedirler. Bu sıkıntı ülkelerin gelişmişlik seviyelerine bağlı 
olarak oldukça farklılık göstermektedir. Normal hayatını arzu ettiği şekilde 
sürdürmekte zorlanan engelliler, olağanüstü durumlarda kendileri için özel bir 
düzenlemenin yapılmasını hayal bile etmemektedir. Yaşamın doğasına ters olarak 
engelli vatandaşların özellikle sinema, tiyatro, konser salonları gibi kalabalık 
grupların olduğu kapalı mekanlara gitmekte tereddüt ettikleri bilinmektedir. Bu 
durum kişileri sosyal ve kültürel hayattan oldukça uzaklaştırmaktadır 

Bu çalışmada, bilişim teknolojileri kullanılarak görme ve işitme engellilere 
yönelik acil durumlarda kalabalık grupların bulunduğu kapalı mekanların tahliyesi 
için bir sistem tasarlanmıştır. Buna göre olağan dışı bir durumda kişiler görmeden 
veya duymadan etkinlik alanını sorunsuz bir şekilde terk edebileceklerdir.  

Web tabanlı yapılan uygulama, bina içerisinde yapılan işaret ve seslendirmeler 
ile gerekli yönlendirmeleri sağlıklı bir şekilde kullanılır hale getirmektedir. Acil 
durumlarda binalarda tahliye amaçlı kullanılan çıkışların o anki durumlarına bağlı 
olarak sistem bir karar verme algoritması çalıştıracaktır. Tasarlanan sistem, kişilerin 
hangi yöne doğru gitmeleri gerektiğini sesli ve ışıklı uyarılarla önemli dönüş 
noktalarında belirtecektir.  

Anahtar Kelimeler: Acil tahliye, karar verme, yönlendirme, görme ve işitme 
engelliler  
                                                   
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, emre.karagoz@deu.edu.tr, 0000-0002-4887-8168 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, vahap.tecim@deu.edu.tr, 0000-0001-5319-5241 
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EMERGENCY BUILDING EVACUATION SYSTEM DESIGN AND 
IMPLEMENTATION FOR BLIND AND DEAF PEOPLE 

ABSTRACT 
Disabled groups, unfortunately, cannot lead a comfortable life in every aspect 

of life as they wish. This problem varies considerably depending on the level of 
development of the countries. Disabled people, who have difficulty in maintaining 
their normal life as they wish, do not even dream of making a special arrangement for 
them in extraordinary situations. Contrary to the nature of life, it is known that 
disabled citizens are hesitant to go to closed places where crowded groups such as 
cinemas, theaters and concert halls are present. This situation alienates people from 
social and cultural life. 

In this study, a system was designed for the evacuation of closed spaces with 
crowded groups in emergency situations for the visually and hearing impaired by 
using information technologies. Accordingly, in an unusual situation, people will be 
able to leave the activity area without any problems without seeing or hearing. 

The web-based application makes the signs and voices in the building and the 
necessary directions usable in a healthy way. In emergencies, the system will run a 
decision-making algorithm depending on the current status of the exits used for 
evacuation in buildings. The designed system will indicate in which direction people 
should go, with audible and light warnings at important turning points. 

Keywords: Emergency evacuation, decision making, orientation, visually and 
hearing impaired 

1. GİRİŞ 
Fiziksel bakımdan dezavantajlı gruplara yönelik farklı alanlarda geliştirilen 

birçok uygulama ve örnek bulunmaktadır. Bu uygulamalar, hayatı ve 
karşılaşılabilecek muhtemel engellerin daha kolay aşılmasını desteklemek 
amacıyla geliştirilmektedir. Özellikle görme engelli bireylerin kapalı ortamlarda 
aradıkları konumları bulmalarına yönelik birçok farklı araçla desteklenmiş 
uygulamalar son derece önemli yararlar sağlamaktadır. Hayatın doğal işleyişi 
içerisinde kapalı mekanların tahliye edilmesi önemli bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yangın, su baskını, terörist saldırılar gibi çeşitli nedenlerle kapalı 
olan mekanların tahliye edilme ihtiyacı doğabilmektedir.  

Ancak panik durumlarında binalar gibi kapalı mekanların tahliye edilmesi 
büyük bir problemi beraberinde getirmektedir. Tahliye esnasında oluşan 
ölümlerin birçoğu yangın, patlama, zehirli gaz ya da diğer dış tehlikelerden değil, 
bizzat kalabalığın kendisinden yani panik nedeniyle insanların birbirini 
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ezmelerinden meydana gelmiştir (Helbing ve diğerleri, 2005).  Özellikle duyma 
ya da görme bakımından dezavantajlı grupların tahliye sürecinde büyük 
problemler yaşaması son derece olasıdır. Bu çalışma içerisinde, tahliye esnasında 
görme engelli bireylere sesli yönlendirme, duyma engelli bireylere ise görsel 
yönlendirme yapabilecek bir sistemin tasarımından bahsedilecektir. 

Literatür incelendiğinde acil tahliye sistemleri üzerine birçok araştırmanın 
yapıldığından söz edilebilir. Santos ve Aguirre, 2004 yılındaki çalışmalarında akış 
tabanlı model, hücresel otomasyon ve ajan tabanlı modellerden bahsetmiş ve ajan 
tabanlı modellerin kullanımında Simulex gibi simülasyon programlarının, 
grupların hareketini bireyselleştirmeyi sağladığını ve bu durumun olumlu 
sonuçlar oluşturabileceğini belirtmişlerdir (Santos ve Aguirre, 2004). Henderson, 
1970 yılında, Navier-Stokes denklemlerini kullanarak yaya akış ölçümlerini 
karşılaştırmıştır. 1990 senesine gelindiğinde kendi olgusal akışkan dinamiği 
yaklaşımını geliştirmiştir.  

Geliştirilen bu modelin, bazı gaz kinetik modelleri ve akışkan dinamiği 
trafik modeli ile yakından alakalı olduğu belirtilmektedir (Helbing and Molnar, 
1995). Lim Baharnemati ve Kim (2016) yılındaki çalışmalarında, tahliye sırasında 
alternatif yolları aktarım konusunda multi-commodity network flow optimization 
konusunu incelemişlerdir. Bu sayede tahliye sırasında karar vericiye alternatif 
yolların sunulduğu gerçek zamanlı bir metot üzerinde çalışmışlardır (Lim, 
Baharnemati ve Kim, 2016). Hoogendoorn ve diğerleri, 2015 yılındaki 
çalışmalarını, stratejik ve taktiksel olarak rota seçim hareketlerini göz önünde 
bulundurarak anahtar olan yaya akış dinamik özelliklerini ortaya çıkarmak üzerine 
gerçekleştirmişlerdir.  

Bu durumu iki bölüme ayırmışlardır. İlk bölüm, beklenen yaya 
davranışlarını önceden hesaplamış global yol seçimini tanımlarken, diğer bölüm, 
yaya akışının özelliklerine göre seçilen yerel yol seçimlerini tanımlamaktadır 
(Hoogendoorn ve diğerleri, 2015). Okaya ve Takahashi, 2015 yılındaki 
çalışmalarında, 11 Eylül 2001 tarihindeki terörist saldırı sonucunda, Dünya 
Ticaret Merkezinde bulunan yerleşikler ile Büyük Doğu Japonya depremi 
esnasındaki yerleşiklerin aynı tip davranışlar gerçekleştirdiğini belirterek bu 
davranışları üç grup içerisinde kategori etmiştir. Bunlar, tahliye anı, tahliye 
sonrası tamamlanan görevler ve acil tahliyedir (Okaya ve Takahashi, 2015).  

Çalışmada ilk olarak metot başlığı altında sistemde kullanılan çok kriterli 
karar verme tekniklerinden, daha sonra sistemin geliştirilmesi için kullanılan 
teknolojilerden bahsedilecektir. Sonrasında sistemin geliştirilme adımları ve 
özellikleri hakkında bilgiler verilecektir. Bu çalışma, bina içerisindeki belirli 
konumlara yerleştirilmiş akıllı ekranlar sayesinde özellikle engelli bireylere en 
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uygun rotayı sesli ve görsel olarak göstermeyi amaçlamaktadır. Bu sayede acil 
tahliye durumlarında bireylerin yaşayabileceği olumsuz sonuçlar engellenmeye 
çalışılmaktadır. Çalışma, 2018 yılında tamamlanmış olan doktora çalışmasının bir 
bölümünün geliştirilmesi ve güncellenmesi ile oluşturulmuştur.   

2. METOT 

2.1. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 
Günlük hayat içerisinde çeşitli amaçlar doğrultusunda birçok karar alma 

problemi ile karşılaşılmaktadır. Tahliye esnasında, kişilerin hangi yola gitmeleri 
konusundaki kararları, tahliye sürecini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 
Herhangi bir tahliye anında verilmiş yanlış bir karar, geri dönülemez sorunları 
beraberinde getirebilmektedir. Nereye gideceği konusunda bilgisi olmayan birine, 
çok kriterli karar verme teknikleri kullanan bilişim tabanlı bir yol gösterme 
yazılımının rehberliği olumlu bir sonuç doğuracaktır. Bir karar verme süreci 
aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır. 

 Problemin tanımlanması 
 Probleme ilişkin bilgi toplanması 
 Bilgilerin sınıflanması, çözümlenmesi ve yorumu 
 Seçeneklerin ortaya konması 
 En uygun seçeneğin belirlenmesi 
 Seçeneğin karar haline getirilmesi 
 Seçeneğin uygulanması 
 Seçeneğin değerlendirilmesi (Yaralıoğlu, 2010).  

Bir problemi çözme doğrultusunda verilecek kararı etkileyen birtakım 
faktörler bulunmaktadır. Örneğin karar verilecek karar noktaları ki bunlara karar 
tercihleri de denilebilmektedir. Aynı şekilde bu karar noktalarının birtakım 
parametreleri ya da değişkenleri mevcuttur. Karar verme problemini etkileyecek 
değişkenlerin bir tane olması, problemin kolay yöntemlerle çözülebilmesine 
olanak sağlamaktadır ancak problem içerisindeki değişken sayısı arttığında 
problem kompleks bir hale gelmekte ve bu tip problemlere çok kriterli karar verme 
problemleri denilmektedir.  

AHP, TOPSIS, DEMATEL, ELECTRE, PROMETHEE, VIKOR, 
MOORA, COPRAS, ARAS, SWARA, WASPAS bazı çok kriterli karar verme 
tekniklerindendir. Bu metotların kullanımında ihtiyaç duyulan enstrümanlar karar 
noktaları, karar noktalarının sahip olduğu değişkenler ve bu değişkenlere verilen 
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ağırlık değerleridir. Çok kriterli karar verme problemlerinde değişkenlerin 
maksimizasyon ya da minimizasyon kriterine göre ayarlanması gerekmektedir. 

Bu çalışma içerisinde, çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP, 
TOPSIS, VIKOR, COPRAS ve MOORA kullanılmıştır. Örnek bina içerisindeki 
3 çıkış kapısı karar noktaları olarak belirlenirken, mevcut konumun (akıllı ekran 
konumu) çıkış kapılarına olan uzaklıklar, çıkış kapılarının genişlikleri ve kapılar 
önünde biriken kalabalık değeri (kuyruktaki insan sayısı) problemin değişkenleri 
olarak belirlenmiştir. Bu metotlar ile anlık olarak farklı değişken değerlerine göre 
sonuçlar ilgili konum için hesaplanmakta ve tahliyeye en uygun olan çıkış rotası 
hesaplanarak bireylere sesli ve görsel olarak aktarılmaktadır.  

2.2. Web Programlama Araçları ve Computer Vision 
Özellikle 1995 yılından sonra internet kullanımının hızlı şekilde 

yaygınlaşması, yerleşik programlama ile gerçekleştirilen birçok uygulamanın, 
internet tabanlı olarak daha çok kullanıcıya ulaşabilen yeni versiyonlarının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. İnternet tabanlı yeni programlara, web-tabanlı uygulamalar 
denilmektedir. Web-tabanlı uygulamalar, bir sunucuda çalışan uygulamanın, 
kullanıcının internet browserlarında çalıştırabildiği yapıyı ifade etmektedir. 
Kullanıcı, internetin olduğu herhangi bir yerden web-tabanlı uygulamalara 
erişebilmektedir (Coresolutions, 2015). HTML5, CSS, PHP, Javascript, MySQL 
gibi diller özellikle web programlama işlemlerinde yoğun şekilde kullanılan 
dillerdir. HTML, World Wide Web (WWW) nin resmi programlama dilidir ve 
1992 yılında Tim Berners-Lee tarafından oluşturulmuştur (The World Wide Web 
Consortium, n.d.).  

HTML özellikle elektronik belge değişimi, belge yönetimi ve belge 
yayıncılığında kullanılan biçimlendirme dillerini tanımlayan, karmaşık, teknik bir 
tanımlama olan SGML (Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili) nin bir ürünü 
olarak tanımlanabilmektedir. Asıl olarak SGML’de uzman olmayan kimselerin 
bilimsel ve diğer teknik belgeleri yayınlamasına ve değiştirmesine izin vermek 
için oluşturulmuştur. HTML, özellikle bağlantı köprülerini kullanarak belgeleri 
elektronik olarak bağlama yeteneğine sahip olduğundan bu ismi almıştır 
(Ironspider, n.d.). CSS, HTML elementlerinin tek tek ya da sınıflar halinde renk, 
boyut, sayfadaki yer gibi özelliklerini belirlemektedir. CSS den önce HTML 
sayfalarındaki elementlerin her birisi için bu özellikler ayrı ayrı yazılırken, CSS 
ile birçok elemente aynı özellikler hızlı bir şekilde eklenebilmektedir. 
Öğrenilmesi en kolay olan dillerden biri olarak bilinmekte ve HTML 
elementlerine 3 farklı şekilde eklenebilmektedir. Tamamen farklı bir sayfadaki 
style dosyaları ile, <Head>..</Head> etiketleri arasında <style>..</style> class ve 
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id belirteçleri olarak yada doğrudan elementin yanında style açarak CSS 
kullanılabilmektedir.  

PHP Dili, 1994 senesinde Rasmus Lerdorf tarafından oluşturulmaya 
başlanmıştır. 1995 Haziranında, PHP kaynak kodları herkese açık hale 
getirilmiştir. Dünya çapında yüz milyonlarca domain tarafından php kodları 
kullanılmaktadır. Dünya genelinde en çok kullanılan programlama dillerinden 
biridir. En yaygın kullanım amacı veritabanlarına bağlantı sağlayarak veri 
alışverişini sağlamaktadır. Günümüzde php dilinin kullanılmadığı web 
uygulaması hemen hemen hiç yoktur denilebilmektedir. Aşağıda PHP nin bazı 
avantajları belirtilmektedir. 

 Herkesin kullanımına açıktır (Açık Kaynak) 
 Sistem kaynaklarını kullanımı oldukça makul düzeydedir 
 Kullanımı kolaydır 
 Stabil olarak çalışmaktadır 
 Güçlü kütüphane desteği bulunmaktadır 
 Veritabanı bağlantı becerisi oldukça iyidir 
 Windows, Mac ya da Linux içerisinde platform bağımsız olarak 

kullanılabilmektedir (Techstrikers, n.d.). 

Javascript, 1995 Mayısının 10 günü içerisinde Brendan Eich tarafından 
oluşturulmuştur. Javascript her zaman Javascript isminde değildi. İlk olarak 
Netscape’in kurucusu Marc Anderson tarafından Mocha olarak belirlenmiştir. 
1995 Eylülünde LiveScript olarak ismi değiştirilmiştir. Aynı yılın Aralık ayında 
Sun firmasının ticari lisansı alması üzerine ismi Javascript olarak değiştirilmiştir 
(The World Wide Web Consortium, n.d.). Javascript, yaygın olarak web 
tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir programlama dili olarak 
belirtilmektedir. JavaScript, Node.js gibi platformlar sayesinde sunucu tarafında 
da yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışma içerisinde görsel programlama için 
HTML5 ve CSS dilleri kullanılırken, Fonksiyon ve veritabanı işlemleri için PHP 
ve Javascript dilleri kullanılmıştır. Veritabanı olarak MySQL tercih edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan yöntemlerden biri de computer vision yöntemidir. 
Computer Vision, yapay zekâ, makina öğrenimi, robotik, sinyal süreçleme ve 
geometri ile alakalı disiplinler arası bir kavram olarak bilinmektedir. Computer 
vision, bir nesnenin ya da görüntünün özellikleri hakkında bilgi çıkarımı 
sağlamaktadır. Başka bir tanımı, görüntülerin ve videoların bilgisayarlar 
tarafından otomatik olarak analiz edilmesidir (Dawson-Howe, 2014). Computer 
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Vision sistemleri, üretimde süreçlerin yenilenmesine, üretim maliyetlerinin 
azaltılmasına, ürün kalitesinin artmasına, insan güvenliğinin garanti altına 
alınmasına ve üretim esnasında çevreye verilen zararlı etkileri minimuma 
indirgemeye olanak sağlamaktadır (Klancnik ve diğerleri, 2015). Computer 
Vision, görüntü işleme ve machine vision gibi birçok metot ve başlığa 
paylaştırılabilmektedir. Computer Vision bazı alt kategorilere ayrılmaktadır. 
Verisetleri, yazılım, dijital geometri, ticari sistemler, özellik tespiti, hareket 
analizi, gürültü azaltma teknolojileri, tanıma ve kategorizasyon bu kategorilerden 
bazılarıdır. Bu çalışma içerisinde computer vision yöntemi, kapılardaki kalabalık 
değişken değerini elde etmek için kullanılmıştır. Tekniğin kullanabilmesi için 
MATLAB Computer Vision Toolbox aracından yararlanılmıştır. 

3. GELİŞTİRİLEN SİSTEM 
Oluşturulan sistem, kapalı bir bina içerisindeki farklı noktalara 

konumlandırılmış akıllı ekranlar vasıtası ile bina içerisindeki kişilere acil bir 
tahliye anında en iyi çıkış rotasını görsel ve sesli olarak aktarmak ve böylece 
tahliye sürecine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Özellikle görme ve 
duyma engelli bireylerin çıkışlara yönlendirilmesine katkı sağlayacak bir 
enstrüman olarak kullanılması hedeflenmiştir. Sistemin geliştirilmesinde sistem 
geliştirme yaşam döngüsü adımlarından yararlanılmıştır.  Sistem 2 arayüzden 
oluşmaktadır. Bu arayüzlerden ilki bina içerisindeki konumlandırılmış akıllı 
ekranları yöneten arayüz, ikincisi ise akıllı ekranlar üzerindeki izleyici 
arayüzüdür. Arayüz şablonları Şekil 1 de gösterilmektedir.  

 
Şekil 1: Yönetici ve İzleyici Arayüz Şablonları 

Kaynak: Yazarlar, 2021 

Yönetici arayüzü, bina içerisine yerleştirilmiş ve her birinin içerisinde ayrı 
izleyici arayüzü bulunan konumların ayarlamalarını yapmaktadır. Bu konumların 
en iyi rotayı hesaplarken hangi çok kriterli karar verme tekniğini kullanacağı 
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yönetici arayüzünden ayarlanmaktadır. Yönetici arayüzünden her bir konuma ayrı 
mesaj gönderilerek seslendirme yapılması ile de ilgili konumdan çıkışlara 
yönlendirme ya da bilgilendirme yapılabilmektedir. Yönetici arayüzü üzerinden 
alarm tuşuna basılarak bina içerisindeki hoparlör sisteminden “Binayı Acilen 
Boşaltın” uyarısı yapılabilmektedir. Konumlara metot atama alanı Şekil 2 de 
gösterilmektedir. 

İzleyici arayüzü, yönetici arayüzü aksine sisteme herhangi bir müdahele de 
bulunamamaktadır. Sadece, yöneticinin ilgili konuma atadığı karar verme 
metoduna göre belirlenmiş çıkış önerisini ve bu çıkış kapısının bina krokisinde 
görüntülenen çıkış rotasını, karar noktasına gönderilen acil mesaj ve anonslarını 
görüntülemektedir. Akıllı ekranda görüntülenen izleyici arayüzü şekil 3 de 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 2: Yönetici Konumlara Metot Atama Alanı Ekran Görüntüsü 

Kaynak: Yazarlar, 2018 
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Şekil 3: İzleyici Arayüzü Ekran Görüntüsü 

Kaynak: Yazarlar, 2018 

3.1 Sistemin Genel İşleyişi 
Sistem, senkron (aynı zamanlı) olarak belirli konumlardaki karar vericilere 

(bina içindekiler) yönetici tarafından belirlenmiş AHP, TOPSIS, VIKOR, 
COPRAS, MOORA gibi çok kriterli karar verme tekniklerinden birini kullanarak 
çıkış noktası önerisinde bulunmaktadır. Bu karar verme metotlarından seçili 
olanları, her 3 saniyede bir yeniden çözümlenerek sürekli ve güncel bilgi 
transferini kullanıcıya (bina içindekiler) sesli ve görsel olarak aktarmaktadır. 
Kullanıcı da belirlenmiş alanlara yerleştirilmiş izleme bantları sayesinde kapılara 
ulaşacak yolu kolaylıkla takip edebilmektedir. 

3.2. Çok Kriterli Karar Verme Yönteminin Uygulanması 
Yönetici tarafından belirlenen çok kriterli karar verme tekniğinin 

uygulanması için değişkenler, karar noktaları ve değişken önem seviyeleri 
gerekmektedir. Yönetici, değişken önem seviyeleri ve kullanılan yöntemin seçim 
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bina içerisindeki yerler belli olduğundan 
bazı değişken değerleri sürekli olarak sabit kalmaktadır. Örneğin, çıkış kapılarının 
genişlikleri ya da mevcut konumun 1. kapıya uzaklık değeri bu değişkenlere 
örneklerdir. İşlem aşağıdaki şekilde ilerlemektedir: 

1) Yönetici, programlanacak konumu seçer (Konum1, 2, 3, 4, 5, 6) 
2) Yönetici kullanmak istediği karar verme yöntemini seçer (AHP, 

TOPSIS, VIKOR, MOORA, COPRAS, ELECTRE, PROMETHEE) 
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3) Yönetici değişken önem seviyelerini belirler (Kolay olması açısından 0, 
0.15, 0.25, 0.50, 0.75, 0.85 ve 1 değerleri yöneticiye sunulmaktadır. 
Unutulmaması gereken 3 değişkene ait değişken önem seviyeleri 
toplamının 1 olmasıdır). 

4) Programa, işleme başla komutu verilir. 
5) Program veritabanına bağlanır ve her 3 saniyede ilgili konuma ait olan 

değişken değerlerini çekerek işlemi gerçekleştirir. 
6) Önerilen çıkış karar vericiye sunulur. 

3.3. Kapılardaki Kalabalığın Tespiti 
Kapılardaki kalabalığın tespit edilmesi için mutlaka bir web kamera ve mini 

bilgisayara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değerlerin belirlenmesinde computer vision 
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin çalışması için MATLAB CV 
kütüphanelerinden yararlanılmış ve programlama gerçekleştirilmiştir. Kalabalık 
tespiti için Öncelikle mini bilgisayara MATLAB programı kurulmakta ve 
programlama işlemleri yapılmaktadır. Programın girdi elde edebilmesi için 
webcam mutlaka olmak zorundadır. Bina içerisindeki çıkışların her birinin içe 
bakan tarafında uygun bir yere düzenek konumlandırılmıştır. İnternet 
bağlantısının kablolu teknoloji ile sağlanabilmesinin yanında bilgisayarın 
kablosuz özelliği kullanılarak da internet bağlantısı sağlanabilmektedir. Sistem, 
program çalıştırıldığında web kamera vasıtası ile belirli bir alandaki kalabalığın 
sayısını hesaplayarak, her 3 saniyede bir bu verileri veritabanına göndermektedir. 
Bu sayede değişken değeri sürekli olarak güncel tutulmaktadır. Bu şekilde gerekli 
değişken değeri veritabanından çekilerek karar verme gerçekleştirilmektedir.  

4. SONUÇ 
Binalar gibi kapalı mekanlarda bina içerisindekilerin tahliyesi zorlu bir 

süreçtir. Özellikle görme ve işitme engelli bireylerin tahliye gibi zor süreçlerde 
desteklenmesi son derece önem arz etmektedir. Yapılan çalışma, bir karar 
problemi sonucunu (En İyi Çıkış Rotası) ilgili konumdaki kişilere sesli ve görsel 
olarak aktararak sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasına destek amacıyla 
geliştirilmiştir.  

Tahliye gibi süreçlerde özellikle insanlar arasındaki panik durumlarını 
kontrol altına almak ayrıca zor bir işlemdir. Bina içerisinde oluşabilecek 
muhtemel tehlike anlarına hazırlık amacıyla tahliye senaryoları oluşturmak ve 
simülasyon denemeleri yapmak sürecin daha başarılı şekilde atlatılmasına olanak 
sağlayabilmektedir. Tam zamanlı çalışan sistemin alternatifi olarak bina 
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içerisindeki yerleşiklerin birtakım özellikleri (yaş, cinsiyet, kilo, yürüme hızı, 
koşma hızı vb.) elde edilerek hazır senaryoların oluşturulması olumlu sonuçlar 
doğuracaktır. Özellikle bina içerisindeki yerleşiklerin acil durumlarda nasıl 
hareket etmeleri gerektiği hususunda dikkatli davranılmalı ve ciddiyetle bu 
durumun üzerine düşülmelidir. Bina içerisindeki birtakım lokasyonlara acil 
tahliye anında hangi prosedürlere uyulması gerektiğini gösteren görsel 
bilgilendirme araçları (tablolar, panolar vb.) yerleştirilmelidir. 

Özellikle tahliye durumlarında dezavantajlı grupların nasıl yönlendirilmesi 
gerektiği gibi eğitimler fayda sağlayacaktır. Engelli bireyler için özel olarak bir 
acil tahliye senaryosu oluşturulmalı ve bilgilendirme gerçekleştirilmelidir. 
Yapılan simülasyon çalışmaları sonrasından problemin kaynağı fiziksel yapıdan 
(merdiven, kapı genişlikleri vb.) kaynaklanıyor ise bu durumu rahatlatacak 
birtakım yapısal değişikliklere gitmek olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
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BÖLÜM 6 

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERDE UZAKTAN 
EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN, 

ÖĞRENCİ VE AİLE AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Kıymet KAMAN1,  

Banu ALTUNAY2 

ÖZET 
Bu araştırma; görme engelliler okullarında okuyan ilkokul öğrencileri ile 

ailelerinin, özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunları tespit 
etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya görme engelliler ilkokulundaki 16 
görme yetersizliği olan öğrenci ve aileleri, farklı illerde çalışan 30 özel eğitim 
öğretmeni katılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, yüz 
yüze / telefonla görüşme yapılarak toplanmıştır. Araştırma verileri, betimsel analiz 
yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu olarak; özel eğitim öğretmenlerinin 
uzaktan eğitimde en çok Whatsapp – EBA - Zoom uygulamalarını kullandıkları, 
EBA’ya erişim sorunları yaşadıkları, ders esnasında EBA’da sistemsel sorunlar 
yaşadıkları ve sınıf kontrolünü kaybettikleri, bazı öğrencilerin teknolojik araçlarının 
olmamasından dolayı derslere giremediği, Uzaktan eğitimde Matematik, yönelim ve 
bağımsız hareket becerileri derslerinde zorluk yaşandığı, eğitimden verim alınamadığı 
tespit edilmiştir. Öğrenciler açısından; görme yetersizliği olan öğrencilerin 
matematik, Türkçe derslerinde zorlandığı, ders esnasında sistemsel sorunlar 
yaşadıkları, teknolojik araç eksikliklerinin olduğu, dikkatlerinin dağıldığı tespit 
edilmiştir. Aileler açısından; çocuğu ilkokulda olanların ders saatlerinin çakışması, 
evde yeterli teknolojik imkânın olmaması, çocukların derse odaklanamadıkları, 
ödevleri beraber yaptıkları ve uzaktan eğitimi verimli bulmadıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar, 
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Uzaktan Eğitim.  

                                                   
1 Ümit Kaplan Özel Eğitim Meslek Okulu, kiymet.kaman@gazi.edu.tr,  

ORCID:0000-0003-0189-7393 
2 Gazi Üniversitesi, abanu@gazi.edu.tr, 0000-0001-6625-5303 
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EXAMINATION OF THE PROBLEMS EXPERIENCED IN THE PROCESS 
OF DISTANCE EDUCATION IN STUDENTS WITH VISUAL 

IMPAIRMENT FROM THE POINT OF VIEW OF TEACHERS, STUDENTS, 
FAMILY 

ABSTRACT 
In this study; it was carried out in order to identify the problems experienced 

by primary school students and their families, special education teachers in schools 
for the visually impaired. We worked with 16 visually impaired students and their 
families in primary schools for the visually impaired and 30 special education teachers 
working in different provinces. Data were collected by face-to-face / telephone 
interview using a semi-structured interview form. The research data were evaluated 
with the help of descriptive analysis. As a result of the research; special education 
teachers mostly use whatsapp-EBA-zoom applications in distance education, they 
have problems accessing EBA, they experienced systemic problems and lost 
classroom control in EBA during the lesson, some students could not attend the classes 
due to lack of technological tools, It has been determined that there are difficulties in 
mathematics, orientation and mobility skills in distance education, and that education 
cannot be productive. In terms of students; Students with visual impairment have 
difficulties in mathematics, Turkish, It has been determined that they have systemic 
problems during the lesson, lack of technological tools, they are distracted, In terms 
of parents; It has been determined that those whose children are in primary school 
overlap in class hours, there is not enough technological opportunity at home, children 
cannot focus on the lesson, do their homework together and do not find distance 
education productive. 

Keywords: Distance Education, Problems in Distance Education, Distance 
Education for Students with Visual Impairment. 

1. GİRİŞ 
Türk Dil Kurumu’na (t.y.) göre eğitim; “Okul içinde veya dışında toplumun 

her alanında, çocuk ve gençlerin yer alabilmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerin 
kazandırılması olarak” açıklanmıştır. Helvacı ve Şahin’e (2008) göre eğitim; 
birçok anlama gelebilen, farklı sözcüklerle harmanlanıp somutlaştırılması gereken 
bir kavramdır. Eğitimin içerisinde, yetiştirme, geliştirme, olgunlaştırma, 
kültürleme gibi pek çok bileşen bulunur. Eğitimin amacı, kişiyi kendi toplumunun 
kültürel beklentileri doğrultusunda bir amaca ulaştırmak ve kişinin yeterliliklerini 
geliştirip en üst düzeye çıkarmaktır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 
18. Maddesine göre; “Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim 
olmak üzere, iki ana bölümden kurulur. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, 
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, 
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örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsar” (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973). Ülkelerin kalkınmalarını sağlayacak 
temel altyapıyı toplumdaki bireyler oluşturmaktadır. Bireylerin istenilen 
donanıma sahip olmalarının en temel yolu eğitimdir. Eğitim hayat boyu devam 
eden bir süreçtir ve gelişmiş ülkeler bu sürecin daha aktif olarak işlenebilmesi için 
alternatif çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Artık sadece sınıf ortamında yüz 
yüze yapılan eğitimin en iyi eğitim türü olmadığı düşünülerek, bu eğitim türüne 
farklı bakış açıları geliştirilmeye başlanmıştır.  

Alternatif olarak başta gelen eğitim türlerinden biri uzaktan eğitimdir 
(Ekici, 2003). Uşun (2006) uzaktan eğitimi; kaynak ve alıcının birbirlerinden 
uzakta olmak kaydıyla tüm eğitim öğretim materyallerinin kullanıldığı, sadece 
iletişim, etki ve katkının televizyon ya da bilgisayar yoluyla yapılması olduğunu 
ifade etmiştir. Kaya (2002) uzaktan eğitimi; özdeş olmayan bileşenlerin (mektupla 
eğitim, evde çalışma, dış çalışma… vb.) uzaktan öğrenme ve öğretme süreciyle 
birleşimi olarak açıklamıştır. Uzaktan eğitim hem uzaktan öğrenme hem de 
uzaktan öğretmeyi aynı çatıda birleştirir. Uzaktan eğitim ayrıca, “öğrenme süreci 
boyunca öğretmen ve öğrencinin yarı kalıcı olarak ayrılması, bir eğitim 
düzenlemesinin hem planlama hem de planlamadaki etkisi, öğrenme 
materyallerinin hazırlanmasında ve öğrenci destek hizmetlerinin sağlanmasında 
teknolojinin kullanımı, iki yönlü iletişimin sağlanması” olarak tanımlanmıştır 
(Keegan, 1988). Garrison ve Shale (1987) ise, uzaktan eğitimin tanımını sunmayı 
reddetmişler ve uzaktan eğitim sürecini karakterize etmek için gerekli olan üç 
kıstası önermişlerdir. Bu kıstaslardan birincisi; öğretmen ve öğrenci arasındaki 
eğitimsel iletişimin çoğunluğu, ikincisi; öğretmen ve öğrenci arasındaki eğitim 
sürecini desteklemek için iki yönlü iletişimin olması, üçüncüsü; iki yönlü 
iletişimin sağlanması için teknolojinin kullanılması olarak ifade etmişlerdir. 
Teknoloji ve Telekominasyon teknolojisinin hızlı gelişimi, iletişim kanallarının 
çeşitlenmesini sağlamıştır. Özellikle internetin kıtaları iletişim anlamında 
birbirine bağladığı düşünülürse, uzaktan eğitim, eğitimin internet ortamında 
yeniden şekillenmesini sağlamıştır. Uzaktan eğitimin yanı sıra, hibrit eğitim 
kavramı da kullanılmaya başlanmıştır. Korucu ve Kabak’a (2020) göre hibrit 
eğitim; zamanın ve sınıf ortamının etkili kullanılmasını sağlayan, öğrenciler 
açısından esnek öğrenme ortamı sunan eğitim türüdür. Yaşanan COVID-19 süreci 
nedeniyle uzaktan eğitim, hibrit eğitim gibi eğitim türleri, tüm eğitim 
kademelerindeki öğrencilerin eğitim hayatında daha fazla yer bulmaya 
başlamıştır.  

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019 tarihinden itibaren görülmeye başlayan 
SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu COVID-19 (Coronavirüs) salgın hastalığı, 
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başta Çin olmak üzere kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan küresel bir 
buhrana sebep olmuştur (Wikipedia, 2020a). Önce sağlık başta olmak üzere daha 
sonra eğitim, sosyal yaşam, ekonomi, turizm gibi pek çok alana tesir etmiş ve 
Çin’de 17 Şubat 2020 tarihi ile 999.014 öğrencinin eğitim hayatını etkilemiştir 
(UNESCO, 2020). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk 
vaka 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmüş olup, ilk ölüm 15 Mart 2020 
tarihinde meydana gelmiştir (Wikipedia, 2020b). Yaşanan kriz ile birlikte Millî 
Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada 16 Mart 2020- 30 Mart 
2020 tarihleri arasında eğitime geçici süre ile ara verilmiştir (Anadolu Ajansı, 
2020). 16 Mart- 20 Mart 2020 tarihleri arasında öğrencilerin evde dinlenmeleri 
istenmiş, 23 Mart tarihi ile TRT ve TÜRKSAT iş birliği ile EBA TV farklı uydu 
frekansları ile ekranlardan yayınlarını başlatıp, uzaktan eğitim süreci başlamıştır 
(www.eba.gov.tr ). Şekil 1’de EBA TV Frekansları ve yayın akışı verilmiştir. 

Şekil 1: EBA TV Frekansları ve Yayın Akışı 

Bu süreçte özel gereksinimli öğrenciler de unutulmamış olup, öğrencilerin 
evde aileleri ile birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlik 
önerilerini kapsayan "Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi" 
(ÖÇEET) kitabı 30 Mart 2020 tarihinde hayata geçirilmiştir (ÖRGM, 2020a). Bu 
çalışmalara ek olarak MEB tarafından Corona - Virüsün sebep olduğu kaygı ve 
travmayı en aza indirmek amacıyla 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi (MEBİM-444 0 632) kuruldu. Çağrı 
merkezinde 242 Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde dönüşümlü mesai yapan 
yöneticiler ile gönüllü birer rehberlik ve özel eğitim öğretmeninden oluşan ekip 
görev almıştır (MEB, 2020). 25 Nisan 2020 tarihi ile “Özelim Eğitimdeyim” 
mobil uygulaması hayata geçirilmiştir. Mobil uygulamada tüm alanlara yönelik 
eğitim videoları, özel eğitim ders ve yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları 
ve takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara yönelik interaktif uygulamalar 
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bulunmakta olup, uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. 
Uygulamanın Eylül 2020 itibari ile 350 bin kez indirildiği ve 100 binin üzerinde 
kullanıcı tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir (ÖRGM, 2020b). 
Şekil 2’de etkinlikler takviminin web sayfasına yer verilmiştir.   

 
Şekil 2: Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi                                           

(31 Mart Etkinlikleri) 
Kaynak: www.orgm.gov.tr 

Vakaların artışı gereği 2019- 2020 eğitim öğretim yılı hibrit şeklinde 
tamamlanmak zorunda kalmıştır. Yeni eğitim –öğretim dönemi 31 Ağustos- 18 
Eylül 2020 tarihinde başlamış ve bir önceki dönemin eksikliklerinin kapatılması 
adına telafi eğitim programı uygulaması yapılmıştır. Bu süreçteki vaka sayısı: 
270.133 kişiden 299.810 kişiye çıkmış olup, vefat sayısı: 6.370 kişiden 7.377 
kişiye çıkmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020). Vaka ve vefat sayılarındaki bu 
korkutucu artış telafi eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla yapılmasına 
sebep olmuştur. 21 Eylül itibari ile ilkokul 1. Sınıf öğrencileri ve okul öncesi 
öğrencilerinin sayıları ikiye bölünmek kaydıyla, haftada iki gün okula gelmişler 
ve geriye kalan üç günde uzaktan eğitime devam etmişlerdir. 12 Ekim 2020- 13 
Kasım 2020 tarihi itibariyle resmi-özel okul; okul öncesi, ilkokullar, sekizinci 
sınıflar, 12. sınıflar ve özel eğitim okullarının tüm kademelerindeki öğrenciler için 
okullar hibrit sisteme göre kısa bir süre için de olsa açılmıştır. 13 Kasım 2020- 01 
Mart 2021 arası tekrar uzaktan eğitime geçilmiş olup, 02 Mart 2021 -14 Mart 2021 
tarihleri arasında bazı kademelerde hibrit modelde eğitime devam edilmiş, özel 
eğitim öğrencileri haftada beş gün eğitim almıştır.  15 Mart 2021- 15 Mayıs 2021 
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ülke genelinde bütün eğitim kademeleri için uzaktan eğitime geçilmiştir. 17 Mayıs 
2021- 18 Haziran 2021 tarihleri arası okullar hibrit sistemle devam ederken özel 
eğitim öğrencileri yine haftada beş gün toplam 30 saat derslerini almaya devam 
etmişlerdir. 18 Haziran 2021 tarihinde dönem sona ermiş, 21 Haziran 2021- 02 
Temmuz 2021 tarihleri arası isteğe göre yüz yüze telafi eğitimi yapılmıştır. Olağan 
gelişim gösteren öğrenciler ve aileleri ile yapılan araştırmalar, uzaktan eğitimde 
pek çok sorunun yaşandığını göstermiştir. Başlıca sorunlar; öğrenme-öğretme 
süreciyle ilgili sorunlar, teknolojik sorunlar, sağlık sorunları, paydaşlardan 
kaynaklanan sorunlar ve diğerleri olarak gruplandırılmış olup, uzaktan eğitim 
sürecinde öğretmen-aile arasında iletişim sınırlılıklarının yaşanması, teknoloji 
kullanımı ile ilgili rehberliğe ihtiyaç duyulması, öğrencilerin sosyalleşememesi, 
sistem alt yapısının yeterli olmaması, öğrencilerin teknolojik araç-gereç sıkıntısı 
ve bunların kullanım durumlarında yetersizlikleri olması, öğretmenlerin dersi 
sözlü sunum olarak yapmaları nedeniyle ders esnasında farklı materyallerle 
derslere canlılık katamaması, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların göz ardı 
edilmesi, dersle ilgili geri dönütlerin tam anlamıyla alınamaması,  öğrencilerin 
dersleri kavramakta zorluk yaşaması şeklinde alt başlıklarda toplanmıştır 
(Başaran vd. 2020;  Bozkurt, 2020;  Saba,  2000;  Sarı ve Nayır,  2020). Özel 
eğitim öğretmenleri ile yapılan çalışmalarda ise; Akbayrak, Vural ve Ağar (2021), 
öğretmenlerin uzaktan eğitimde “özel gereksinimli öğrenciler arasında bireysel 
farklılıklar olduğu için, tam anlamıyla eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanamadığı, 
farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilirlikte, eğitim için yapılacak 
uyarlamalarda problemler yaşandığını ifade etmişlerdir. Ünay, Erdem ve 
Çakıroğlu (2021), uzaktan eğitim sürecinde EBA, EBA TV ve farklı yöntem ve 
tekniklerle sürecin desteklendiğini, eğitim sürecine ailelerin de dahil edildiğini, 
öğrencilerin teknolojik araç – gereç ve motivasyon sorunları ile karşılaştıkları ve 
uzaktan eğitimde bireysel farklılıkların göz ardı edilmek zorunda kalındığını 
belirtmişlerdir. Mengi ve Alpdoğan (2020), görüşler doğrultusunda, 
öğretmenlerin eğitim için EBA ve diğer sosyal medya araçlarını kullandıklarını, 
EBA ve EBA TV yayınlarının orta- ağır düzeyde yetersizliğe sahip öğrenciler için 
uygun olmadığını, sistemsel sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunun eğitimi sekteye 
uğratıp öğrencilerin motivasyonlarında düşüşe sebep olduğunu ve öğrencilerin 
ders esnasında problem davranışlarının arttığını tespit etmişlerdir. Şenol ve Can 
Yaşar (2020), Uzaktan eğitimde öğrencilerin ödevleri tamamlama ile ilgili 
sorunlar yaşadığı, var olan rutinlerinin bozulduğunu, evde dikkatlerinin daha 
kolay dağıldığını, problem davranışlarının arttığını, süreçten çocukların psikolojik 
olarak olumsuz etkilendiklerini belirlemişlerdir. Uzaktan eğitimde teknolojinin ve 
görselliğin aktif olarak kullanıldığı temel alınırsa bu durum görme yetersizliği 
olan öğrenciler için olumsuzluk yaratacaktır.  



81 

İşlek’e (2020) göre, görme yetersizliğinin kişi üzerindeki en büyük etkisi, 
kişinin bilgiye erişimde kısıtlı kalmasıdır. Özellikle eğitim alanında bilginin 
erişilebilir olması görme yetersizliği olan öğrenciler için çok büyük bir öneme 
sahiptir. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin f bendine göre 
erişilebilirlik; “Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile 
bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak 
ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” olarak ifade edilmiştir (MEB, 2005). 
Engellilerin haklarına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CRPD) 
erişilebilirliği; “Taraf devletlerin engellilerin bağımsız olarak yaşamalarını ve 
yaşamın tüm yönlerine tam olarak katılmalarını sağlamak için engellilerin diğer 
bireylerle eşit koşullarda fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri 
ve sistemleri dâhil olmak üzere bilgiye hem kentsel hem de kırsal alanlarda halka 
açık veya halka sunulan diğer tesisler ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun 
önlemleri alacaklardır” (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, 2006) şeklinde ifade etmiştir. Taraf devletlerden biri olan Türkiye 30 
Mart 2007 yılında sözleşmeye imza atmıştır. Görme yetersizliği olan bireylerin 
toplumla kaynaşmaları için ulaşılabilirlik/erişilebilirlik sorununun çözülmesi ve 
eğitim etkinliklerinin sürdürülebilirliğinin arttırılması gerekmektedir (Arslan, 
Şahin, Gülnar ve Şahbudak, 2014). Ülke çapında görme yetersizliği olan 
bireylerin toplum içerisinde her anlamıyla bağımsızlaşabilmeleri erişilebilirlik ile 
bağlantılıdır (Özdemir, 2019). Görme yetersizliği olan bireylerin kendi ayakları 
üzerinde durabilmeleri, yaşam sorumluluklarını alabilmeleri hayati öneme 
sahiptir (Eken, 2020). Erişilebilirlik kavramı görme yetersizliği olan öğrenciler / 
kişiler için hayati öneme sahipken, alan yazın tarandığında erişilebilirlik ile ilgili 
sorunlar yaşandığı çalışmalarca tespit edilmiştir (Aksoy ve Şengel, 2018; Arslan 
vd. 2014; Bektaş ve Develi, 2020; Çiftçibaşı İyigün, 2018; Kalaç ve Kılıç, 2019; 
Kubuş ve Çağıltay, 2006; Özdemir, 2019; Tiyek, Eryiğit ve Baş, 2016).   

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından “Engelli öğrencilerin 
uzaktan eğitim sürecini izleme formu” kullanılarak 82 görme yetersizliği olan, 
öğrenim durumları (ortaokul, lise, lisans, ön lisans ve doktora) olarak değişkenlik 
gösteren öğrenciler ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin %32’si uzaktan 
eğitimi erişebilir, %45’i kısmen erişilebilir, %23’ü ise erişilebilir bulmadığını 
ifade etmiştir. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde kullanılan dokümanlara, 
videolara, ses içeriklerine, ölçme ve değerlendirme araçlarına, ders esnasında 
paylaşılan materyallere, etkileşimli içeriklere erişimde sorunlar yaşadığı 
belirlenmiştir (Kalaç, Telli & Erönal, 2020). Araştırmalar incelendiğinde görme 
yetersizliği olan ilkokul öğrencileri ve aileleri, görme yetersizliği olan 
öğrencilerin okullarında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin pandemi sürecinde 
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uzaktan eğitimle ilgili yaşadıkları sorunların tespit edildiği herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışma, görme engelliler okullarında görev yapan özel eğitim 
öğretmenlerinin, görme yetersizliği olan öğrencilerin ve ailelerinin uzaktan eğitim 
sürecinde yaşadığı sorunların tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

2. YÖNTEM 
Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin, görme yetersizliği 

olan öğrencilerin ve ailelerin derslerde, ders içeriklerine erişilebilirlikle, ders 
materyallerinde, öğrenci değerlendirmelerinde ve iletişimde yaşadığı sorunlar 
katılımcıların görüşlerine göre detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda 
çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni 
kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e göre (2016), bu yöntem farkında olduğumuz 
fakat ince ayrıntılarına sahip olmadığımız olgulara odaklanır. Olgu bilim desenine 
göre gerçekleştirilen çalışmalarda, amaçlanan olguyu yaşayan veya yansıtabilecek 
birey ya da gruplar, olgunun daha iyi tanınmasını, kavranmasını sağlayacak, 
örnek, açıklama ve yaşantı sağlamaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün 
Karadeniz ve Demirel, 2019). 

2.1. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu görme engelliler okullarında çalışan özel 

eğitim öğretmenleri, görme engelliler ilkokulunda okuyan görme yetersizliği olan 
öğrenciler ve öğrenci aileleri oluşturmuştur. Nitel araştırmalar doğası gereği 
esnektir ve birden fazla örneklem seçilip kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 
2016). Örneklem seçiminde amaçlı örneklem türlerinden kolay ulaşılabilir durum 
örneklemesi ile ölçüt örnekleme birlikte kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir 
örnekleme yönteminin seçilmesinin nedeni araştırmacının görev yaptığı okulda ve 
çevrelerinde bulunan katılımcılara ulaşmasının kolay olmasıdır. Araştırmada 
görme engelliler okullarındaki öğretmen-öğrenci ve ailelerin seçilmiş olması ise 
ölçüt olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu Ankara, Erzurum, Gaziantep, 
İstanbul, Kayseri, Malatya, Urfa, illerinde bulunan görme engelliler okullarında 
görev yapan 30 özel eğitim öğretmenleri, Ankara’daki görme engelliler okulunda 
okuyan ve görme yetersizliği olan 16 ilkokul öğrencisi ile 16 aile oluşturmuştur. 

2.2 Veri Toplama Araçları 
Yıldırım ve Şimşek’e göre (2016), olgu bilim olarak gerçekleştirilen 

çalışmalarda başlıca veri toplama aracının görüşme olduğu ifade edilmektedir. Bu 
araştırmada da verilerin toplanması için görüşmeler yapılmıştır. Görüşme, cüzi 
olarak iki kişi arasında sözel olarak gerçekleştirilen hareketler dizisidir. Aynı 
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zamanda araştırmanın herhangi bir aşamasında kullanılabilen, anlaşılamayan 
ifadelerde araştırmacı tarafından anında geri dönüt verilebilen, işbirliğinin en 
etkili şekilde kullanılıp güven doğrultusunda hassas konularında dile 
getirilebileceği süreçtir (Büyüköztürk vd. 2019, s.158). Araştırma verilerinin 
toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formları, araştırmacı tarafından alan yazından 
faydalanılarak oluşturulmuştur. Özel eğitim bölümünde görev yapan üç 
akademisyen ve erişilebilirlik çalışmaları yapan bir akademisyenden uzman 
görüşleri alınmış olup, formlarda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra iki 
öğretmen, iki öğrenci, iki aile ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama 
sonrasında formlara son hali verilmiştir. Araştırmacı, araştırma yapıldığı sırada 
görme engelliler okulunda çalıştığı için yüz yüze görüşmelerine imkân sağlayacak 
yakınlıkta ve erişilmesi açısından kolay olması göz önünde bulundurularak aile ve 
öğrenci görüşmelerinin tamamını, özel eğitim öğretmenleri içerisinden 13 kişi ile 
yüz yüze olarak gerçekleştirmiştir. Kalan 17 özel eğitim öğretmeni ile telefonda 
görüşmelerini tamamlamıştır. Yapılan görüşmelerde araştırmacı tarafından hem 
ses kaydı alınmış olup hem de verilen cevaplar doğrultusunda notlar tutulmuştur. 
Araştırmanın verileri toplanmaya başlamadan önce Gazi Üniversitesi Etik 
komisyonundan etik kurul onayı alınmıştır. Bunun yanı sıra veri toplama 
aşamasında görüşmeye katılan kişilerden etik ilkeler gözetilerek, araştırmaya dair 
bilgi verilip yazılı ve sözlü beyana dayalı gerekli izinler alınmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 
Araştırma verilerinin analizi nitel analiz tekniklerinden biri olan, betimsel 

analiz yoluyla gerçekleştirilmiştir. Betimsel analiz; elde edilen verilerin önceden 
seçilmiş olan temalara göre yorumlanmasıdır. Bu analiz yöntemi ile alınan 
görüşler direkt yansıtılabilmektedir. Betimlemelerdeki amacın neden-sonuç 
ilişkilerini irdelemek ve sonuca ulaşabilmek olduğu belirtilmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016, s.239-240). Yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları dinlenerek 
yazıya aktarılmıştır. Ardından tutulan notlar ile bu veriler birleştirilmiş olup ham 
veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilerin belirlenen çerçeve doğrultusunda 
hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiş. Bu şekilde 
belirlenen temalar ve kod sistemi analiz edilerek elde edilen bulgular 
tablolaştırılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’in (2016) betimsel analizde belirttiği üzere, 
katılımcıların görüşlerini etkili bir şekilde yansıtabilmek için ifadeleri doğrudan 
alıntılanarak bulgular desteklenmeye çalışılmıştır. Öğretmen alıntılarına yer 
verilirken Öğretmenler için (Ö1, Ö2, Ö3, …), Öğrenciler için (ÖG1, ÖG2, 
ÖG3…), Aileler için (A1, A2, A3…) kısaltmaları kullanılmıştır. 
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2.4. İnandırıcılık, Aktarılabilirlik  
Nitel araştırmaların niteliğini artırmak amacıyla geçerlik ve güvenirliğini 

sağlamak amacıyla bazı kavramlar ve stratejiler önerilmektedir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016, s.277). Bu kavramlardan araştırmanın inandırıcılığını artırmak 
amacıyla önerilen stratejilerden uzman incelemesi yapılmıştır. Uzman incelemesi 
ile birlikte toplanan veriler, verilerin analizi ve sonuçların yazımına kadar olan 
süreç eleştirel bir şekilde ele alınıp araştırmacıya geri bildirim sağlanmıştır. 
Sonuçların aktarılabilirliğini yani sonuçların benzer ortamlara transfer 
edilebilirliğini artırabilmek amacıyla en sık başvurulan yöntem olan doğrudan 
alıntılar kullanılarak ayrıntılı betimleme yapılmaya çalışılmıştır. 

3. BULGULAR 
Bu çalışmada; görme yetersizliği olan ilkokul öğrencilerinin ve ailelerinin, 

özel eğitim okullarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin, uzaktan eğitim 
sürecinde sık kullanılan bilişim ağları, günlük ders saatleri, derse bağlanma 
sırasında yaşanan olumsuzluklar, EBA içeriklerinin görme yetersizliği olan 
öğrencilere uygunluğunun değerlendirilmesi, ders materyallerinin mevcut olma 
durumu, zorluk yaşanan dersler, başarı değerlendirmeleri, sınıf kontrolü-
odaklanma, kullanılan araç gereçler ve yaşanan olumsuzluklar, iletişim, uzaktan 
eğitimin değerlendirilmesi katılımcıların görüşlerine göre detaylı bir şekilde 
incelenmiştir.  Bu sorulara ilişkin olarak çalışmaya katılan 62 katılımcının 
görüşleri incelenerek yukarıda belirtilen boyutlarına yönelik elde edilen 
bulguların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.  

3.1. Öğretmenlere Yönelik Bulgular 
Katılımcılara ilk olarak “Uzaktan eğitimde kullandığınız bilişim ağları 

nelerdir?” ve “Uzaktan eğitimde verdiğiniz günlük ders saatleriniz nelerdir?” 
soruları sorulmuştur. Özel eğitim öğretmenlerinin, verdikleri cevaplar tek tek 
incelenmiştir. Öğretmenlerin bilişim ağlarına yönelik verdikleri cevaplara yönelik 
temalar ve frekans değerleri Tablo 1’de ve ders saatlerine yönelik bilgiler Tablo 
2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Kullandıkları Bilişim Ağları 

Temalar (F) 

EBA 22 

Whatsapp 13 

Zoom 19 

Google Meeting   1 

Skype   1 

Diğer (Messenger)   1 

Not: Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebilmiştir. 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin en çok EBA (22) 
kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenler en az Google meeting, skype ve diğer 
bilişim ağlarını kullandıklarını ifade etmişlerdir.  

Tablo 2: Öğretmenlerin Uzaktan Eğitimde Verdikleri Ders Saatleri 

Temalar (F) 

2 saat 5 

3 saat  2 

4 saat  4 

5 saat  0 

6 saat 16 

6 Saat ve Üzeri 3 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin en çok 6 saat (16 öğretmen) 
ders verdikleri belirlenmiştir. Öğretmenler en az 3 saat ders verdiklerini ifade 
etmişlerdir.  

Öğretmenlere “Uzaktan eğitimde derse bağlanmada herhangi bir sorun 
yaşıyor musunuz? Sorun yaşıyorsanız neler olduğunu söyler misiniz?” sorusu 
sorulmuştur.  Öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelenmiş ve verdikleri 
cevaplara yönelik temalar ve frekans değerleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Uzaktan Eğitimde Derse Bağlanmada Yaşanan Sorunlara İlişkin 
Öğretmen Görüşleri 

Temalar (F) 

Bağlanma sorunu yaşandı 2 

EBA’nın erişilebilirlik durumu ile ilgili yaşanan sorunlar 3 

İnternet alt yapı eksikliği 10 

EBA alt yapı sorunları 15 

Ders tanımlaması 1 

Ders esnasında ses ile ilgili sorunlar 1 

Ders esnasında dersten atılma /bağlantı kopması 5 

Teknolojik araç eksikliği 2 

Bağlanma sorunu yaşanmadı 8 

Not: Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebilmiştir. 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, öğretmenlerin en çok EBA alt yapı sorunları (15) yaşadıkları 
belirlenmiştir. Öğretmenler en az ders tanımlamasında ve ders esnasında ses ile 
ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıdaki ifadeler bu bilgilerin 
edinildiği katılımcı görüşlerinden bazılarıdır: 

Ö6: “Öğrencilerimde internetle alakalı sorunlarımız vardı, onlar internete 
bağlanamayınca ya da koptuklarında çok zor devam ettik derslere” 

Ö12: “Öğrencinin derse katılmaması ya da öğrencinin internete derse 
bağlanamaması sorunlarından kaynaklandı” 

Ö14: “İnternete bağlanamıyorduk uzun sürelerde öyle çok dersimizin gittiği 
oldu açıkçası” 

Katılımcılara “Uzaktan eğitimde EBA’da hazırlanan içeriklerin görme 
yetersizliği olan öğrencilere uygunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu 
sorulmuştur. Katılımcıların verdikleri cevaplara yönelik temalar ve frekans 
değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4: EBA İçeriklerinin Öğretmenler Tarafından Uygunluğunun 
Değerlendirilmesi 

Temalar Uygun (F) Uygun Değil (F) 

Yöntem ve Teknik 9 11 

İçerik 15 11 

Ses 13 10 

Görüntü 8 8 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, öğretmenler EBA’da hazırlanan içerikler açısından (15), ses açısından 
(13) uygun bulduklarını, yöntem ve teknik açısından (11) uygun bulmadıklarını 
ifade etmişlerdir. Aşağıdaki ifadeler bu bilgilerin edinildiği katılımcı 
görüşlerinden bazılarıdır: 

Ö9: “İçerik açısından uygun olduğunu düşünüyorum.” 

Ö12: “Ses ya da içerik açısından derslere uygun olduğunu görme engelli 
çocuklara uygun olduğunu düşünüyorum” 

Ö13: “Seslendirme uygundu diyebilirim onunla ilgili uyarlamalar yapıldı. 
Yöntem ve teknik uygun değildi yani özel eğitim yöntem ve teknikler 
kullanılmadığı için uygun değildi” 

Öğretmenlere “Uzaktan eğitimde dersi desteklemede kullandığınız 
yardımcı kaynaklar nelerdir?” sorusu sorulmuştur.  Öğretmenlerin verdikleri 
cevaplar incelenmiş, verdikleri cevaplara yönelik temalar ve frekans değerleri 
Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Dersi Desteklemede Kullanılan Yardımcı Kaynaklar 

Temalar (F) 

Ders videoları 11 

Ders sunuları 3 

Görsel materyaller 3 

Özel eğitim kaynak kitapları: Özel eğitim uygulamaları 3 

Sesli hikâye-şarkı 7 

Çizgi film – animasyon 2 

Braille materyaller 1 

Hikâye kitapları 1 

Ders kitapları araç gereci 3 

Eğitici oyun 1 

İnternet siteleri 8 

Ders içerikleri ile ilgili çıktılar 2 

Yardımcı kaynaktan yararlanmadım 5 

Not: Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebilmiştir 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, öğretmenler dersleri desteklemek adına en çok ders videoları (11), 
sesli hikâye ve şarkı (7), en az ise Braille materyaller (1), hikâye kitapları (1), 
eğitici oyun (1) kullandıklarını ifade etmişlerdir. Aşağıdaki ifadeler bu bilgilerin 
edinildiği katılımcı görüşlerinden bazılarıdır: 

Ö5: “Youtube içeriklerinden yararlandık biz video izletme şeklinde yaptık” 
Ö8: “Tabi tabi, ders videoları, video sitelerinden yararlandım” 
Ö2: “EBA’nın şeyleri var ya Milli Eğitim ııı üzerinde hani yapmış olduğu 

işte hikâyeler olsun dinletiler olsun görüntülü… Görüntüyle alakalı 
bizim hani görme engelli öğrenciler olduğu için ha genelde sesli 
kaynaklarla ilgili kullandık” 

Ö3: “Videolardan ve ses kayıtlarından yararlandık” 

Öğretmenlere “Uzaktan eğitimde ders esnasında sınıf kontrolünü 
kaybettiğiniz anlar oldu mu? Olduysa özellikle hangi zamanlarda olduğunu söyler 
misiniz?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin verdikleri cevaplar incelenmiş ve 
verdikleri cevaplara yönelik temalar ve frekans değerleri Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6: Sınıf Kontrolü 

Temalar (F) 

Sınıf kontrolünü kaybettim 1 

Öğrenci motivasyon düşüklüğü 
Öğrenci dikkat süresinin kısa olması 
Odaklanma problemleri 
Davranış problemlerine etkili müdahale edememe 
Öğrenciler arası performans farklılıklarının olması 
Ders esnasında iletişim sorunu yaşanması 
İnternet alt yapı yetersizlikleri 
Veli desteğinin azaldığı durumlar 
Kardeş ve aile fertlerinin ders esnasında odaya girmeleri 

1 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
5 

Sınıf kontrolünü kısmen kaybettim 9 

Sınıf kontrolünü kaybetmedim 10 

Not: Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebilmiştir. 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğretmenleriyle yapılan görüşmeler 
sonucunda, öğretmenler canlı ders uygulaması esnasından sınıf kontrolünü 
kaybettiğini (11), kısmen kaybettiğini (9), sınıf kontrolünü kaybetmediklerini 
ifade etmişlerdir (10). Sınıf kontrolünün kaybedildiği an öğrenci dikkat süresinin 
kısa olması (6), ders esnasında kardeş ve aile fertlerinin odaya girmesi (5), sınıf 
kontrolünün en az kaybedildiği durumlar ise aile desteğinin azaldığı durumlar (1) 
olarak ifade etmişlerdir. Aşağıdaki ifadeler bu bilgilerin edinildiği katılımcı 
görüşlerinden bazılarıdır: 

Ö4: “Öğrenci ile ders işlerken bir anda işte kardeşleri geliyordu tableti 
alıyordu elinden...” 

Ö5: “… kardeşleri oluyordu bazen yanlarında bu yüzden dikkat dağıldığı 
için sınıf kontrolünü kaybettim.” 

Ö6: “… aileleri yanlarında durdu diyeyim. Aynı ortamda bulundular. “sınıf 
kontrolünü tabii ki kaybettik” … O   yüzden ya da odaya aileleri 
girdiği için ders bölünüyordu…” 

Öğrencilere Yönelik Bulgular 
Görme yetersizliği olan öğrencilere “Uzaktan eğitimde kullanacağın 

teknolojik araçların var mı? Varsa nelerden yararlanıyorsun? Sorusu 
sorulmuştur. Görme yetersizliği olan öğrencilerin verdikleri cevaplara yönelik 
temalar ve frekans değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Katılırken Kullandıkları Teknolojik 
Araçlarla İlgili Görüşleri 

Temalar (F) 
Bilgisayar 4 
Cep Telefonu 11 
Tablet 3 
Televizyon 2 
Diğer 0 

Not: Bir katılımcı birden fazla görüş bildirebilmiştir 

Görme yetersizliği olan öğrenciler uzaktan eğitime en çok cep telefonunu 
(11) kullanarak katılmışlardır. En az ise televizyon (2) kullandıklarını ifade 
etmişlerdir. Aşağıdaki ifadeler bu bilgilerin edinildiği katılımcı görüşlerinden 
bazılarıdır: 

ÖG1: “Sadece cep telefonu… ”  
ÖG2: “Öğretmenim sadece annemin telefonundan yararlanabildim.” 
ÖG3: “Vardı öğretmenim abimin telefonunu kullandım” 

Görme yetersizliği olan öğrencilere “Teknolojik araçların (telefon- tablet-
internet vb.) kullanımında sorunlar yaşıyor musun? Sorun yaşıyorsan ne tür 
sorunlar yaşadığını söyler misin?” sorusu sorulmuştur. Görme yetersizliği olan 
öğrencilerin verdikleri cevaplara yönelik temalar ve frekans değerleri Tablo 8’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 8: Öğrencilerin Teknolojik Araç-Gereç Kullanımında Yaşadıkları Sorun-
larla İlgili Görüşler 

Temalar 
Sorun 

yaşadım 
(F) 

Sorun 
yaşamadım 

(F) 
Sosyo – ekonomik nedenler: yeterli teknolojik araç- 
gereç imkânının olmaması            

İnternet paketinin bitmesi                                                                                                                             
İnternet alt yapı sorunları (internetin çekmemesi-
kesilmesi) 
EBA alt yapı sorunları (derse bağlanamama-dersten 
düşme- dersten atılma) 
Tabletlerin EBA sürümünü desteklememesi 

1 
 

1 
 

7 
 
6 
2 

 

Toplam 17 0 
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 Görme yetersizliği olan öğrenciler teknolojik araç kullanımında internet alt 
yapı sorunları (7) yaşadıklarını belirtmişlerdir. En az olarak teknolojik araç-
gerecin olmaması ve internet paketinin bitmesini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin 
hiçbirisi sorun yaşamadığını ifade etmemiştir. Buna ilişkin öğrenci görüşlerinden 
bazılarına aşağıda yer verilmiştir:  

ÖG4:  “Yaşadım. İnternetimiz çekmiyordu çünkü...” 
ÖG6:  “İnternetle ilgili çok sorun yaşadık öğretmenim, İnternetin 

çekmemesi, internetin bitmesi…” 
ÖG14:  “Mesela öğretmenim bazen internet kesiliyor onun için 

giremiyorum” 
Görme yetersizliği olan öğrencilere “Uzaktan eğitimde ders sırasında 

dikkatini dağıtacak etkenler oluyor mu? Oluyorsa neler olduğu söyler misin?” 
sorusu sorulmuştur. Görme yetersizliği olan öğrencilerin verdikleri cevaplara 
yönelik temalar ve frekans değerlerine Tablo 9’da yer verilmiştir. 

Tablo 9: Öğrencilerin Derse Odaklanmayla İlgili Görüşleri 

Temalar (F) 

Derse Odaklanabildim 3 
Derse Kısmen Odaklanabildim 

  Nedenleri: 
Kardeş 
İnternet alt yapı sorunları 
Dersten düşme 
Elektrik kesintileri 
Ev içerisindeki yüksek ses 
Öğretmenin sesinin gelmemesi 
EBA içeriklerinin sesinin gelmemesi                                                                                                                  

 
 

7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

Derse Odaklanamadım 0 

Görme yetersizliği olan öğrenciler uzaktan eğitimde evde derslerine 
kardeşlerinden dolayı kısmen odaklanabildiklerini (7), derse hiç odaklanamama 
(0) durumu yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrenciler arasında 
odaklanabildiklerini söyleyenlerin sayısının oldukça düşük (3) olduğu 
belirlenmiştir. Öğrenciler kısmen odaklanabilme nedeni olarak, en yüksek 
kardeşlerinin ders esnasında gelmesi, en düşük dersten düşme ve EBA 
içeriklerinin sesinin gelmemesi olduğunu belirtmiştir.  Buna ilişkin öğrenci 
görüşleri şöyledir:  
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ÖG2: “Öğretmenim dersimin ortasında kardeşim geliyordu “ 
ÖG4: “…kardeşim odaya pat diye giriyor.” 
ÖG5: “… girdi çok girdi hata benle derse bile katıldı” 
ÖG14: “…bazen kardeşim kalemlerimi alıyor, gidiyor” 
Ailelere Yönelik Bulgular 
Görme yetersizliği olan öğrenci ailelerine, “Çocuklarınızın canlı ders 

uygulaması esnasında çocuğunuzun zorlandığı ders-dersler var mı? Bunların 
neler olduğunu söyler misiniz? sorusu sorulmuştur. Ailelerin verdikleri cevaplara 
yönelik temalar ve frekans değerlerine Tablo 10’da yer verilmiştir. 

Tablo 10: Öğreniminde Zorluk Yaşanan Derslerle İlgili Aile Görüşleri 

Temalar (F) 

Zorluk yaşadı  

Matematik 9 

Türkçe 7 

Sosyal bilgiler 2 

Fen bilimleri 0 

Öz bakım becerileri 1 

Günlük yaşam becerileri 1 

Yönelim ve bağımsız hareket becerileri 2 

Herhangi bir derste zorluk yaşamadı 4 

Görme yetersizliği olan öğrenci aileleri çocuklarının en çok Matematik 
dersinde (9) zorlandığını, en az ise Öz Bakım becerileri ve Günlük yaşam 
becerilerinde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Zorluk yaşamadıklarını ifade eden 
aile sayısının oldukça düşük olduğu (4) belirlenmiştir. Aşağıdaki ifadeler bu 
bilgilerin edinildiği katılımcı görüşlerinden bazılarıdır: 

A5: “Hocam en çok matematikte zorlandım mesela küptaşlarla 
yaparken öğretmeni takip edememesi veya çocuğun rahat takip edememesi 
gibi” 

A7: “Var. Matematiğimiz çok zorlandık, aşırı derecede zorlandık” 
A13: “-Matematikte zorlanıyordu hocam.” 

Görme yetersizliği olan öğrenci ailelerine, “Uzaktan eğitim süreci ile ilgili 
belirtmek istediğiniz görüş veya öneriniz var mı?” sorusunu sorulmuştur. Görme 
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yetersizliği olan öğrencileri ailelerinin verdiği cevaplara yönelik temalar ve 
frekans değerleri Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Uzaktan Eğitim Sürecinin Aile Açısından Değerlendirilmesi 
Temalar (F) 
Uzaktan eğitim çocuğumu olumsuz yönde etkiledi 5 
Uzaktan eğitim etkili ve verimli gerçekleşmedi/ hiç eğitim 
almamasından iyi 6 

Yüz yüze eğitim kadar etkili değil 5 
Uzaktan eğitimde etkileşimin az olması 2 
Çocuğumun stres düzeyi arttı/ psikolojik olarak olumsuz etkilendi 5 
Öğrenilen konularla ilgili evde daha çok desteklenmek zorunda kalındı 1 
Okulu, arkadaşlarını, öğretmenini özledi 2 
Teknolojik araç gereçlerin kullanım becerisi arttı 1 
Akademik başarıda düşüklük yaşandı 1 

Ailelerinin uzaktan eğitim ile ilgili en fazla belirttikleri görüş uzaktan 
eğitimin etkili ve verimli gerçekleşmemesi (6) yönünde olmuştur. En az olarak 
öğrenilen konularla ilgili evde daha çok desteklenmek zorunda kalındığı ve 
öğrencinin bu süreçte teknolojik araç gereç kullanım becerisinin arttığı ifade 
edilmiştir. Aşağıdaki ifadeler bu bilgilerin edinildiği katılımcı görüşlerinden 
bazılarıdır: 

A2:  “Uzaktan eğitim ha okuduk ha okumamış gibi bilmiyorum ki etki de 
etmedi” 

A3:  “Gerçekten okulda olması gibi olmadı ama yine de hiçbir şey 
yapmadan evde oturmasından çok çok daha iyi oldu yine de” 

A4:  “…Ya sürekli isyanlardaydı. Kendini yerden yere vuruyordu. 
Sıkıldım sıkıldım sıkıldım sıkıldım… Hani bunu duyarken ben bile 
stresleniyordum.” 

A6:  “ Yüz yüze kadar iyi olamazdı ama tabi ki anneler destek çıktı bu 
sene.” 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu araştırmada; uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar öğretmen, 

öğrenci ve ailelerin gözünden incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, uzaktan 
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eğitim sürecinde öğretmenlerin en çok kullandığı bilişim ağlarının “EBA, Zoom 
ve Whatsapp” olduğu tespit edilmiştir. Canlı ders uygulaması esnasında ders 
saatleri öğretmenler tarafından sabit tutulmamış öğrencinin fiziksel, psikolojik ya 
da hastalık durumları temel alınarak değişkenlik göstermiştir. Bu da uzaktan 
eğitimin esnek bir yapıda gerçekleştirildiğini göstermektedir. Araştırma bulguları 
Mengi ve Alpdoğan’ın (2020) yaptığı araştırma ile benzer sonuçlar vermiştir. 
Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan EBA’da sistemsel problemler olduğu 
katılımcılar (öğretmenler- öğrenciler) tarafından ifade edilmiştir. Bu problemler, 
derse bağlanamama, ders esnasında dersten düşme / dersten atılma, bağlantı 
kopması gibi problemlerdir. Ayrıca öğrencilerin teknolojik sorunlar ve ortamla 
ilgili olarak odaklanma problemleri yaşandıkları belirlenmiştir. Kabapınar, 
Kanyılmaz, Ören Koçhan ve Atik (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 
uzaktan eğitim sürecinde derse katılımla ilgili teknolojiye yönelik problemler dile 
getirilmiştir. Ayrıca görme yetersizliği olan öğretmenler EBA’ya tam anlamıyla 
erişemediklerini, ekran okuyucuların EBA’nın her noktasını okuyamadığını 
belirtmişlerdir. Kalaç ve diğerleri (2020), benzer başka bir çalışmada görme 
yetersizliği olan öğrencilerin EBA içeriklerine erişimde sorun yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir. Görme yetersizliği olan kişilerin 21. Yüzyılda ülke bazında kullanılan 
bir sistemde erişilebilirlik problemleri yaşaması uzaktan eğitimin kalitesini 
düşürürken, dezavantajlı grupta olan kişilerin mağduriyet yaşamasına neden 
olabilecektir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar, EBA alt yapısında ve 
internet alt yapısında sorun yaşadıklarını, bu nedenle canlı derslere 
katılamadıklarını belirtmişlerdir. Bu şikâyetleri destekler nitelikte Özdoğan ve 
Berkant (2020) yaptıkları araştırmalarında uzaktan eğitimde internet alt yapı 
sorunlarının çok fazla olduğunu, internetin çekmemesinin, kesilmesinin, bazı 
bölgelerde internetin hiç olmamasının öğrencilerin canlı derslere 
katıl(a)mamalarına, katılsalar dahi dersi tam anlamıyla takip edememelerine 
neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu anlamda her yerde rahat bir şekilde 
yapılabileceği düşünüldüğünde avantajlı konumda olan uzaktan eğitimin, teknik 
kısımları önemli bir dezavantaj oluşturmuştur. Sarı ve Nayır (2020) da OECD, 
UNESCO ve Dünya Bankası’nın Covid-19 ile ilgili hazırlanmış raporları 
inceledikleri araştırmalarında, Covid-19 süresinde eğitimde ortaya çıkan 
sorunlardan birinin teknolojik sorunlar olduğunu ve pek çok öğrencinin bu 
durumdan olumsuz anlamda etkilendiğini belirtmişlerdir. Uzaktan eğitimle Covid 
salgınından korunmaları amacıyla avantaj içinde olan öğrenciler, aslında 
yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle dezavantajlı gruba dönüşmüşlerdir.   

EBA içeriklerine yönelik olarak, öğretmenler tarafından özellikle yöntem 
ve tekniğin uygun bulunmadığı belirlenmiştir. İçerik açısından özel eğitim 
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öğrencilerine yönelik içeriklerin de eklenmesi gerektiği ve EBA içeriklerinin 
çeşitlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Akbayrak ve diğerleri (2021) 
tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada da EBA’dan yayınlanan videolarda farklı 
engel grupları için gerekli uyarlamaların olmadığı, bu yayınların her çocuğa 
uygun olmadığını, özel gereksinimli öğrencilerin uzun süre ekrana dikkatlerini 
verememeleri, buna bağlı olarak dersin kalitesinin düşmesine sebep olduğunu 
tespit etmiştir. Mengi ve Alpdoğan (2020) yaptıkları araştırmalarında, EBA ve 
EBA TV yayınlarının orta- ağır düzeyde yetersizliğe sahip öğrenciler için uygun 
olmadığını belirtmişlerdir. Araştırma grubunda çift engelli öğrencilerle çalışan 
öğretmenlerimiz de EBA içeriklerinin hem içerik hem de yöntem ve teknik 
açısından düzenlenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. İlerleyen zamanlarda görme 
yetersizliği olan öğrencilere yönelik sesli betimlemelerin EBA içeriklerine 
eklenilmesi gerekmektedir. EBA içeriklerinin her dersi kapsayacak nitelikte 
videolar, oyunlar, hikâyelerle desteklenmesi gerekmektedir. 

Öğretmenler derslerini desteklemek adına ders videoları, animasyonlar, 
ders sunuları, görsel materyal, sesli hikâye - şarkı, kaynak kitaplar ve çeşitli 
dokümantasyonlardan yararlanmıştır. Bu eğitimin sadece tek düze şekilde değil 
öğrencilerin dikkatinin canlı tutulmasına yol açmıştır. Yalnız EBA alt yapı 
sorunları, internet alt yapı sorunlarından dolayı ders esnasında videoların 
görüntüleri donmuş ya da sesleri öğrencilere gitmemiştir. Bu da çocukların 
dikkatlerinin dağılmasına öğretmenin sınıf kontrolünü kaybetmesine sebebiyet 
vermiştir. Uzaktan eğitimin birden başlaması ve sürecin ne kadar uzayacağı 
kestirilemediği için öğretmenler okullar kapanmadan öğrencilerin ders araç 
gereçlerini temin etmişlerdir. Araştırmada öğrencilerin ders araç gereçlerinin 
mevcut durumda olduğu tespit edilmiştir. Eksik olan materyalleri ise öğretmenler 
kargo ile göndererek ya da kendileri öğrencilerin evlerine götürerek araç gereçleri 
temin ettiklerini, bazı öğretmenler ise temin edemediklerini ifade etmişlerdir. 
Araç gereçten yoksun kalan bir öğrencinin eğitimini tam anlamıyla verimli olarak 
nasıl tamamlayacağı bir hayli düşündürücüdür. Devran ve Elitaş tarafından (2016) 
gerçekleştirilen çalışmada Türkiye’de uzaktan eğitimde imkânların olmasına 
rağmen, ortaya kaliteli eğitimin çıkmadığı ifade edilmiştir. 

Aileler uzaktan eğitimde çocuklarının en çok Matematik, Türkçe 
derslerinde zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Ekran karşısında öğrencilerin 
uygulamaya yönelik olan dersleri yapamadıkları görülmektedir. Bu anlamda 
aileler de uzaktan eğitim sürecinde bilinçlendirilmelidir (Çakın ve Külekçi 
Akyavuz, 2020). Aileler uzaktan eğitim sürecinin etkili / verimli 
gerçekleşmediğini, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar etkili olmadığını, 
öğrencilerin bu süreçten olumsuz etkilendiklerini, çocukların sosyalleşemediğini 
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ifade etmişlerdir. Sirem ve Baş (2020) yapılan çalışma da bu araştırmanın 
bulgularını destekler niteliktedir.  

5. ÖNERİLER 
Araştırmanın bu bölümünde uygulama ve ilerideki araştırmalar için 

önerilere yer verilmiştir. 
Uygulama İçin Öneriler 
Covid- 19 salgını sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde 

karşılaşılan sorunların belirlendiği bu araştırmada elde edilen bulgular 
doğrultusunda uygulamaya yönelik aşağıdaki öneriler düzenlenmiştir:  

EBA alt yapı sorunları ve EBA erişim sorunları çözümlenebilir, internet alt 
yapı sorunları çözümlenebilir, EBA’daki içeriklere sesli betimleme ve işaret dili 
seçenekleri eklenebilir, ders saatlerinde öğretmenlere esneklik tanınabilir, gerekli 
teknolojik araç –gereçleri temin etmekte zorlanan öğrencilere (çok kardeşli olup 
sadece bir teknolojik araç gereçle derse giren öğrenciler için) ivedilikle tablet 
dağıtımı gerçekleştirilebilir, ailelerin teknolojik okuryazarlıklarının artırılması 
amaçlı aile eğitimi verilebilir, öğrenci materyal eksiklikleri giderilebilir, 
öğrenciler için verilen 8 GB’lık internet paketi canlı dersleri de kapsayabilir, bazı 
dersler somutlaştırılamadığı için uzaktan eğitme tekrar geçilme durumuna binaen, 
uzaktan eğitim ile ilgili ayrı bir müfredatın oluşturulmasının daha etkili ve verimli 
bir uzaktan eğitim sürecinin yaşanmasına olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

İlerideki Araştırmalar İçin Öneriler 
Araştırmaya katılan öğrenci ve aileleri Ankara’dan katılmışlardır. 

Araştırma, Ülkemizdeki farklı bölgelerde görme yetersizliği okullarında okuyan 
görme yetersizliği olan öğrenciler ve aileleri ile tekrarlanabilir. Araştırmaya 
katılan özel eğitim öğretmenlerinin, şehirleri ve öğretmen sayıları arttırılarak 
tekrarlanabilir. 
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BÖLÜM 7  

TÜRKİYE’DE SAĞIRLARA YÖNELİK MÜHENDİSLİK ALANINDA 
YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE İLİŞKİN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Fatmanur ALSANCAK1 

ÖZET 
Bir bibliyografik çalışma olarak tasarlanan bu araştırma Türkiye’de ulusal 

verilerde yer alan sağır toplum üzerine mühendislik alanında yapılan lisansüstü 
tezlerin tasniflerinin yapıldığı ve ortaya konan çalışmaların bilimsel olarak 
yorumlandığı ve tartışıldığı bir çalışmadır. Doküman analizi yöntemi kullanılan bu 
araştırmanın evrenini 2000-2021 yılları arasında ortaya koyulan mühendislik 
bilimlerinde yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu evrenden seçilen örneklem 
grubunu ise son 21 yıl içinde ortaya koyulmuş 68 tez çalışması oluşturmaktadır. Bu 
çalışmalara işitme engelli sağır ve işaret dili anahtar kelimeleri ile ulaşılmıştır. Elde 
edilen veriler çeşitli kriterlere göre tasnif edilmiştir. Her grup kendi içerisinde konu, 
yöntem, araştırma bulguları ve sonuç açısından incelenmiş ve veriler yorumlanarak 
tartışılmıştır. Tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tezi olduğu, 2002 yılından bu yana 
yapıldığı, büyük çoğunluğunu bilgisayar mühendisliği alanındaki tezlerin oluşturduğu 
görülmüştür. Çalışmaların büyük çoğunluğu dijital bir ürünün ortaya koyulması 
hedefiyle işitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlamıştır. İncelenen 
tezlerin gelecekteki lisansüstü çalışmalara ışık tutması, sağır toplumu için yapılacak 
çalışmalara örnek teşkil etmesi, çalışılması gerekli olan alanların vurgulanması ve 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir fırsat sunması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Sağır, işitme engelli, mühendislik, tez. 
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AN EVALUATION OF THE THESIS ENGINEERING ABOUT DEAF 
PEOPLE IN TURKEY 

ABSTRACT 
This study was made of the classification of graduate thesis written in engine-

ering fields located on the deaf community in Turkey designed as a bibliographic 
study on national data and scientific studies that reviewed a study that set out and 
discussed. The universe of this research, in which the document analysis method was 
used, consists of postgraduate theses made in engineering sciences between 2000-
2021. The sample group selected from this population consists of 68 thesis studies 
that have been put forward in the last 21 years. The data obtained were classified 
according to various criteria. Each group was classified in terms of subject, method, 
research findings and results, and the data were interpreted and discussed. It has been 
observed that the theses are mostly master's theses, they have been conducted since 
2002, and most of them are in the field of computer engineering. The majority of the 
studies aimed to make life easier for the hearing impaired with the aim of introducing 
a digital product. It is expected that the examined theses will shed light on future 
postgraduate studies, set an example for the studies to be carried out for the deaf so-
ciety, highlight the areas that need to be studied, and offer an opportunity for graduate 
and PhD students. 

Keywords: Deaf, hearing impaired, engineering, thesis. 

1. GİRİŞ  
Türkiye’de sağır ve işitme engelli bireylere yönelik bilimsel çalışmalar son 

10 yıl içinde giderek artış göstermektedir. Bu çalışmaların çoğunlukla sosyal 
bilimler alanında olması beklenen bir durum iken özellikle Ar-Ge projelerinin ön 
plana çıkmasıyla çeşitli alanlarda genişlediği dikkat çekmektedir. Yükseköğretim 
Kurumu’nun lisansüstü tez veri tabanı sisteminde tezlerin erişilebilir olması bu 
alandaki çalışmaların hangi yönde ilerlediği konusunda bize yol göstermektedir. 

Sağır ve işitme engelli bireylerin sorun ve ihtiyaçlarının ortaya koyulması 
ve bu sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Engelli 
Hakları Sözleşmesi’nde de belirtilmiştir. Ülkelerin engelli vatandaşların haklara 
erişiminde çözüm politikaları geliştirmeleri ve bunun için bilimsel ve stratejik 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili lisansüstü çalışmalar hem 
akademik disiplinlerin hem de sahada mevcut verilerin ortaya koyulması 
açısından önem taşımaktadır. Sağır ve işitme engellilerle ilgili Türkiye’deki 
literatürün gelişmesi için çeşitli akademik disiplinlerin çalışmaları mevcuttur. 
Ancak bu çalışmalardan mühendislik alanında belirli sayıda tez kaynağı 
mevcuttur. 
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Mühendislik alanındaki tezlerin incelenmesi ve bu disiplinlerin gelişen ve 
değişen teknolojik imkanlarla sağır ve işitme engelli bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırma yolunda çalışmaları diğer disiplinler için de ilham kaynağı olabilir. 
Bu çalışmalardaki yaratıcı ve ihtiyaç odaklı geliştirilen sistemler disiplinler arası 
incelenmeli, beşerî ve sağlık bilimlerindeki çalışmalarla entegre şekilde 
yürütülebilmelidir. Bu düşünce doğrultusunda Türkiye’de sağır ve işitme 
engellilere ilişkin mühendislik bölümlerinde yapılan lisansüstü tez çalışmaları 
incelenmiştir. Amaç, bu alandaki hazırlanmış söz konusu tezlerin yılı, konuları, 
sonuç ve önerileri açısından incelenerek kendilerinden beklenen ödevleri 
yapmadaki yeterlilik ve gücünü ortaya çıkarmak ve bu alandaki çalışılması 
beklenen sorun alanlarıyla ilgili boşluklara işaret etmektir. 

2. YÖNTEM 
Bir bibliyografik çalışma olarak tasarlanan bu araştırma Türkiye’de ulusal 

verilerde yer alan işitme engellilik ve sağır toplum üzerine mühendislik alanında 
yapılan lisansüstü tezlerin tasniflerinin yapıldığı ve ortaya konan çalışmaların 
bilimsel olarak yorumlandığı ve tartışıldığı bir çalışmadır. Betimsel desenin tercih 
edildiği “araştırmalarda durum nedir? neredeyiz? ne yapmak istiyoruz? hangi 
yöne gitmeliyiz? gibi sorulara, mevcut zaman içindeki mevcut verilere 
dayanılarak cevap bulmak istenir (Kaptan, 1998). Araştırma tarama modelinde 
planlanmış olup veriler doküman tarama yoluyla toplanmış, bibliyometrik analize 
tabi tutularak analiz edilmiştir. Çalışma bilginin fonksiyonu açısından 
betimleyicidir. 

Doküman taraması yöntemi kullanılan bu araştırmanın evrenini 2000-2021 
yılları arasında ortaya koyulan mühendislik alanında yapılan lisansüstü tezler 
oluşturmaktadır. Bu evrenden seçilen örneklem grubunu ise son 20 yıl içinde 
ortaya koyulmuş lisansüstü tezlerden işitme engelli ve sağır toplum üzerine 
çalışılmış olan 13 ve Türk İşaret Dili üzerine 55 olmak üzere toplam 68 lisansüstü 
tez çalışması oluşturmaktadır.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi sisteminde bulunan 
işitme engelli ve sağır çalışmaları ile işaret dili anahtar kelimeleri ile taranarak 
ulaşılmış olup bu kaynaklardan yalnızca mühendislik alanındaki tezler seçilmiştir. 
Doküman taraması ile elde edilen veriler çeşitli kriterlere göre tasnif edilmiştir. 
Tez kaynağına erişim kısıtlılığı olan tezlerin sistemdeki geniş özetlerinden 
yararlanılarak amaç, yöntem ve sonuçları incelenmiştir. Elde edilen verilerin 
künye bilgileri çeşitli temalara göre tasnif edildikten sonra bibliyometrik analize 
tabi tutulmuştur. Her grup kendi içerisinde konu, yöntem, araştırma bulguları ve 
sonuç açısından göre incelenmiş ve veriler yorumlanarak tartışılmıştır.  
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3. BULGULAR 
İşitme engelli ve sağırlarla ilgili mühendislik bilimlerinde 13 lisansüstü tez 

saptanmıştır. Bilim alanlarına göre dağılımı tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. İşitme Engelli ve Sağırlara İlişkin Tezlerin Dağılımı 

Alan Tez Türü Tez Sayısı (N) % 

Bilgisayar Mühendisliği 
Bilimleri 

Yüksek lisans 10 
84.6 

Doktora   1 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Yüksek lisans   1 7.7 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek lisans   1 7.7 

Genel Toplam 13 100 

İşitme engellilerle yönelik bu çalışmaların büyük çoğunluğunun (%84,6) 
Bilgisayar Mühendisliği alanında yapıldığı görülmektedir. Çalışmaların büyük 
çoğunluğu dijital bir ürünün ortaya koyulması hedefiyle işitme engellilerin 
yaşamını kolaylaştırmayı amaçlamıştır.  

İşitme engellilerle ilgili mühendislik alanındaki çalışmalardan yalnızca biri 
doktora programı bünyesinde yapılmıştır. Bu çalışma Özer Çelik’in 2019 yılında 
yayınlanan “Yapay Zekâ Tekniğiyle İşitme Engelliler İçin Uzaktan İletişim 
Sistemi” başlıklı doktora tezidir.  
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Tablo 2. İşitme Engelli ve Sağırlara İlişkin Tezlerin künyesi 

No Yazar Tez başlığı Alan Üniversite Yıl 
Tez 
Türü 

1. Bülent 
Gaytanlı 

Engellilere Yönelik 
Veri Tabanı Tasa-
rımı ve İşitme Engel-
liler ile İlgili Uygu-
lama 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Anadolu 
Üniversitesi 2002 

Yüksek 
Lisans 

2. Zehranur 
Kaya 

Doğal İşitsel/ Sözel 
Yaklaşımla Eğitim 
Gören İşitme Engel-
lilerde İnternet Des-
tekli Öğretim ve 
Anadolu Üniversi-
tesi’nde Bir Uygu-
lama 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Anadolu 
Üniversitesi 2002 

Yüksek 
Lisans 

3. Arman 
Savran 

İşitme Engelliler İçin 
Konuşma ve Metin-
den Üç Boyutlu Yüz 
Sentezleme 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Boğaziçi 
Üniversitesi 2004 

Yüksek 
Lisans 

4. Tolga 
Demirhan 

Bilişim Teknolojile-
rinin İşitme Engelli-
lerin Eğitimine Etki-
sinin İncelenmesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Trakya 
Üniversitesi 2008 

Yüksek 
Lisans 

5. Cihan Cem 
Çal 

İşitme Engelliler İçin 
Uzaktan Eğitim 
Amaçlı, Web Ta-
banlı Bir Arayüz Ta-
sarımı ve Uygula-
ması 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Trakya 
Üniversitesi 2011 

Yüksek 
Lisans 

6. Abidin Baş 

İşitme Engellilere 
Yönelik Dinamik 
Web Sayfasının Ge-
liştirilmesi ve Değer-
lendirilmesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Gazi 
Üniversitesi 2014 

Yüksek 
Lisans 

7. 
Necati 
Cihan 
Camgöz 

Sağlık ve Finans Uy-
gulamalarında İşitme 
Engellilerin İşaret 
Dili ile Bilgisayar 
Etkileşim Platformu 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Boğaziçi 
Üniversitesi 2016 

Yüksek 
Lisans 
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No Yazar Tez başlığı Alan Üniversite Yıl 
Tez 
Türü 

8. Emre Biçek 

Android ve Web Ta-
banlı Bir Uygulama 
ile İşitme Engellilere 
Yönelik Sesli Dersi 
Yazılı Takip Sistemi 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi 2016 

Yüksek 
Lisans 

9. Nahıd 
Nasırı 

Konuşma Bozukluğu 
ve İşitme Engelli 
Çocuklar İçin Ciddi 
Bir Oyun 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

İstanbul 
Şehir 
Üniversitesi 

2017 
Yüksek 
Lisans 

10. Özer Çelik 

Yapay Zekâ Tekni-
ğiyle İşitme Engelli-
ler İçin Uzaktan İle-
tişim Sistemi 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi  

2019 Doktora 

11. Alperen 
Kaçar 

Ses ve Görüntü İş-
leme Eşleştirmesi ve 
İşitme Engelliler İçin 
Bir Konuşma Terapi 
Uygulaması 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

İstanbul 
Aydın 
Üniversitesi 

2019 
Yüksek 
Lisans 

12. Umut Çelik 

İşitme Engelli Birey-
lerin Eğitimi İçin 
Sesi Titreşime Dö-
nüştüren Sistem Ta-
sarımı ve Uygula-
ması 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Düzce 
Üniversitesi 2020 

Yüksek 
Lisans 

13. Abdulkadir 
Uruç 

Eylem Araştırması 
Yöntemi ve HAAT 
Modeli Üzerinden 
Tasarım Metodolo-
jisi: İşitme Engelli 
Bireyler İçin Yar-
dımcı Ürün Önerisi 

Endüstri 
Ürünleri 
Tasarımı 

Gazi 
Üniversitesi 2020 

Yüksek 
Lisans 

 
Tablo 2’de numaralandırılan tezlerin içerikleri sırasıyla aşağıdaki gibidir: 
1. “Engellilere Yönelik Veri Tabanı Tasarımı ve İşitme Engelliler ile 

İlgili Uygulama” tezinde işitme engellilerin kimlik bilgileri, nüfus, 
eğitim ve istihdam bilgilerini kapsayan veri tabanının tasarlanması ve 
16 ilden toplanan bulgulara dayalı olarak işitme engellilerin mevcut 
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durumlarının saptanması amaçlanmıştır. Bu amacın 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak işitme engeli kavramı ve genel 
olarak engellilere yönelik veri tabanının temelini oluşturacak işitme 
engellilere ilişkin temel değişkenler açıklanmıştır. Daha sonra 
geliştirilen veri tabanının anlaşılması ve ön bilgi sağlaması amacıyla 
veri tabanı kavramı ele alınmıştır. İşitme engellilere yönelik veri 
tabanının tasarımı ve paneller üzerindeki işlemler mevcut verilerle 
bütünleştirilerek açıklanmıştır. Araştırmada işitme engellilere ilişkin 
mevcut verilerin yeterli, tutarlı ve güncel olmadığı saptanmıştır. 
Kurumlararası işbirliğinin sağlanması ve bu kurumlar tarafından işitme 
engellilere yönelik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için, Engellilere 
Yönelik Veritabanı Sistemi’nin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
veritabanının, işitme engelli bireylere ait bilgilerin daha hızlı ve yaygın 
olarak paylaşılmasına olanak sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

2. “Doğal İşitsel/ Sözel Yaklaşımla Eğitim Gören İşitme Engellilerde 
İnternet Destekli Öğretim ve Anadolu Üniversitesi’nde Bir 
Uygulama” tezinde Doğal İşitsel / Sözel Yaklaşım ile eğitim gören 
işitme engellilerde, İnternet Destekli öğretimin başarısı ve kalıcılığı 
araştırılmıştır. Bu amaçla, Anadolu Üniversitesi lisans ve önlisans 
programlarında yer alan Sanat Tarihi dersinin uygulaması yapılmıştır. 
Uygulamanın denekleri; Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre 
Yüksekokulunda 2001-2002 eğitim-öğretim yılında okuyan toplam 23 
işitme engelli öğrencidir. Uygulama için öncelikle, araştırmacı 
tarafından WebCT yazılımı yardımıyla “Sanat Tarihi” dersinin “Mısır 
Sanatı, Mısır Mimarisi” konusu İnternet Destekli Öğretim etkinliği 
olarak oluşturulmuştur. Öntest ve 15 gün sonra son test uygulanmıştır. 
Araştırmada elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır: “Doğal İşitsel / Sözel 
Yaklaşım” ile yapılan eğitimin “İnternet Destekli Öğretim” etkinliğine 
göre işitme engellilerde daha başarılı olduğu görülmüştür. “İnternet 
Destekli Öğretim” etkinliği, “Doğal İşitsel / Sözel Yaklaşım” ile yapılan 
eğitimden daha kalıcıdır.  

3. “İşitme Engelliler İçin Konuşma ve Metinden Üç Boyutlu Yüz 
Sentezleme” tezinde amaç, dudak okuma vasıtasıyla işitme engellilere 
yardımcı olmak için herhangi bir insanın konuşmasından görsel 
konuşma oluşturan bir sistem geliştirmektir. Bu çalışmada, MPEG-4 
yüz animasyonunu oynatmak için yüz noktalarını sentezleyen bir sistem 
gerçekleştirilmiştir. Gerçekçi ve doğal konuşma animasyonu 
oluşturabilmek amacıyla, bir konuşmacıdan alınan işitsel ve görsel 
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veriler ile eğitilen, kod defteri tabanlı bir teknik kullanılmıştır. Eğitim 
sadece bir konuşmacı ile gerçekleştirildiğinden, bu teknik konuşmacı-
bağımlıdır ve farklı konuşmacılar tarafından kullanıldığında performans 
önemli ölçüde düşebilir. Sistemin konuşmacı-bağımsız performansını 
iyileştirmek için tek-konuşmacılı kod defterinin az sayıda 
konuşmacıdan alman ses verileri kullanılarak genişletilmesiyle, yeni bir 
kod defteri oluşturulmuştur. Sistemin eğitimi için, fonetik olarak dengeli 
Türkçe metinler kullanılarak, işitsel-görsel ve sadece-işitsel veri 
tabanları hazırlanmıştır. Senkronize işitsel ve görsel verileri toplamak 
için, bir üç boyutlu yüz hareketi yakalama sistemi geliştirilmiştir. Bu 
sistem, konuşmacıların üç boyutlu yüz noktalarını izleyip oluşturmak 
için bir stereo kamera ve yuvarlak etiketlerden yararlanır ve videoyu 
işlemek için bir kişisel bilgisayara ihtiyaç duyar. Sistemin sentezleme 
performansı çeşitli testler yapılarak ölçülmüştür. Sistem, herhangi bir 
Türk konuşmacının sesinden görsel konuşma için yüzleri 
canlandırabilmektedir. 

4. “Bilişim Teknolojilerinin İşitme Engellilerin Eğitimine Etkisinin 
İncelenmesi” tezinde 7-11 yaş grubu, 80 dB ve üzeri işitme kayıplı 11 
öğrenci ile yapılmıştır. Bu öğrenciler 6 ve 5 kişilik iki gruba ayrılmıştır. 
Bu gruplardan biri klasik yöntem ile diğer grup ise bilişim teknolojileri 
kullanılarak bir sene boyunca yıllık müfredata uygun olarak eğitim 
görmüştür. Eğitim sırasında bilişim teknolojisi ile donatılmış sınıfta; 
bilgisayar, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, dokunmatik ekran, ses 
sistemi, renkli yazıcı, yüz takibi yapabilen kamera kullanılmış olup 
öğretmenin derslerinde kullanacağı müfredatla örtüşecek nitelikte, 
öğretmenin yönlendirmesi doğrultusunda Türkçe, Matematik ve Hayat 
Bilgisi derslerini içeren bir yazılım oluşturulmuştur. Eğitim-öğretim 
döneminin sonunda iki grupta (uygulama ve kontrol grubu) yer alan 
öğrencilerin ve örgün öğretimde aynı sınıfta okuyan başka bir grup 
öğrencinin katıldığı bir sınav düzenlenmiştir. Her bir ders için 10 
sorudan oluşan test sonunda elde edilen değerler Kruskal-Wallis 
ANOVA istatistik yöntemi ile ve Çoklu karşılaştırma testi ile 
değerlendirilmiştir. Sınıfta bilişim teknolojilerinden yararlanan 
öğrencilerin derslerindeki başarıları, klasik eğitim gören öğrencilere 
göre bir hayli artmış, hatta bazı konularda yaşıtları olan engelsiz 
öğrencilerden daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmüştür. Öğrencilerin 
bilişim teknolojileri sayesinde derslere olan ilgileri artmış, öğrenme 
eğlenceli hale geldiği için dikkat dağınıklığı sorunu ortadan kalkmıştır.   
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5. “İşitme Engelliler İçin Uzaktan Eğitim Amaçlı, Web Tabanlı Bir 
Arayüz Tasarımı ve Uygulaması” tezinde amaç; bilişim teknolojileri 
ve uzaktan eğitimden faydalanarak ülkemizdeki işitme engelli bireylerin 
işitme kaybı nedeniyle yaşadıkları, anlama ve kavrama zorluklarını 
azaltmaktır. Doğal işitsel sözel dil ile birlikte işaret diline, işitme 
engellilerin eğitiminde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle çalışmaya 
doğal işitsel sözel dil videoları yanında, işaret dili videoları da 
eklenmiştir. Bu çalışma ile sağır öğrenciler hazırlanan görsel, işitsel 
materyaller sayesinde eğlenerek ders yapacak, öğrenim süresini 
kısalacak, öğrenciler alıştırma ve uygulama imkânı bulacaktır. 
Öğrenciler zamandan ve mekândan bağımsız olarak ders çalışabilecek 
ve eğlenerek interaktif şekilde öğrenecektir. Derse katılımı artarak 
öğrendiği bilgilerin kalıcı olması beklenmektedir. 

6. “İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi 
ve Değerlendirilmesi” çalışmasında ülkemizde hizmet veren işitme 
engelli bireyler için tasarlanmış mevcut web sitelerini tamamlayıcı 
işitme engellilere yönelik dinamik bir web sayfası geliştirilmiştir. Amaç 
işitme engeli olan veya olmayan bireylerin işaret dilinde kaydettikleri 
videoları web sitesine çevrimiçi olarak aktarmalarını sağlayan, 
engellilerin de gönderilen videolar arasından yönetim tarafından 
uygunluğu doğrulanmış olanları çevrimiçi izlemelerini mümkün kılan 
bir web sitesi tasarlamak ve kullanıcıların işaret dili ile hazırladığı 
videoları web sitesi klasörlerine aktarmaları için bir uygulama 
geliştirmektir. Geliştirilen uygulama işitme engelli bireyler üzerinde 
yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına ve işitme engelli bireylere 
eğitim veren uzman görüşlerine göre değerlendirilmiştir. Değerlendirme 
sonucunda işitme engellilere yönelik geliştirilen bu uygulamanın işitme 
engelli bireylerin kullanımı açısından video paylaşma veya paylaşılan 
videolara ulaşma sürecinde onlara yardımcı olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

7. “Sağlık ve Finans Uygulamalarında İşitme Engellilerin İşaret Dili 
ile Bilgisayar Etkileşim Platformu” tezinde işitme engellilerin hastane 
ve bankalarda kullanmaları amacıyla tasarlanmış bir insan-bilgisayar 
etkileşim platformu önerilmektedir. Söz konusu sistemin geliştirilmesi 
için öncelikle sağlık ve finans alanlarında işaretler içeren 
BosphorusSign Türk İşaret Dili veritabanı toplanmıştır. Toplanan 
veritabanının bir alt kümesi kullanılarak hastanelerde işitme engellilerin 
iletişimine yardımcı olacak HospiSign sistemi tasarlanmıştır. HospiSign 
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platformu kullanıcılarına önceden belirlenmiş soruları ve bu sorulara 
verebileceği cevapları sunarak ağaç tabanlı bir etkinlik diyagramı ile 
kullanıcıları yönlendirmektedir. HospiSign’a cevap olarak verilen 
işaretleri tanıyabilmek için ellerin şeklini, pozisyonunu, hareketini ve 
üst vücudun duruşunu niteleyen öznitelikler kullanılmıştır. İşaretlerin 
zamansal özellikleri Dinamik Zaman Bükmesi ve Zamansal Şablonlar 
kullanılarak modellenmiştir. İşaretler k-En Yakın Komşu algoritması ve 
Rassal Karar Ormanları kullanılarak sınıflandırılmaktadır. Sistemin 
öznitelik, zamansal modelleme ve sınıflandırma yönlerinden 
değerlendirilmesi için BosphorusSign veritabanının bir alt kümesinde 
deneyler yapılmıştır. Deneyler sonucunda ellerin pozisyonu ve 
hareketini niteleyen özniteliklerin birlikte kullanımının en yüksek 
başarıyı verdiği görülmüştür. Farklı zamansal modelleme ve 
sınıflandırma yaklaşımlarından ise birbirlerine yakın başarılar elde 
edilmiştir.  

8. “Android ve Web Tabanlı Bir Uygulama ile İşitme Engellilere 
Yönelik Sesli Dersi Yazılı Takip Sistemi” tezinde işitme engellilere 
yönelik Android ve Web tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Sesi 
yazıya çeviren teknolojiler ve buna ek çeşitli yazılımlar kullanılarak 
bütünleşik bir sistem geliştirilmiştir. Sesli Dersi Yazılı Takip adı verilen 
sistem kapsamında, Android işletim sistemi üzerinde çalışan mobil bir 
uygulama ile kullanıcıların konuşmaları yazıya çevrilmekte ve anlık 
olarak uzak bir sunucuya gönderilmektedir. Uzak sunucudaki veri 
tabanına kaydedilen konuşma metinleri, internet üzerinden asenkron 
veri alışverişi yapabilen (AJAX) bir yazılım ile Web sayfaları ve 
Android telefonlar üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir. Tez 
çalışması kapsamında Web tabanlı açık bir ders yönetim sistemi 
geliştirilmiş ve anlatılan tüm derslerin daha sonra ulaşılabilir olması 
sağlanmıştır.  

9. “Konuşma Bozukluğu ve İşitme Engelli Çocuklar İçin Ciddi Bir 
Oyun” çalışmasında hem işitme hem de konuşma bozukluğu olan 
çocukların performansını ölçecek bir alet olarak kullanılabilecek 
uygulamalı bir oyun tasarlanmıştır. Konuşma bozukluğunun tedavisi 
için bu oyunda çocuklar, 7 yasından önce bilmeleri gereken kelimeleri 
söylemeyi öğrenmesi ve onlara nasıl cümle kurmaları gerektiği 
öğretilecektir. Oyun üç kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım ebeveynlere ve 
terapistlere çocuğun konuşma terapisi konusunda yardıma ihtiyacı olup 
olmadığı hakkında bilgi vermek üzerine; ikinci kısım çocuğun oyunu 



111 

oynarken belli başlı kelimeleri öğrenmesi üzerine; üçüncü̈ kısım ise 
çocuğunun performansını ve oyunun sonunda çocuğun ne kadar 
öğrendiğini ölçmek üzerinedir. Oyunda çocuğun konuşarak kontrol 
edebildiği, madeni para kazanmak için oyun ortamında hareket ettirdiği 
bir avatar mevcuttur. Avatar hem atla, ileri, geri, sağ, sol gibi ses 
komutlarıyla hem de klavyedeki ok tuşlarıyla hareket ettirebilir. Oyun 
boyunca çocuk avatarın başının üzerinde bulunan büyük bir ok ile 
yönlendirilecektir, herhangi bir terapistin veya öğretmenin yardım 
etmesine gerek yoktur. Yaptığımız ilk deneylerden aldığımız sonuçlara 
göre oyunumuzu en az 5 kere ve belirli periyotlarla oynayan çocuklar 
%40’lık bir gelişme göstermektedir. 

10. “Yapay Zekâ Tekniğiyle İşitme Engelliler İçin Uzaktan İletişim 
Sistemi” çalışmasında işitme engellilerin iletişimini kolaylaştırmak 
amacıyla interaktif bir sistem geliştirilmiştir. 3 boyutlu sanal bir asistan 
sayesinde girilen bir metnin anlık olarak işaret diline çevrilmesi ve 
işitme engellilerin yapmış olduğu hareketlerin iki farklı metotla 
algılanıp metne çevrilmesi üzerine çalışılmıştır. Geliştirilen bu sistemler 
ve VoIP sunucular kullanılarak işitme engellilerin uzaktan iletişimlerini 
kolaylaştıracak çözümler üzerine çalışılmıştır. Bu çalışma bu alandaki 
tek doktora tezidir. 

11. “Ses ve Görüntü İşleme Eşleştirmesi ve İşitme Engelliler İçin Bir 
Konuşma Terapi Uygulaması” tezinde işitme engelli bireylerin 
konuşma ve dil kazanımı gelişimine destek sağlamak üzere ses ve 
görüntü işleme yöntemleri kullanılarak bireyin konuşma sırasındaki ses 
bilgisi ve görünür dudak hareketlerine ait özelliklerini çıkaran ve görsel 
geri bildirim sağlayan bir yazılım gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Çalışmada öncelikle işitebilen ve konuşabilen eğiticilerin ses bilgileri 
kendi aralarında kıyaslanmıştır. Daha sonra eğiticilerle işitme engelli 
bireylerin konuşmaları karşılaştırılmıştır. Sistem işitme engelli 
bireylerin konuşma sinyallerini görselleştirme ve işitme engelli bireyin 
ses bilgilerini görerek tekrar etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. 
Gelecekte bu teknolojilerin işitme engelli bireylerin dil ve konuşma 
yeteneklerinin geliştirilmesinde önemli bir işlem adımı olarak 
görülmektedir.  

12. “İşitme Engelli Bireylerin Eğitimi İçin Sesi Titreşime Dönüştüren 
Sistem Tasarımı ve Uygulaması” çalışmasında mikro kontrolcülü bir 
ses algılama, eşleştirme ve titreşim üretme sistemi tasarlanmıştır. 
Tasarımı yapılan cihaz ile beynin duyma ile öğrenmesinin yerine 
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hissetme ile öğrenmesi amaçlanmıştır. Cihaz, dışarıdan gelen seslerle 
veri tabanında kayıtlı olan sesleri eşleştirmekte, eşleşen ses içinde yer 
alan harf dizisini üretmekte ve her bir harf için kişinin üzerinde bulunan 
giysideki farklı konumdaki titreşim motorunu çalıştırmaktadır. Okuma 
yazma bilen sağlıklı bir birey öncelikli olarak cihazın kullanımı 
konusunda eğitilmiş sonra günlük hayatta sık karşılaşacağı ifadeleri 
içeren seslerin vücut tarafından algılanması için eğitim çalışması 
yapılmıştır. Yapılan test sonucunda ise bireyin kelimeleri tanıma oranı 
%85 olarak ölçülmüştür.  

13. “Eylem Araştırması Yöntemi ve HAAT Modeli Üzerinden Tasarım 
Metodolojisi: İşitme Engelli Bireyler İçin Yardımcı Ürün Önerisi” 
çalışmasında tasarım modeli ve tasarım süreci sistematik olarak 
planlanarak yürütülmüştür. 30 işitme engelli birey ve 20 eğitmen ile 
gerçekleştirilen eylem araştırması sonrasında, birey ve eylem öğelerine 
dayalı HAAT (Human Activity Assistive Technology) modeli 
uygulanarak yardımcı ürün geliştirilmesine yönelik entegre bir 
metodoloji ortaya konulmuştur. İşitme engelli bireylerin ve 
eğitmenlerinin eğitim süreçlerindeki deneyim ve yöntemlerinden de 
yararlanılarak uygulanan entegre metodoloji sonrasında daha önce 
tasarlanan bir yardımcı ürünün geliştirilmesi yönünde tasarım önerileri 
sunulmuştur. Geliştirilen bu ürün önerisi ile işitme engelli bireylerin 
temel ses ve konuşma eğitimlerinde herhangi bir bireye bağlı kalmadan 
kendi kendilerine de verimli bir dil pratiği yapmaları hedeflenmiştir. 
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Tablo 3. Türk İşaret Dili Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Yazar Yıl Tezin Adı 
Tez 
Türü Alan 

Görkem 
Göknar 2005 

El İşaretlerinin Yapay Sinir Ağları ile 
Algılanması 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği 

Ayça Müge 
Sevinç 2006 Türk İşaret Dilindeki Dilbilgisel 

Bağlar ve Söz Dizimi 
Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Zafer Yavuz 2007 Bilgisayarlı Dudak Okuma Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Oya Aran 2008 

Video Tabanlı İşaret Dili Tanıma: El 
ve El Dışı Hareketler İçeren Ayrık 
İşaretlerin Modellenmesi ve 
Tanınması 

Doktora 
Bilgisayar 
Mühendisliği  

Pınar 
Santemiz 2009 

İşaret Dili Videolarından Ayrık İşaret 
Çıkarımı 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

İlker 
Yıldırım 2009 

Kooperatif İşaret Dili Öğretimi: Çok 
Etmenli Bir Yaklaşım 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Selda 
Bayrak 2009 

İşaret Dilinin Bilgisayarlı 
Yorumlanması 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Turan Can 
Gürel 2010 

Eklemli Vücut Modeliyle Türk İşaret 
Dili Canlandırması 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Ahmet Alp 
Kındıroğlu 2011 

Bilgisayarla Görme Tabanlı Çok Dilli 
Parmak Alfabesi Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Itauma Isong 
Itauma 2012 

Taklit Yolu ile Hareket Öğrenme İnsan 
Robot Etkileşimi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Abbas 
Memiş 2013 

Kinect Rgb Görüntülerinde ve Derinlik 
Haritalarında Uzam-Zamansal 
Özellikleri Kullanarak İşaret Dili 
Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Bekir Sıtkı 
Ertuğrul 2014 

İnsansı Robot Destekli Etkileşimli 
İşaret Dili Eğitimi İçin İşaret Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Neziha 
Akalın 2014 

İnsansı Robot Destekli İşaret Dili 
Öğretimi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Mete Can 
Yasan 2014 

Türkçe Metni Türk İşaret Diline 
Dönüştürme 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  
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Ahmet 
Özkul 2015 

Türk İşaret Dili İçin İnsansı Robotlar 
Üzerinde Vücutlandırma Çalışmaları 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

İsmail 
Demirler 2015 

Gerçek Zamanlı Harf Tabanlı Türkçe 
İşaret Dili Tanıma Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Fatma Beyza 
Baş 2015 

Bir Mobil İşaret Dili Uygulaması: 
MTİDS 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Zekeriya 
Katılmış 2015 Konuşan Parmaklar 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Rabia 
Yorgancı 
Kındıroğlu 

2016 
Çocuk Eğitimi İçin Tasarlanmış Robot 
ve Avatar Destekli Etkileşimli Sistem 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Kakajan 
Kakayev 2016 

İşaretçi İskelet Yapısını Kullanarak 
Saklı Markov Model ile Türk İşaret 
Dili Tanıma Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Merve 
Selçuk 
Şimşek 

2016 Türkçe ile Türk İşaret Dili Arasında 
Örneğe Dayalı Makine Çeviri Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Yakup 
Özden 2016 

İşaret Dili Eğitmeni İnsansı Robot İçin 
Çarpışma Tespit Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Cihat Eryiğit 2017 
Yazılı Türkçe Dilinden Türk İşaret 
Diline (TİD) Makine Çevirisi Sistemi Doktora 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Shwan Hadı 
Saeed Saeed 2017 

Kavramsal Öğrenme Uygulamasının 
Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Chya Fatah 
Azız Azız 2017 

Sembolleri ve Sayıları Tanıma İçin 
Hareket Öğrenen Makine 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Umut 
Demirel 2017 

Ön Kol Kas Hareketlerinden Oluşan 
Sinyalleri Kullanarak El ve Parmak 
İşaretlerini Tanıyan Jenerik Bir Sistem 
Geliştirme 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Oğulcan 
Özdemir 2018 

El Betimleyicileri ve Gezinge Tabanlı 
Yöntemler Kullanarak Yalıtılmış 
İşaret Dili Sınıflandırma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Mehmet 
Fatih Karaca 2018 

Üç Boyutlu Sanal Model ile Türk 
İşaret Dili Simülasyonu Doktora 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Abdullah 
Hakan Akış 2018 

Düşük Hesap Karmaşıklığına Sahip 
Öğrenme Tabanlı İşaret Dili Tanıma 
Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  
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Julıus 
Bamwenda 2018 

El Hareketlerinin Kinect ile Komut 
Olarak Algılanması 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Engin Kaya 2018 
Yüzey Elektromiyografi Temelli El 
Jesti Tanıma İçin Makine Öğrenmesi 
Teknikleri 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Elif Ezel 2018 
Derin Öğrenme Yöntemi Kullanılarak 
Görüntü-Tabanlı Türk İşaret Dili 
Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Abdullah 
Çaylı 2019 

Engelliler İçin Türk İşaret Dilini 
Öğrenen ve Sınıflandıran Duyusal 
Eldiven Tasarımı ve Uygulaması 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Jülide Gülen 
Kadam 2019 

Türk İşaret Dili Haber Videoları İçin 
İşaret Dili Sorgulama Arama Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Zeren Berna 
Kın 2019 

Türk İşaret Dili Alfabesinin Derin 
Öğrenme Yöntemi ile 
Sınıflandırılması 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Neslihan 
Hanecioğlu 2019 

Türkçe İşaret Dili İçin Evrişimli Sinir 
Ağları ve Tekrarlayan Sinir Ağları İle 
Mimik Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Zaınab 
Shukur 
Mahmood 

2019 İşaret Dili ile Akıllı Kontrol Sistemi 
Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Dilek 
Kayahan 2019 

Türkçe Konuşma Dilinden Türkçe 
İşaret Diline Hibrit Çeviri Sistemi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Buse Buz 2019 
İlköğretim Öğrencileri İçin İstatistiksel 
Türk İşaret Dili Çeviri Sistemi 
Geliştirme 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Müjde Aktaş 2019 İşaret Dilinde Yüz İfadeleri ve Kafa 
Hareketlerinin Tanınması 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Tayyip 
Özcan 2020 Derin Öğrenme ile İnsan Edimlerinin 

Tanınması Doktora Bilgisayar 
Mühendisliği  

Çağrı Gökçe 2020 
İşaret Dili Tanıma İçin Sonuç 
Seviyesinde Çoklu İpucu Kaynaşımı 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Gürkan 
Bilici 2020 

Acil Vaka Bildirimleri İçin Türk İşaret 
Dili Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  
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Khaled 
Mohamed 
Abubaker 
Elbayoudı 

2020 
Evrişimsel Sinir Ağlarını Kullanarak 
İşaret Dili Görüntülerinin 
Sınıflandırılması 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Nazif Can 
Tamer 2020 İşaret Dilinde Anahtar Kelime Arama 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Korhan 
Polat 2020 İşaret Dilinde Gözetimsiz Terim Keşfi Yüksek 

Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Burçak 
Demircioğlu 
Kam 

2020 
Derin Öğrenme Tabanlı Leap Motıon 
ile Dinamik Türk İşaret Dili Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Mehmet 
Erkuş 2020 

Türk İşaret Dilinde Kelime Tabanlı 
Derin Öğrenme Uygulaması 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Gizem Esra 
Ünlü 2020 

İmgelerde Uzamsal Olarak Değişen 
Bulanıklığın Çevrimsel Çekişmeli 
Ağlar ile Giderilmesi 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Öykü Deniz 
Köse 2020 

Eşzamanlı Konuşma ve Video İçin 
Çok Kipli Gösterim Öğrenimi 

Yüksek 
Lisans 

Elektrik ve 
Elektronik 
Mühendisliği  

Hacer Güler 2021 
Derin Öğrenme Kullanarak İşaret Dili 
Rakam Tanıma 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
Mühendisliği  

Fatih Bankur 2021 
Derin Öğrenme Temelli Türk İşaret 
Dili Harflerinin Tanınması 

Yüksek 
Lisans 

Bilgisayar 
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Türkiye’de YÖK Ulusal tez veri tabanında 2000-2021 yılları arasında fen 
bilimleri ve mühendislik alanında Türk İşaret Dili ile ilgili toplam 55 lisansüstü 
tez çalışması bulunmaktadır. Bu tezlerin 5’i (%10) doktora, 50’si (%90) yüksek 
lisans tezidir. Tezlerin bilimsel alanlara göre dağılımı tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4: Alan ve Tez Türüne Göre Türk İşaret Dili Çalışmalarının Dağılımı 

 Alan/Tez türü Tez sayısı 

Bilgisayar Mühendisliği 

Yüksek Lisans 40 
Doktora 4 
Toplam 44 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Yüksek Lisans 10 
Doktora 1 
Toplam 11 

Genel Toplam 55 

İşaret dili çalışmalarına bakıldığında son 20 yıl içinde 55 tez çalışmasının 
büyük çoğunluğunu (%80) bilgisayar mühendisliği alanında yapılan yüksek lisans 
tezlerinin oluşturduğu görülmektedir. Türkiye’de işaret dili üzerine mühendislik 
alanındaki doktora tezlerinin sayısı 5’tir. Sayıca az olan bu tezler; 

 Oya Aran ‘in “Video Tabanlı İşaret Dili Tanıma: El ve El Dışı 
Hareketler İçeren Ayrık İşaretlerin Modellenmesi ve Tanınması” 

 Cihat Eryiğit’in “Yazılı Türkçe Dilinden Türk İşaret Diline (TİD) 
Makine Çevirisi Sistemi” 

 Mehmet Fatih Karaca’nın “Üç Boyutlu Sanal Model ile Türk İşaret Dili 
Simülasyonu” 

 Tayyip Özcan’ın “Derin Öğrenme ile İnsan Edimlerinin Tanınması” 
 Burak Tombaloğlu’nun “Türkçe Otomatik Konuşma Tanıma ve İşaret 

Diline Çevirme” başlıklı tezleridir. 

Çoğunlukla çevirme üzerine geliştirilen ürünlere yönelik olan bu 
çalışmalarda görsel bir dil olan işaret dilinin işitme engelliler tarafından daha 
kolay anlaşılması ve dile erişimi kolaylaştırması hedeflenmiştir. 
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Şekil 1: TİD Tezlerinin Yıllara Göre Dağılımı 

Türk İşaret Dili çalışmalarının 2000’li yıllardan sonra gelişmesi ve gramer 
yapısına yönelik çalışmaların hız kazanmasıyla birlikte hem işaret dilinin bilinir-
liği artmış hem eğitimler yaygınlaşmış hem de akademik çalışmalarda gözle gö-
rülür bir ilerleme kaydedilmiştir. Mühendislik alanındaki işaret dili çalışmalarının 
yıllara göre dağılımına bakıldığında düzenli bir artışın olduğu söylenebilir. 2005 
yılında Görkem Göknar tarafından yayınlanan “El İşaretlerinin Yapay Sinir Ağları 
ile Algılanması” tezi ile ilk çalışma yapılmış olup en çok tezin 2020 yılında ya-
yınlandığı görülmüştür. Bilimsel çalışmaların kümülatif olma özelliği göz önünde 
bulundurulduğunda ilerleyen süreçte Türk İşaret Dili’ne yönelik akademik çalış-
maların artacağı beklenebilir. 

4. SONUÇ  
Bilimsel çalışmaların kümülatif olarak ilerlediği genel olarak bilinen bir 

gerçektir. Türkiye’de yapılan tez çalışmaları ortaya koyulan bilgi ve sistemler 
açısından bilimsel çalışmalara katkılar sunar. Bu yönüyle mühendislik tezlerinin 
hem somut çıktılar ve hizmetler açısından hem de akademik disiplinlerde yön 
veren bilgiler sunması bakımından incelenerek analiz edilmektedir.  

Türkiye’de sağır ve işitme engelli literatürünün bilimsel yayılımı sosyal 
bilimler bünyesinde gerçekleşirken son yıllarda mühendislik ve sağlık 
bilimlerinde ilerleme kaydedildiği görülmektedir. Bu umut verici gelişme işitme 
engellilerin özellikle erişilebilirlik hakkını ön plana çıkarmakta, politikalara yön 
vermektedir.  

Türkiye’deki işitme engellilerle ilgili yapılan mühendislik alanındaki 
lisansüstü tez çalışmalarının sayıca az olması bu alanda daha çok yol katedilmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Büyük çoğunluğunu Bilgisayar Mühendisliği 
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Bilimleri alanındaki yüksek lisans tezlerinin oluşturması da yine diğer 
mühendislik disiplinleriyle ortak çalışmaların yürütülebileceğini göstermektedir. 
Ayrıca yapılan çalışmaların yüksek lisans tezleriyle sınırlı kalması da daha 
yenilikçi bir bakışla doktora tez çalışmalarına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.  

Türkiye’de sağır ve işitme engelli ayrımının tam anlamıyla anlaşılmaması 
büyük ölçüde sağır ve işitme engeli nüfusunun muğlaklığıyla ilgilidir. Veriler 
sağlık kurulu raporu alan işitme engelliler ve “işitme ve konuşma bozukluğuna 
sahip” bireylerin nüfusa oranını göstermektedir. Ancak Türk İşaret Dili ile iletişim 
kuran sağır bireylerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. Buna yönelik bir veri 
tabanının geliştirilmesi için Bülent Gaytanlı’nın Engellilere Yönelik Veri Tabanı 
Tasarımı ve İşitme Engelliler ile İlgili Uygulama isimli çalışması oldukça 
anlamlıdır. Bu sistemlerin genişletilerek sosyal politikalara yön vermesi 
beklenmelidir. 

Web tabanlı tasarımların geliştirilmesi için yapılan çalışmaların 
disiplinlerarası olması günümüz teknolojik gelişmeler açısından önemlidir. 
Özellikle eğitim yöntemlerinin internet destekli hale geldiği pandemi sürecinde 
Türk işaret dili uygulamalarının tüm eğitim sistemlerinde yaygınlaştırılması 
ihtiyacı doğmuştur. Buna yönelik bilimsel çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
Bu çalışmalarda dudak okuma, jest ve mimiklerin de Türk İşaret Dili’nin bir 
parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda Arman Savran’ın İşitme Engelliler 
İçin Konuşma ve Metinden Üç Boyutlu Yüz Sentezleme çalışması tüm eğitim 
videolarında uygulanabilir sistemler için yol gösteren bir çalışmadır. 

İşitme engelli ve sağır bireyler için yalnızca eğitim değil finansal 
işlemlerde, sağlık sisteminde, adli sistemde, trafikte, tüm kamu kurumlarından 
alınan hizmetlerde erişilebilirliğinin sağlanması için yenilikçi teknolojik 
sistemlere ihtiyaç vardır. Buna yönelik 2016 yılında yayınlanan Necati Cihan 
Camgöz’ün “Sağlık ve Finans Uygulamalarında İşitme Engellilerin İşaret Dili ile 
Bilgisayar Etkileşim Platformu” çalışması firmalarda ve kamu kurumlarında 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir çalışmadır. İnsan-bilgisayar 
destekli sistemlerin artık hayatımızın merkezinde olduğu bu süreçte görsel dil 
çevirileriyle genişletilmesi gerekmektedir. 

Günlük yaşamı kolaylaştıran ve işitme engelli kadın, işitme engelli yaşlı, 
işitme engelli mülteci, işitme engelli çocuk gibi tüm dezavantajlı bireyleri 
kapsayan bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir. Erişilebilirlikte bu kesişimler 
göz ardı edilmemelidir. İşitme engelli çocuklar için oyun uygulamalarına yönelik 
yapılan Nahıd Nasırı’nın Konuşma Bozukluğu ve İşitme Engelli Çocuklar İçin 
Ciddi Bir Oyun çalışması bu açıdan anlamlıdır. Ancak alanında tek çalışma olması 
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bu çalışmaların tüm diğer dezavantajlı işitme engelliler için yapılması 
gerekliliğini göstermektedir. 

Türkiye’de işaret dili çalışmalarının son 20 yılda oldukça hızlı bir ilerleme 
kaydettiği söylenebilir. Bu alanda mühendislik çalışmalarının sosyal bilimler ve 
sağlık bilimleri ile koordinasyon içinde çalışarak ortaya koyulan ürünlerin 
yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. 

Yapay zekanın günümüz teknolojisinde belirleyici unsur olduğu göz 
önünde bulundurulursa Türk İşaret Dili çevirilerinin akıllı teknolojilerin tümünde 
yapılabilmesi için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bilimsel çalışmaların bu alanlarda 
desteklenmesi gerekmektedir. 
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BÖLÜM 8 

ENGELSİZ TURİZM UYGULAMALARINDA DİJİTAL 
ERİŞİLEBİLİRLİK 

Ali Osman ALTINAY 1 

ÖZET 
Erişilebilir turizm, sunulan her türlü hizmetten farklı yeti özelliklerine sahip 

bireylerin bu hizmetlerden eşit koşullarda faydalanabilmelerini ifade etmektedir. 
Turizm uygulamalarında gerçekleştirilecek uyarlamalar hamilelik, engellilik veya 
yaşlılık gibi durumları fark etmeksizin bireyi temel almalıdır. Bu düzenlemeler 
sayesinde turizm sektöründen elde edilen gelirin artması, sunulan hizmetlerden çok 
daha fazla birey yararlanması söz konusudur. Günümüzde teknoloji, bu düzenlemeler 
için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmekte; turizmde erişilebilir bir hizmet alanı 
oluşturmaktadır. Böylelikle ‘‘erişilebilir turizm’’ kavramı altında, dijital erişilebilirlik 
konuları inceleme alanları oluşmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Dijital erişilebilirlik, NFC, web erişilebilirliği, ekran 
okuma yazılımları 

DIGITAL ACCESSIBILITY IN ACCESSIBLE TOURİSM APPLICATIONS 

ABSTRACT 
Accessible tourism means that individuals with different abilities can benefit 

from these services under equal conditions. Adaptations to be made in tourism 
applications should be based on the individual, regardless of conditions such as 
pregnancy, disability or old age. Thanks to these regulations, it is possible to increase 
the income obtained from the tourism sector and to benefit from the services provided 
by much more individuals. Today, technology plays a facilitating role for these 
regulations; constitutes an accessible service area in tourism. Thus, under the concept 
of "accessible tourism", digital accessibility issues have been examined. 

Keywords: Digital Access, NFC, QR Code Technologies, Screen Reader, Web 
Accessibility 
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1. DİJİTAL ERİŞİLEBİLİRLİK 
Dijital erişilebilirlik kavram olarak, teknolojik araç ve gereçler ile 

kullanılabilecek farklı yeti özelliklerine sahip bireyler için çözümler sunabilmeyi 
ifade etmektedir. İçerikler kimi zaman bir web sayfası ile erişilebilir hale 
getirilirken, kimi zaman bir donanım veya sonradan uyarlanabilen yazılımlar 
şeklinde erişilebilir formata dönüştürülmektedir. Dijital erişilebilirlik içerisindeki 
bu çeşitlilik bazı alt başlıklar ile açıklanabilir. 

1.1. Uyarlanabilir Dijital Çözümler 
Uyarlanabilir (adaptive) kavramı, yardımcı teknolojileri tanımlarken sıkça 

duyulan bir kavramdır. Herhangi bir donanım ve yazılım için uluslararası 
standartlarda belirlenmiş kriterler ışığında farklı yeti özelliklerine sahip bireyler 
için uyarlanmış sistemleri ifade etmektedir. Bu sistemler içerisinde görme, işitme 
ve yetenek engelli bireylere yönelik geliştirilmiş donanımlar ile yazılımlara adapte 
edilmiş hizmetler yer almaktadır. 

1.2. Yardımcı Teknolojiler ile Sunulan Dijital Çözümler 
Yardımcı teknoloji, içerisinde farklı engel gruplarına yönelik yazılımlar 

veya geliştirilmiş donanımları içermektedir. Bu donanımlar içinde uyarlanmış 
araç ve gereçler bulunmakta, farklı engel gruplarına yönelik çözümler 
sunulmaktadır. Ekran okuma yazılımları ve içerisinde ekran okuyucu bulunan 
mobil, bilgisayar sistemleri, ekran büyütme çözümleri, sesli bilgilendirme ve 
yönlendirme çözümleri, ses algılama sistemleri, içerisinde TTS (Text To Speech) 
bulunan donanımlar ile Braille kabartma ara yüzüne sahip cihazlar bu 
teknolojilere örnek olarak gösterilebilir.  

2. DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE GELEN ERİŞİLEBİLİRLİK VE 
KULLANIM ALANLARI 
Bilgi Teknolojileri (BT) sistemlerindeki dijital dönüşüm, bu sistemlerin 

herkese yönelik düzenlenmesini öne çıkarmıştır. Örneğin, dijital erişilebilirlik 
denildiğinde ilk akla gelen BT sistemlerinin engelli bireylere göre tasarlanmasıdır. 
Böylelikle dijital erişilebilirlik bireyin özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda 
uyarlamalar gerektirir. Dolayısıyla dijital erişilebilirlikte, farklı alanlarda 
uyarlanmış veya içerisinde destekleyici bileşenler ile hazır gelen donanım ve 
yazılımlar kullanılması gerekmektedir.  
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2.1. Web tabanlı hizmetlerde dijital erişilebilirlik 
Web erişilebilirliği, farklı alanlardaki hizmet sektörlerinin ürün ve 

hizmetlerinde tüm kullanıcılara ulaşma hedeflerinde önemli bir bileşendir. 
Günümüzde özellikle gündelik ve iş yaşamında, eğitimden sağlığa, seyahatten 
alışverişe birçok işlem web ortamında gerçekleştirilebilmektedir.  Dolayısıyla her 
bireyin ürüne, içeriğe ve hizmete tam bağımsız erişme hakkı da web ortamında 
kullanıcı özelliklerinin dikkate alınmasının önemini açıklamaktadır. Web 
erişilebilirliği farklı sektörler için sunulan hizmetin, her bireye ulaşabilmesine 
olanak tanır. Web İçeriği Erişilebilirlik Rehberi” (WCAG) ilkeleri bu anlamda 
özel veya kamu kurumları için temel bir kaynaktır. Web tabanlı hizmetlerde 
erişilebilirlik çalışmaları bir takım ilkelere göre gerçekleştirilmektedir. Örneğin, 
Web sitesi üzerinden herhangi bir ürünün satın alınması süreçlerinde farklı engel 
gruplarına yönelik düzenlemeler olmalıdır. Görme engelliler için ekran okuyucu 
yazılımlarla uyumluluk, işitme engelliler için anlaşılır ve karmaşık olmayan 
ifadelere yer verilmesi, içeriklerin sade anlaşılır olması bu ögelere örnek 
verilebilir. Çünkü web tabanlı erişilebilirlik denildiğinde web’in gücünün evrensel 
oluşu dikkate alınmalıdır. Bu anlamda evrensel tasarım ilkeleri göz önüne alınarak 
tasarlanmış web sayfaları donanım, yazılım özellikleri ile kullanıcının dil 
kullanım yetkinliği özellikleri ne olursa olsun erişilebilir olmalıdır. Web 
erişilebilirliği işitsel, bilişsel, nörolojik, görme, dil konuşma ve fiziksel alanlarda 
uyarlanmış olmalıdır (Shawn Lawton, 2018; 2021; World Wide Web Consortium, 
2008).  

2.2. Yüz Yüze Hizmetlerde Dijital Erişilebilirlik 
Dijital erişilebilirlik yüz yüze sunulan hizmetlerde engelli bireylerin 

karşılaştığı sorunlara getirilen çözümlerde de önemli bir yere sahiptir. Hizmetin 
içeriğini anlatan dokümanların erişilebilirliği ve bu hizmetlerin sunulduğu 
alanlardaki bilgilendirici, yönlendirici donanımların erişilebilirliği söz konusudur. 
Çünkü bir hizmetin sunumu esnasındaki davranışlar, açıklamalar kadar o hizmete 
kullanıcının niçin ulaşmak istediği ve o konuda karar vermeden önce bilgi 
edinmesi de önem taşımaktadır. Nitekim, bir seyahati gerçekleştirmek için hizmet 
satın almadan önce bu seyahat firmasını tercih nedenleri ile seyahati 
gerçekleştirecek araç-saat planlamalarına da karar verilmektedir. Dolayısıyla 
konfor, hizmet, güven, ücret politikaları anlamında bağımsızlığı, bireysel 
farklılıkları dikkate alan firmalardan biri ile seyahati gerçekleştirmeye karar 
verebilir. Bunun için de o firma hakkında bilgi ve deneyimler, karar verme 
sürecinde etkili olmaktadır. Örneğin, özel gereksinimli bir birey herhangi bir 
restorana gittiğinde, o restorandaki menülerden faydalanmak istediğinde, eğer ki 
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kendisine getirilen menü herhangi bir QR kod teknolojisi ile veya NFC gibi 
iletişim teknolojileriyle dijital bir içeriğe erişim sağlamıyorsa o işletmenin dijital 
erişilebilirlik çözümünün sınırlı olduğu düşünülmektedir. Buna göre her kurum 
kuruluşun sunduğu hizmete her birey tarafından bağımsız erişimi bir dijital 
yetkinlik ölçütü olarak dikkate alınabilir. Erişilebilirlik her şeyden önce ayrıcalık 
değil, adil ve tam katılım ilkesine dayalı bir bütündür. Bu nedenle yüz yüze 
erişilebilirlik önerilerinde ulaşım, seyahat, konaklama, yemekhane, sağlık, 
güvenlik, destinasyon, spor olanakları, kültürel sosyal faaliyetlere tam katılım gibi 
süreçlerin tümünde bireyin bağımsız ve katılım hakkına dayalı çözümler 
sağlanmalıdır. Örneğin, işitme engeli olan bireyler için FM sistem, alt yazı 
çözümleri, görme engeli olan bireyler için seslendirilmiş, Braille Alfabe 
yazılımların kullanımı, fiziksel engelli birey için asansör, ulaşım ve kullanımda 
çağrı cihaz butonları düzenlemeleri gibi. Bir bakıma erişilebilirlik turizm 
faaliyetlerinde bir rekabet ve iyileştirme, kalite nitelik ölçütü olarak 
değerlendirilmeli, kurumların izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 
erişilebilirlik mevcut durumları objektif biçimde ortaya konulmalıdır (World 
Tourism Organization-UNWTO, 2020, 2021).  Erişilebilirlik değerlendirme 
sonuçları, hizmet alan/alacak olan kişiler için bir öngörü oluşturacaktır. 

3. TURİZMDE DİJİTAL ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI 
Yaşamın farklı alanlarında kendini hissettiren Dördüncü Sanayi Devrimi 

4.0 her bireyi kapsayan uygulamaları da öne çıkarmıştır. Çalışmalar henüz çok 
yeni ve az olmasına karşın bireysel farklılıkları dikkate alan gelişmelerden söz 
etmek mümkündür. Engelli dostu turizm çalışmaları bu gelişmelere örnek 
verilebilir (Topsakal, 2018:1). Engelli bireylerin ancak kendilerinin farkında 
oldukları çok çeşitli hareket ve algı kısıtlılıkları onları hayatın pek çok alanında 
geri bırakmaktadır. Hayatımıza yeni giren robotik nesneler, internete bağlı 
nesneler, akıllı cihazların çeşitlenmesi, engelli bireyler açısından avantaj 
oluşturmaktadır. Örneğin henüz prototip aşamada olan pek çok nesne, bireyin 
yaşamında bağımsızlığını ve erişilebilirliği temel alarak geliştirilme 
aşamasındadır. Bu nesneler yalnızca ev içi ve günlük yaşama yönelik değil, 
ulaşımdan veri tabanı oluşturma, kayıt sistemi, erişimde kolaylık sağlamaya kadar 
geniş ölçüdedir. Teknoloji yaşamı kolaylaştırıcı bir özellik taşırken bir diğer 
yandan bireyin bağımsızlığını da içermektedir. Örneğin bir dönem uzaktan 
kumanda ile ifade edilen teknolojik kullanımlarda bugün akıllı cihazlar ifadesi 
kullanılmaktadır. Bu cihazla sayesinde ev otomasyonları geliştirilmiş bina dışında 
iken ev içi elektrikli cihazların kontrolü sağlanmış, engeli olan bir birey için 
otomatik açılan kapılar tasarlanmış, bina girişlerinde otomatik açılan kilit 
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sistemleri uygulanmış, erişilebilir akıllı telefonlar sayesinde bir teknolojinin ısı 
ayarı termostatı kontrol edilebilir hale gelmiştir. Nesnelerin interneti bir taraftan 
yenilik ve kolaylık sağlarken, diğer taraftan yeniliğin yaşam kalitesini artırmada 
engelli bireyler için geliştirilmesi söz konusudur. Nesnelerin interneti her şeyin 
birbiri ile olan ilişkisini göstermektedir, dolayısıyla geliştirilen ürünlerin, 
yazılımların mutlaka tüketici odaklı olması önerilmektedir. Nesnelerin internetine 
yönelik geliştirilecek teknolojilerde cihaz, teknoloji ve uyarlamalar öne 
çıkmaktadır. Bu anlamda geliştirilen cihazın niteliği, teknolojisi kadar her birey 
tarafından da kullanılabilirliği söz konusudur (The Global Initiative for Inclusive 
Information and Communications Technologies- G3ict, 2015). 

Nesnelerin internetindeki veri üretimi ve bu bağlantılar, dolayısıyla anlık 
veri olan BIT değerlerinin her sene hızla katlanmakta olduğunu göstermektedir. 
Sonuçta çok büyük bir veri paylaşımı ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak veri iletim 
hızının artmasıyla bu veri paylaşım dosyalarının da büyüklükleri değişmekte ve 
yükselmektedir. BIT değerleri yalnızca basit kodlamaları kilobayt gibi küçük 
değerlerde iletebilecek güçteyken, günümüzde fiber optik ağlarla bu hız çok daha 
büyük orandadır. Bir bakıma verinin artması bu verilerin ne kadar sürede ve ne 
tür bir güvenli ortamda herkese ulaşmasını da düşündürmektedir. Teknoloji 
çalışmaları ise gelecekte daha fazla internete bağlı akıllı nesnenin kullanılmasına 
zemin hazırlamaktadır. Veri paylaşımı yer ve zamandan bağımsız bir şekilde 
hizmet alımı, kayıt etme bilgiye ulaşma gibi birçok ögeyi barındırırken, aynı 
zamanda bireyin içinde bulunduğu fiziksel çevre ile etkileşimini de içermektedir. 
Örneğin, kişi ilk kez ziyaret edeceği bir yer hakkında öncelikle veri tabanına 
ulaşmakta, ulaşım, konfor, yeme-içme, seyahat açısından yakınlık-uzaklık, iklim, 
alışveriş, sağlık imkânları gibi birçok konuda inceleme yapmaktadır. Özellikle bu 
bilgilere veri tabanından erişim sağlarken, aynı zamanda daha önce deneyimlemiş 
kullanıcıların da paylaşımlarına değer verir bir şekilde incelemektedir. Bir bakıma 
dijital erişilebilirlik, içerik, ürün, ortam hakkında fikir sahibi olma sürecinin 
gerçekleşmesine fırsat sunmaktadır. Örneğin, ilk kez gittiği bir fiziki çevre kişi 
için bilinmezliklere dolu olabilir. Ayrıca yeni tehditler anlamına gelebilir. Oysa 
internetin çevreyi tanıtma ve temel bilgileri verme açısından turizme faydalı bir 
katkısı bulunmaktadır. Dolayısıyla nesnelerin interneti teknolojisi turizmi olumlu 
anlamda etkilemekte, hareketliliği artırmaktadır (Chen ve Zhou, 2010). Çünkü 
nesnelerin interneti kullanılarak tur rezervasyonları yapılmakta, turizm bölge 
planlamaları bilgi sistemlerine dâhil edilebilmektedir (Topsakal, 2018: 3). Bu 
bakımdan turizm sektöründe her birey için seçenekler belirlenmesi ve 
gereksinimler doğrultusunda fırsatlar oluşturulması önemlidir. Örneğin gidilecek 
yer hakkında bilgiye erişim, araştırma ve karar verme süreçlerinde seçenekler, 
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web erişilebilirliği ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle engelli bireyler için bilgi 
erişiminin dikkate alınması, web erişilebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 
Turistik mekânlarla ilgili deneyimlerin paylaşıldığı web sitelerinde, bilgi, görsel 
için betimleme, teknoloji ile uyumlu içerikler oluşturulmalıdır. Bu sayede engelli 
turistler tercih etmeden önce hangi engellerle karşılaşacakları, bu sorunların 
aşılabilir mi aşılamaz mı olduğu kanısına kullanıcı deneyimlerini de dikkate 
alarak bağımsız karar verebilirler. Bu karar verme sürecinde yeni teknoloji 
çözümleri oldukça etkilidir. Artırılmış gerçeklik uygulamaları VR/sanal turizm 
turları da bu konuda önemli bir rol üstlenirken, bireyin özellikleri ne olursa olsun 
karar alma aşamasında bağımsızlığı sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Turizm, ülkelerin gerek ulusal gerekse uluslararası platformda ekonomik 
ve kültürel etkileşimine katkı sağlayan bir alandır. Örneğin Çin’de akıllı şehirler 
stratejisinin tüm şehirler için uygulanması gereken bir alan olduğu, bu 
uygulamanın ise turizm sektörünün ayrılmaz bir parçası olarak görüldüğü dikkati 
çekmektedir. Çin Ulusal Turizm İdaresi tarafından (The China National Tourism 
Administration) 2014 yılı Turizm teması olarak Akıllı Seyahat Yılı ilan edilmiş 
bu anlamda nesnelerin interneti kullanımına önem verilmiştir. Nesnelerin interneti 
(Internet of Things -IoT) akıllı şehirler uygulamasında her bireyin 
gereksinimlerini dikkate alan düzenlemelerin turizme uyarlanmasına büyük bir 
etkiye sahiptir (Guo, Lıu ve Chai, 2014). Akıllı şehirler uygulamalarında seyahat 
etmede özgürlük, güvenlik gibi birçok bileşen, etkili bir biçimde 
yönetilebilmektedir. Örneğin turizmde bilinmeyen bir bölgede seyahat etme ve o 
bölgeye ait coğrafi bilgilerin kontrol edilebilirliği turist güvenliği açısından önem 
taşımaktadır. Buna yönelik Hu ve arkadaşları (2013) tarafından teknoloji temelli 
turist izleme sistemi oluşturulmuş, bu uygulama ile turistin seyahat esnasında 
konum bilgileri, coğrafi bölgede yükseklik, doğal afet vb. süreçlerle ilgili bilgi ve 
görüntülerinin telekomünikasyon aracılığı ile bilgi güvenlik merkezine iletilmesi 
sağlanmıştır. Bu durum özellikle her bireyin dilediği yerde seyahat etme 
özgürlüğü açısından erişim ve güvenlik eşitliğini sağlamaktadır.  Bu tür teknolojik 
uygulamalar turizmde hem bireyin güvenli seyahat etmesi hem de destinasyon 
açısından önem taşımaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre destinasyon varılacak yer 
olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlüğü). Akıllı turizm 
destinasyonuna dikkat çeken Kooa ve arkadaşları (2016), akıllı turizm 
destinasyonunda Crouch ve Ritchie (1999) tarafından geliştirilen modele ek 
olarak akıllı teknolojileri de ekledikleri bir model önerisinde bulunmuşlardır. 
Çünkü akıllı turizm ile dijital uygulamaların öne çıktığı günümüzde daha etkili 
çözümler ve bireyin gereksinimleri dikkate alan uygulamalar 
gerçekleştirilebilmektedir. Dijital erişilebilirlik ilkesi, Dünya Turizm Örgütü 
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ilkelerinde de öne çıkmış durumdadır. Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya 
Turizm Örgütü’nde (World Tourism Organization-UNWTO) bu anlamda 
‘‘Sorumlu, sürdürülebilir ve evrensel olarak erişilebilir turizm ilkesi ile çalışmalar 
planlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, rekabet gücü, inovasyon ve dijital 
dönüşüm, etik, kültürel ve sosyal sorumluluk ile teknik işbirliğini çalışma alanları 
olarak belirleyen kuruluşa 159 devletin üyeliği bulunmaktadır. Bünyesinde 6 
ortak üye, 2 gözlemci ve 500’den fazla sayıda da üye görev yapmaktadır 
(UNWTO, 2021). Dünya Turizm Örgütü tarafından erişilebilir turizm 
uygulamalarında öne çıkan noktalar aşağıda belirtilmiştir:  

Turizm şirketleri ve kuruluşlarının bilgi, doküman görsel paylaşımlarını 
engelli bireylerin erişebileceği formatlarda uygun hale getirerek yayımlaması 
gerekmektedir. Braille kullanımı ile uyarlamalar yapılması gerekmektedir. Braille 
kullanımına yönelik hazırlanan materyallerin kişisel kullanıma uygun hale 
getirilmesi, ses alternatifleri için (altyazılı videolar, resimler, piktogramlar, QR 
kodları, asansörlerde sesli anons sistemleri) düzenlemeler gerekmektedir. 
Temassız ve düğmesiz teknolojilerin kullanımı ile uygulamalarda arayüz 
kullanımına gereken önem verilmeli, bilet makinelerinin erişilebilir olması 
sağlanmalıdır. Tüm web sayfalarını ve uygulamaların erişilebilir hale getirilmesi, 
bu platformlarda erişilebilirlikle ilgili bilgiler, özellikle COVID-19 seyahat 
tavsiyeleri ve uyarıları ile ilgili yazılı, sesli bilgiler yer almalıdır. Mümkün 
olduğunda şeffaf maskelerin kullanılması gerekmekte, böylece anahtar kelimeleri 
işitme engelli bireyler daha erişilebilir şekilde anlayabilecektir. Dil 
farklılıklarında seçenek oluşturulması, tercüman bulundurulması dijital sözlük ve 
rehber kullanımına yer verilmesi önerilmektedir. El dezenfektanlarının konumları 
belirginleştirilmeli ve nasıl kullanılacağı ile ilgili işaretler engelli bireyler için 
erişilebilir şekilde düzenlenmelidir. Şeffaf ayırıcılar kullanılmalı, böylece farklı 
engelleri olan müşterilerin sorunsuz bir seyahat deneyimi sağlanmalıdır. Fiziksel 
engelli yolcuların erişilebilirliği sağlanmalı ve her yere ulaşımları konusunda ilgili 
düzenlemeler yapılmalıdır. Yolcuların bağımsız bir şekilde oda, yemekhane, 
ulaşım noktalarına erişimleri için yönlendirici bilgi ve dokümanlar öncesinde 
paylaşılmalı, bu anlamda dijital teknolojiler, mobil uygulamalar, QR kodlar tercih 
edilmelidir. Gereksiz mobilya ve engeller eklemekten kaçının. Erişilebilir 
rotalarda dağınıklığa neden olur. Görme engelli gezginler için iç mekânda yön 
bulmayı kolaylaştırmak için işaretçiler yerleştirilmelidir. Ulaşımda erişilebilirlik 
için, bilgi edinme ve şikâyet, dilek formlarını basılı materyal yanı sıra QR kodlarla 
kullanıcı deneyimine açılması önem taşımaktadır. Toplu taşıma, havalimanı, 
otobüs, tur işletmelerinde görevli personel için erişilebilirlik eğitimleri 
düzenlenmeli; hizmetlerin ne düzeyde yeterli sağlandığı için anlık 
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değerlendirmelere izin veren mobil uygulamalar tercih edilmelidir (UNWTO, 
2021) 

Konaklama, restoranlarda hizmet alımı için yapılacak uygulamalarda ise 
Dünya Turizm Örgütü tarafından önerilen ilkelerin her bireyin erişilebilir, 
bağımsız, güvenli, ekonomik ve bir o kadar adil bir biçimde seyahat özgürlüğünün 
sağlanmasına yönelik olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin; Danışma büroları 
tamamen erişilebilir hale getirilmeli, sayaç yükseklikleri uyarlanmalı, ayırıcıların 
konumları belirginleştirilerek manyetik döngüler kurulmalıdır. Böylelikle tüm 
kullanıcılar, rahat ve bağımsız bir şekilde check-in yapabilmelidir. Erişilebilirlik 
aracılığıyla otomatik check-in/out işlemleri, web sayfaları/uygulamalar, anahtar 
kart sistemleri, servis katalogları/menüler, el kurutma makineleri QR kodlarda 
tanıtılmalıdır. Tüm kullanıcıların güvenli bir şekilde hareket edebilmesi ve hizmet 
alabilmesi için servis masaları arasında fiziksel mesafeler planlanmalı, kaldırımlar 
ve yaya yolları açık tutulmalı, iç mekânda mobilyalar erişilebilir düzenlenmelidir.  
Lavabolar ve asansör girişleri erişilebilir olmalıdır. Yemek servisinde kapalı çatal 
bıçak takımları bireysel kullanım olmalı, müşteriler tarafından talep edilmedikçe 
müdahale edilmemelidir. Talep formları seyahat öncesinde, hizmet sunumu 
planlamalarında bireyin mobil uygulamalar QR kodlar araçlığı ile sunulmalıdır. 
Personel eğitimi oldukça önemlidir. Engelsiz turizm eğitimleri profesyonel bir 
şekilde yasal düzenlemeler eşliğinde sürdürülmeli, izleme ve değerlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır.  

Ülkemizde engelsiz turizm için Topsakal (2018) tarafından önerilen 
TurKey4ALL (Türkiye 4.0 Herkes) uygulaması, engellilerin kullandığı 
uygulamaları temel alarak oluşturulmuş, bireysel farklılıkları dikkate alan bir 
uygulamadır. Türkiye' de engelli turizmine yönelik pek fazla uygulama 
geliştirilmemiş olması bu alanda duyulan ihtiyacı açıklamaktadır. Oysa her alanda 
olduğu gibi turizmde de dijitalleşme, rekabet açısından oldukça önemlidir 
(Topsakal, 2018:8). 

Özetle engelsiz turizme yönelik geliştirilmek istenen uygulamalar, evrensel 
tasarım ilkeleri bağlamında pek çok özelliği taşımalıdır. Bu sayede engelli bireyler 
havaalanından gitmek istedikleri yere kadar bağımsız olabilecekler, insan hakları 
gereği hizmete erişim sağlayabileceklerdir. Farklı ülkelerden turistlerin ülkemizi 
ziyaretleri düşünüldüğünde, dil, kültür ve sosyolojik özellikleri kadar bireylerin 
özel gereksinimlerinin de dikkate alınmasının önemi açıktır. Dolayısıyla 
engellilere yönelik yapılan uygulamalarda dil seçeneği geliştirilmeli, bireyin dile 
bağlı bir engel yaşamaması sağlanmalıdır. Ayrıca kullanıcılar engel alanlarını ve 
gereksinim duydukları hizmetleri, sisteme girdiklerinde yolculukları süresince 
bağımsız hareket edebilmeleri amacıyla alınacak önlemleri planlayabilmeli, 
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kendilerine hizmet sunan kuruma bağlı yetkili kişilere ulaşabilmelidirler. 
Geliştirilecek uygulama bilgi, ürün, hizmete ve hizmet sağlayıcı kişilere erişimi 
kolaylaştırabilmelidir. Örneğin geliştirilecek uygulamada tek ara yüzde engeli 
olan ve olmayan her birey için evrensel tasarıma uygun halde düzenlenmiş plajlar, 
alışveriş merkezleri, müzeler, işletmeler, restoranlar görüntülenebilmelidir. 
Hizmet ağında ulaşım, yeme-içme, alışveriş sektöründe görevli personeller ile 
işbirliği amaçlı uygulama, erişimi ve işbirliğine fırsat sağlayıcı olmalıdır. Örneğin 
çevrimiçi hizmet sunabilmesi için sivil toplum kuruluşları (STK) ile iş birliği 
yapılmalıdır. Acil durumlar için yardım kısa yolları bulunmalıdır.  

Sonuç olarak seyahat etme özgürlüğü, turizm ve kültür amaçlı geziler, müze 
ziyaretleri, kültür gezileri gibi birçok özellik anayasal bir hak ve bu hak gereği her 
birey için erişilebilir olmalıdır. Turizm bir bakıma planlama gerektiren bir süreç 
içerdiğinden, engelli bireylerin de kendi seyahat planlamalarını istekleri, ilgileri, 
bütçeleri doğrultusunda yapabilmeleri amaçlı turizmde web erişilebilirliğine 
yönelik yasal düzenlemeler ve erişilebilir uygulamalar geliştirilmesi, bu 
uygulamalar hakkında bireylerden geribildirim alınması önem taşımaktadır. 
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BÖLÜM 9 

ENGELSİZ YAZILIM ÖĞRENME UYGULAMASI 

Yusuf UZUN1, 

Beyzanur AKKUZU2, 

Fatma Nur UZUN3 

ÖZET 
Günümüzde engelli bireylere yönelik çalışmalar gün geçtikçe gelişmektedir. 

Bu çalışmada, yazılım sektöründe çalışacak engelli bireylerin sayısını arttırmak için 
hızlı, güvenilir ve rahat bir şekilde kullanılabilen bir masaüstü yazılım öğrenme 
uygulamasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı kodlama dilleri ile 
çeşitlendirilecek bu uygulamada, ekran okuyucuların kullanılmasına imkân 
sağlanmıştır. Bu programda, yazılım derslerine en son kalınan yerden devam 
edilebilmektedir. Ders içerisinde kod parçaları ve altında da bu kodun açıklaması 
verilerek, kodun programda nasıl kullanıldığı ve bu kodun ne işe yaradığı daha kolay 
öğrenilebilecek. Derslerde verilen teorik bilgilerin daha iyi pekiştirilmesi amacıyla, 
belirli aralıklarla kodlama ve dersin içeriğinde verilen açıklamalarla alâkalı sorular ve 
çalışmalar düzenlenmiştir. Ortaya çıkabilecek sorunların çözüme ulaşabilmesi amacı 
ile bir takım geri bildirimler gönderebilecektir. Bu çalışmanın masaüstü uygulaması 
olarak tasarlanmasının sebebi, ekran okuyucusu ve klavye kullanımının sağlanmasıyla 
engelli bireylerin kodlama geliştirme yeteneklerinin kolaylaştırılması ve artırılmasına 
olanak sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Engelli, Yazılım, Programlama  
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BARRIER-FREE SOFTWARE LEARNING APPLICATION 

ABSTRACT 
Today, studies for disabled people are developing day by day. In this study, it 

is aimed to develop a desktop software learning application that can be used quickly, 
reliably and comfortably in order to increase the number of disabled individuals who 
will work in the software industry. In this application, which will be diversified with 
different coding languages, it is possible to use screen readers. In this program, 
software courses can be continued from the last point of departure. It will be easier to 
learn how the code is used in the program and what this code does by giving the code 
pieces and the explanation of this code below. In order to better reinforce the theore-
tical knowledge given in the courses, questions and studies related to the coding and 
explanations given in the course content were organized at regular intervals. It will be 
able to send a number of feedbacks in order to solve the problems that may arise. The 
reason why this study was designed as a desktop application is to facilitate and incre-
ase the coding development skills of individuals with disabilities by using a screen 
reader and keyboard. 

Keywords: Disabled, Software, Programming 

1. GİRİŞ 
Günümüzde eğitim, tıpkı diğer bireylerin olduğu gibi engelli bireylerin de 

temel haklarından biridir (Tekin, 2019). Ancak engelli bireylerin eğitim alanından 
faydalanabilecekleri imkanlar son derece kısıtlıdır (Uzun ve Abul, 2019). Eğitim 
hakkından faydalanabilmeleri için engelli bireylerin yaşadıkları sorunların ortaya 
konması, yaşanan sorunlara çözüm üretilebilmesi açısından oldukça önemlidir 
(Tekin,2019). Bu sorunların en aza indirilmesi için yapılan çalışmalar teknolojinin 
gelişmesiyle her geçen gün artış göstermektedir. Dünya genelinde, özellikle 
teknolojik alanda gelişmekte olan ülkelerde, eğitim alanında çok konuşulan 
konular içerisinde kodlama eğitimi de yer almaktadır. Bulunduğumuz çağda ve 
geleceğe yönelik ihtiyaçlara bakıldığında kodlama yapabilmek bir ihtiyaç 
olmaktan ziyade bir zorunluluk olarak görülmeye başlamıştır (Aytekin, Çakır ve 
Yücel, 2018). Kodlama yapabilmek, bir bireyde olması gereken birçok beceriyi 
kolaylaştırmakta ve bu becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 21.yy. da bir 
bireyde olması gereken özellikler arasında; öğrenmeye ve sorgulamaya açık, 
yaratıcı, iletişim becerilerinin yüksek olması ve kodlama yapabilmek yer 
almaktadır (Sayın ve Seferoğlu, 2016).  

Bu çalışmada, özellikle kodlama öğrenmek isteyen görme engelli bireyler 
hedef alınarak bir yazılım öğrenme uygulaması geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmamızda öncelikle kodlamanın ne olduğu, kodlamanın faydaları ve 
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gerekliliğinden bahsedilmiştir. Sonrasında ise geliştirilen uygulama tanıtılmıştır. 
Çalışma konu ile ilgili sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. 

2. KODLAMA VE KODLAMA EĞİTİMİ 
Kodlama, bir bilgisayar yazılımının ilk adımı olarak görülmektedir.                   

Kodlama bir bilgisayara, gerekli işlemi yaptırmak amacıyla yazılan komutlar di-
zininin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bir bilgisayarı programlamak, Business 
Dictionary’ de şu şekilde tanımlanmıştır: Problemleri çözmek, insan-bilgisayar 
etkileşimini sağlamak ve belirli bir görevi bilgisayarlar tarafından gerçekleştirmek 
için çeşitli komut setleri ile yapılan uygulama ve geliştirme sürecidir                                      
(BusinessDictionary, 2015). Günümüzde önemi her geçen gün artan kodlamanın 
iş dünyasındaki birçok alanda yazılım üretmek, uygulama oluşturmak ve web si-
tesi tasarlamak gibi çağımızın bilişim teknolojilerini yönlendiren tüm alanların 
temeli haline geldiği görülmektedir (Aytekin vd. 2018). Engelli bireylerin de kod-
lama yapabilme yeteneğinin olması ile yazılım sektöründe yeni iş fırsatları yarat-
mak, kariyer sahibi olmak, dünyayı şekillendirebilen teknolojileri ve yazılımları 
geliştirerek teknolojide önde olması sağlanabilir (Sayın ve Seferoğlu, 2016).  

3. GÖRME ENGELLİLERİN KODLAMA ÖĞRENMESİ İÇİN 
GELİŞTİRİLEN DİĞER ÇALIŞMALAR 
Kodlama öğrenmek isteyen görme engelliler için yapılan çalışmalar yok 

değildir. Kodlama eğitimi birçok açıdan önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın 
karşılanabilmesi için birçok materyaller, araçlar, kaynaklar bulunmaktadır.  

3.1. Code Jumper 
Aslen Microsoft® tarafından tasarlanan ve APH tarafından geliştirilen 

Code Jumper ile kapsülleri kullanarak rahatça kod yazılabilmektedir. Blok kodu 
dokunsal olarak elinize vererek, tüm öğrenciler birlikte öğrenebilirler. B eğitici 
oyuncak ile beceriler geliştirilir ve her öğrenciye kodlama dünyasının kapılarını 
açar. Şu anda yalnızca Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık’ta satışları mevcut-
tur, henüz dünya geneline yayılmamıştır (Code Jumper, 2021). 

Çocuklar yalnızca dizi, yineleme, seçim ve değişkenler gibi temel program-
lama kavramlarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda aynı zorluğu birden çok şe-
kilde çözmek gibi sayısal düşünmeye de teşvik edilir. 

Kod Jumper Kiti şunları içerir: 
 Taşıma çantası: 
 Kod Jumper Hub 
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 Bölme, fiş ve kablo çeşitleri 
 Kod Jumper Uygulaması 
 Hızlı Başlangıç Sayfası (hem basılı hem de braille) 
 Çevrimiçi Öğrenci ve Öğretmen Ders Planları 

 
Şekil 1: Code Jumper Eğitim Kiti 

Kaynak: Code Jumper, 2021 

3.2. Engelsiz Eğitim Programı 
Turkcell tarafından geliştirilen Engelsiz Eğitim Programı’nda görme 

engelli çocukların Braille alfabesi ile etiketlenmiş robotik setleri kullanılarak 
kodlama eğitimi verilmektedir. Setler ilk olarak Gaziantep’teki Nuray Tuncay 
Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan Zekâ Gücü sınıfındaki öğrencilere 
dağıtılmıştır. Engelsiz Eğitim programı kapsamında yüzlerce görme engelli 
öğrenci, kendilerine özel hazırlanan setler sayesinde robotik kodlamayı 
öğrenebilecektir (Görme Engelliler Kodlama Öğrenecek, 2020). 

Ülkemizde 40 ilde toplam 80 görme engelli okulu bulunmaktadır. Bu Zekâ 
Gücü projesi kapsamında tüm görme engelli okullarına ilk defa Braille baskılı 
kodlama kiti verilmiştir. Zekâ Gücü, Türkiye’de Maker Hareketi’ne yönelik 
geliştirilen en kapsamlı adımlardan biri olarak görülüyor. Çocuklar yapay zekâ, 
kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim 
alıyor ve projeler geliştiriyor. Bu okullar sayesinde Zekâ Gücü öğrencileri projeler 
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geliştirerek hem ulusal ve hem de uluslararası yarışmalarda 266 farklı ödül 
kazandı (Turkcell Engelsiz Eğitim Programı,2021). 

3.3 Kodla Gör 
Bir diğer çalışma ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Kodla Gör eğitim 

materyalinin geliştirilmesi olmuştur. Bu materyal ile kodlama becerilerini 
dokunma duyularına hitap ederek görme yetersizliği olan bireylerin öğrenmelerini 
sağlamak amaçlanmıştır (Görme Engelliler İçin Kodlama Materyali, 2021).  Gün 
geçtikçe de geliştirilmeye devam eden bu uygulama geliştirilme aşamasında 
olduğu için henüz kullanılamamaktadır. Görme engelli bireylerin geri dönütleri 
ile tekrar denenmekte ve halen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Engelli bireylerin görme yetileri ne düzeyde olursa olsun, temel program-
lama becerileri, sayısal düşünme yeteneklerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır. 
Bunun için fiziksel bir programlama dili tasarlanmaktadır. Bunun için tasarlanan 
fiziksel prototipler kullanıcılara dağıtılmaktadır. Yani kullanıcı temelli bir yakla-
şım benimsenerek geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu sayede çocukların ilgi 
düzeyleri üst seviyelerde tutularak ürün etmelerine yönelik teşvikte bulunabile-
ceklerdir. Projenin hedef kitlesi 7-11 yaş düzeyidir. Bunu olumsuz yanı ise daha 
büyük yaşta olan ve görme engelli bireyler için biraz basit düzeyde kalacaktır. Bu 
açıdan daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan gerek yazılım ge-
rekse eğitimsel unsurlar göz önünde bulundurularak bu tarz uygulamalar, projeler, 
araştırmalar yapılmalıdır. 

4. KODLAMANIN FAYDALARI VE GEREKLİLİĞİ 
Kodlama; problemlerin çözümlerine yönelik doğru kararlar verilmesine 

yardımcı olan ve yüksek yaşam standartlarına ulaşılmasını sağlayan bir araçtır 
(Aytekin vd. 2018). Kodlama yalnızca bilgisayar bilimleri ile sınırlı kalmayıp, 
disiplinler arası etkileşim açısında önem arz etmektedir. Algoritmik düşünme 
becerilerini kazanan kişiler, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşınca yaratıcı 
düşünme yetenekleri gelişecek ve problem çözebilmeleri kolaylaşacaktır. 
Kodlama öğrenmenin faydalarını genel olarak incelersek: 

 Daha verimli ve üretken olmak: Bir bilgisayarın gücü kullanılarak 
kişinin kendi programını yazarak zamanını daha verimli ve mantıklı bir 
şekilde geçirmesini sağlar. 

 İletişim ve iş birliği becerilerinizi geliştirmek: Proje yönetirken farklı 
alanlarda uzman kişiler ile çalışırken kodlamanın nasıl yapıldığını                     
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bilmek iş yerindeki teknik meslektaşları daha iyi anlamaya yardımcı                   
olacaktır. Bilgisayarların nasıl çalıştığını ve yazılımın nasıl oluşturuldu-
ğunu bilmek daha iyi soru sorma imkanını da beraberinde getirir. 

 Yazılımın nasıl çalıştığını anlama: Çeşitli cihazlara, yazılımlara, web 
sitelerine ve uygulamalara aşina olmak, yeni teknik araçları daha kolay 
anlamaya ve kullanmaya yardımcı olur. 

 Problem çözme ve düşünme becerilerinizi geliştirmek: Problemleri 
algoritmalara bölerek analiz edebilmek, kodlamanın özüdür. Bu yüzden 
kodlama mantığını öğrenmek günlük hayattaki problemlere de çözüm 
bulmamızda fayda sağlayacaktır. 

 Teknik becerileri yaratıcılıkla birleştirmek: Kodlama tamamen 
sorunların belirlenmesi ve bunların yeni yollarla çözülmesi ile ilgili 
olduğu için, günlük hayatta karşımıza çıkan sorunlar için yeni çözümler 
geliştirmemizi sağlar. 

 Ne istediğinizin farkında olmak: Bir projenin çözümü için neyin 
gerekli olduğunu bulmak kod işlemini gerçekleştirmemizde kolaylık 
sağlayacaktır. Gündelik hayatımızda da isteklerimizin farkına 
varmamıza fayda sağlar. 

 Çevrimiçi bir varlık oluşturma: Özellikle teknoloji güdümlü 
endüstrilerde, çevrimiçi bir varlığa sahip olmak, Google’da kişinin 
kendi adını ararken diğer insanların kişi hakkında ne bulduğunu 
yönetmek için harika bir araçtır. 

 Serbest meslek sahibi olmak ve kendi işinizi kurmak: Kodlamayı 
bilmek kişinin yeni teknoloji becerilerine dayanarak kendi işini kurma 
fırsatı verir. Çevrimiçi yayın oluşturmak, bir çevrimiçi mağaza kurmak, 
mobil uygulamalar oluşturmak, kodlama kursları sunmak ve çevrimiçi 
ders vermek, web sitenizdeki ürünleri incelemek ve reklam geliri elde 
etmek gibi çeşitli iş imkanlarını yaparken kodlama bilmenin gerekliliği 
vardır. 

 Yaşamda daha fazla özgürlük ve esnekliğin tadını çıkarmak: 
Serbest çalışan veya serbest çalışan bir geliştirici olmak, işverenin 
çalışma saatlerine bağlı olmadan yaşamayı sağlar. 

 Daha yüksek bir gelir elde etmek: Programlamanın temellerini bilmek 
bile iş piyasasında rekabet avantajı yaratacak ve bugünlerde çeşitli 
pozisyonlarda kodlama hakkında bilgili kişiyi daha ilginç bir aday 
haline getirecektir. 
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Genel olarak kodlamayı öğrenmek, kişiyi otomatik olarak küresel bir 
topluluğun parçası haline getirir. Sorunlara yönelik cevapları bulmayı, 
başkalarına yardım etmeyi, diğer geliştiricilerle bağlantı halinde olmayı, yeni 
fikirleri paylaşmayı ve benzer düşünen diğer profesyonellerin bakış açılarını 
anlamayı sağlar (Kodlama Neden Önemli, 2021). 

Şekil 2’deki şemadan geliştirilecek olan proje için en uygun olan 
programlama dilini seçmek mümkündür. Hangi dilin hangi alanlarda daha çok 
kullanıldığı belirtilmiştir. Günümüzde kullanılan popüler dilleri de şekilden 
anlaşılabilir. 

 
Şekil 2: Programlama Dilleri Şematik Tanıtımı (C# , Tercih Nedenleri ve Geleceği) 
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5. KULLANILACAK DİLİN TANITIMI 
Uygulamamızda C# dilinin kullanılmasını uygun gördük. Çünkü C# dili 

projemiz için Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere en elverişli dildir. Kısaca C# 
dilinden bahsedecek olursak ilk başta kullanışlı ara yüzü ve orta seviye bir dil 
olmasıyla en çok tercih edilen dillerden olduğunu söyleyebiliriz. C# Microsoft 
tarafından ortaya konulan bir programlama dilidir ve dünyada en fazla kullanılan 
programlama dilleri olan c ve c++ ‘dan türemiştir.  Ayrıca Java gibi nesne 
yönelimli diğer popüler diller de c# diline oldukça benzemektedir. 

Neden C# kullandığımızı açıklamadan önce c# dili ile programlama 
dünyasında neler yapılabildiğine bir göz atalım. 

5.1. Web Uygulamaları (ASP.NET)  
ASP basit veya dinamik bir web sitesi ortaya koymak için gereksinim 

duyulan tüm işlemlerin gerçekleşebilmesini sağlayan teknolojidir. ASP ifadesi 
kısaca aktif sunucu demektir. ASP’ın kullanılmasıyla ortaya konulan siteler 
dinamik web siteleridir. ASP ile yazılan kodlar güvenilirliği sağlamak için sadece 
tarayıcı tarafından yorumlanabilir. ASP.NET ise web uygulamalarını oluşturmak 
için C# ile yazılan daha gelişmiş bir teknoloji ürünüdür. Asp.NET bütünlük ve 
derleme bakımından yazılımcılara kolaylık sağlar. 

5.2. Web Servisleri Uygulamaları 
C#’ın daha çok tercih edilmesiyle kullanılan Web Service uygulamaları ile 

platformdan bağımsız olan tüm cihazlara veri aktarımı gerçekleştirilir.  

5.3. Oyun Tasarlama 
C#, en başta Unity olmak üzere birçok oyun platformlarının 

desteklemesiyle bu ortamda en çok kullanılan bir dil haline gelmiştir. C# diline 
hakim olmak yazılımcıyı oyunun görsel ve grafik ara yüzlerini tasarlayan bir 
tasarımcı haline getirir. 

5.4. Windows Form Uygulamaları 
Windows form uygulamaları ile konsol uygulamalarının arasındaki en 

önemli fark kullanıcı ara yüzünü içermesidir. Bu duruma örnek verirsek Steam bir 
grafik arayüzü içerdiği için bir Windows form uygulamasıdır. Günümüzde artık 
c# ile grafiksel olarak gelişmiş projeler ortaya koymak da mümkündür. 
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Neden C# dilinin tercih edildiği aşağıda maddeler halinde açıklanmaktadır; 
 Popülarite: C# yazılım dünyasında çok fazla tercih edilen programlama 

dilleri arasında 5. sırada bulunmaktadır. C#, Windows, web ve mobil 
uygulama geliştirmeye olanak sağladığından da oldukça popülerdir. 
Microsoft tarafından gerçekleştirilen dünya çapında geçerli sertifika 
sınavları da çalışma imkanını arttıran bir faktör olduğundan dilin 
popüler hale gelmesinde büyük rol almıştır.  

 C# orta düzey bir programlama dili: C# orta düzey bir programlama 
dili olmasına rağmen çok üst düzey veya basit programlar yapmaya 
olanak sağlar. 

 C# dili makine ve insan algısına eşit düzeyde: C# dili makine ve insan 
algısına eşit düzeyde olması nedeniyle hem de az sayıda kelime ve basit 
kontrol yapısına sahip olması nedeniyle diğer dillere oranla daha çabuk 
öğrenilir. 

 C# dili esnek bir dil olması: C# dili esnek bir dil olması nedeniyle 
masaüstü, mobil, web uygulamalarının kolaylıkla yazılabilmesini 
sağalar. 

 Güçlü alt yapısı: Güçlü alt yapısı sayesinde C# dili oldukça popüler 
hale gelmiştir. Bunun en büyük sebebi ise c++ diliyle aynı komut setini 
kullanmasıdır. 

 Nesne tabanlı: Nesne tabanlı olması nedeniyle Soyutlama, Paketleme, 
Kalıtım Alma, Çok Biçimlilik gibi temel ifadeleri de içerir. 

 Erişilebilir ve Çokça kaynaklar: C# hakkında en çok kitap yazılan, 
kod örnekleri paylaşılan dillerdendir. Yine C# ile geliştirilen ASP.NET, 
Silverlight, Azure vb. Microsoft teknolojilerine dair başlangıç 
seviyesinden ileri seviyeye kadar çok fazla örneğe kolayca ve ücretsiz 
erişim sağlanabilmektedir. 

 Ezber gerektirmemesi: C# dilinin öğrenilme kolaylığı tercih edilme 
nedenlerinden birisidir. Visual studio ile geliştirilmesi sebebiyle 
namespace  (isim alanı) hiyerarşisi ile kod bulma kolaylığı sağladığı için 
kolaylıkla kod yazılabilinmektedir. 

 Türkiye öznelinde şirket profilleri: Ülkemizde bulunan kökü yazılım 
şirketleri çoğunlukla şirket alt yapılarını c# üzerine ve c dili üzerine 
kurmuşlardır. Bu nedenle c# bilen eleman daha çok tercih edilmektedir. 

 Yüksek Verimlilik: Birçok programlama dilinde kod yazmak C# diline 
göre uzun sürer. Bunun nedeni diğer dillerin söz dizimlerinin hata 
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yapmaya açık olmasıdır. Bu da hata ayıklama için fazladan zamana 
ihtiyaç duyulmasına neden olur. Fakat C#‘ın söz dizimi oldukça 
kullanışlıdır ve hata ayıklamaya müsaittir. 

 XML (Extensible Markup Language) Desteği: C#’ta çalışırken XML 
verilerini eklemek fazlasıyla kolaydır. Bunun sayesinde yazmış 
olduğunuz programların internete açılması kolaylaşır. Bu da 
programınızın başka sistemlerle kolayca etkileşime geçmesini ve veri 
alışverişine olanak sağlanmasını beraberinde getirir.  

 JSON (Javascript Object Notation) Destegi: JSON (Javascript Object 
Notation), XML’e alternatif olarak oluşturulmuş JavaScript tabanlı veri 
değiştirme formatıdır. JSON (Javascript Object Notation) bilgi 
alışverişinde XML’e göre daha küçük formatlarda bilgi akışı 
sağlamaktadır. C#, JSON türünden verileri kullanıp derleyebilme 
özelliğine sahip olduğundan diğer dillere göre daha güçlüdür. 

 .NET Framework: .Net platformu C# için meydana getirilmiş bir 
çalışma platformudur. C#’ın içerdiği tüm kütüphaneler. Net platformu 
içerisinde tanımlanmıştır. 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere C# dilinin kullanılmasının birçok nedeni 
vardır. Biz de bu nedenlere binayen C# dilini yaptığımız uygulamada kullanmayı 
tercih ettik. 

6. MASAÜSTÜ UYGULAMA GELİŞTİRME  
Masaüstü yazılım geliştirme, son kullanıcının bilgisayarı veya sunucu 

tabanlı makinalar üzerinde çalıştırılma imkânı sunan, gerekli olan sistem 
kaynaklarını bu makinelerdeki işletim sisteminden alan yazılımlardır. Masaüstü 
yazılımlara, tüm işletmeler ihtiyaç duyabilir.  

Masaüstü yazılımlar milyonlarca veriyi yönetmektedir. Kullanıcı ve 
uygulama geliştiriciye tam hakimiyet sağlayan uygulamalardır. İş gücünü en aza 
indirir, verileri daha güvenli bir şekilde depolar. Aynı zamanda geliştiriciye analiz 
ve raporlama kolaylığı sağlarlar. Bu sayede hatalar ve geliştirilmesi gerekenler 
daha kolay halledilmektedir. Web tabanlı yazılımlara göre daha hızlı ve seri olarak 
çalışmaktadırlar. Kapalı devre olarak çalışırlar. En önemli özelliklerinden bir 
diğeri ise verileri kendi bilgisayarınızda saklamanızı sağladıkları gibi bu bilgileri 
diğer kişilerle de paylaşmanızı sağlamaktadırlar. Masaüstü yazılımlar, iş akışını 
daha iyi yönetir, zamanı daha iyi kullandırır ve hataları en az seviyeye indirirler. 
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İhtiyaç duyulan masaüstü yazılımları sistem üzerinde sorunsuz olarak 
çalışacak şekilde geliştirilir ve en uygun yöntem ve araçları belirlenip, tecrübeyle 
birleştirerek, kullanıcı beklentilerine en üst düzeyde cevap veren çözümler üretilir. 

WPF Geliştirme Platformu 
Windows Presentation Foundation (WPF), masaüstü istemci uygulamaları 

oluşturan modern grafik donanımından yararlanmak üzere oluşturulmuş, 
çözünürlükten bağımsız ve vektör tabanlı bir işleme motoru kullanan bir UI 
çerçevesidir. WPF geliştirme platformu; uygulama modeli, kaynaklar, denetimler, 
grafikler, düzen, veri bağlama, belgeler ve güvenlik gibi çok çeşitli uygulama 
geliştirme özelliklerini destekler.  

WPF, uygulama Extensible Application Markup Language bildirime sahip 
bir model sağlamak için Extensible Application Markup Language (XAML) 
kullanır. WPF, Genişletilebilir Uygulama İşaretleme Dili (XAML), kontroller, 
veri bağlama, düzen, 2B ve 3B grafikler, animasyon, stiller, şablonlar, belgeler, 
medya, metin ve tipografiyi içeren kapsamlı bir uygulama geliştirme özelliklerini 
sağlar. WPF, .NET'in bir parçasıdır, böylece. NET API'sinin diğer öğelerini içeren 
uygulamalar oluşturulabilmektedir. 

7. YAZILIM ÖĞRENME UYGULAMASI 
Gelişen teknoloji ile birlikte yazılım sektöründe de artışlar görülmektedir. 

Engelli bireylerin de yazılım alanındaki gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 
açık kaynak kodlu bir yazılım öğrenme uygulaması geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Hızlı, güvenilir ve rahat bir şekilde kullanılabilen bu masaüstü yazılım öğrenme 
uygulamasında farklı kodlama dilleri ile çeşitlendirilmiştir. Bu uygulamada, ekran 
okuyucularının kullanılmasına (JAWS) imkân sağlanmıştır. 

Uygulamaya yalnızca kullanıcı adı ve şifre ile kolayca giriş 
yapılabilmektedir. Şekil 3’de ana sayfa görülmektedir. Buradan istenilen kurs 
seçilerek dersi kolayca kurslarım içeriğine kaydedip derslere başlayabilecekler. 
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Şekil 3: Yazılım Öğrenme Uygulaması Ana Sayfa 

Sonrasında kaydedilen kodlama diline, kurslarım sekmesinden ulaşabile-
cekler. Seçilen kodlama diline başladıktan sonra istenildiği zaman kalınan yerden 
devam edilebilmektedir. Detaylar Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4: C# Kursu Ders İçerikleri 

 
Şekil 5’de ise kodlama diline ait teorik bilgiler verilerek dersin temellerinin 

atılması amaçlanmıştır. Derslerin devamında ise kod parçaları ve altında da bu 



151 

kodun açıklaması verilerek, kodun programda nasıl kullanıldığı ve bu kodun ne 
işe yaradığı daha kolay öğrenilebilecektir. 

 
Şekil 5. C# Kursu Ders Örneği (Değişkenler) 

Derslerde verilen teorik bilgilerin daha iyi pekiştirilmesi amacıyla Şekil 
5’de görüldüğü gibi, belirli aralıklarla kodlama ve dersin içeriğinde verilen açık-
lamalarla alâkalı çalışmalar düzenlenmiştir.  

Derslerin belirli aralıklarında ise on soruluk bir sınav düzenlenmiştir ve Şe-
kil 6’da gösterilmiştir. Ortaya çıkabilecek sorunların çözüme ulaşabilmesi amacı 
ile bir takım geri bildirimler gönderebilecektir. Bu çalışmanın masaüstü uygula-
ması olarak tasarlanmasının en önemli sebebi, ekran okuyucu ve klavye kullanı-
mının sağlanmasıyla engelli bireylerin kodlama geliştirme yeteneklerinin kolay-
laştırılması ve arttırılmasına olanak sağlamaktır. 
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Şekil 6. C# Kursu Değişkenler Örnek Kod ve Soru 

 
Şekil 7. C# Kursu Ders Sonuna Ait 10 Soru Örneği 

 

SONUÇ 
Bu çalışmada, engelli bireylerin kodlama eğitimi alanındaki yaşadıkları so-

runlar ele alınmıştır. Yapılan araştırmalar ile kodlama eğitiminin öneminden, fay-
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dalarından ve geliştirilen uygulamalardan bahsedilmiştir. Geliştirilen uygulama-
ların ülkemize ulaşmaması veya diğer uygulamaların tam olarak geliştirilmemesi 
nedeniyle eksik olduğu görülmüştür. Tanıtılan uygulama ile engelli bir bireyin 
rahat ve güvenilir bir şekilde uygulamaya giriş yaparak istediği bir programlama 
dilini sorular ve kod blokları eşliğinde kolayca öğrenebilecek. Bu uygulamanın 
görmek istediği amaç yazılım öğrenmek ve bu alanda çalışmak isteyen engelli 
bireyleri de yazılım sektörüne dahil edebilmektir. Uygulamanın masaüstünde ça-
lışır olmasının bir diğer avantajı ise klavye kısa yol tuşlarına daha kolay alışabil-
mesi ve bilgisayarı daha rahat kullanabilir hale gelmesidir.  
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BÖLÜM 10 

ALZHEİMER TEŞHİS ETME UYGULAMASI VE ANALİZİ 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

İlayda YILDIRIM1 

Vahap TECİM2 

ÖZET 
Bu çalışmada Alzheimer hastalarının erken ve daha doğru teşhisi için 

günümüzde çok önemli yeri olan makine öğrenme algoritmalarının bu duruma çözüm 
olabileceğini açıklamayı hedeflemektedir. Beyin ve sinir cerrahisi polikliniğindeki 
cerrahlar, analiz ve yapılan makine öğrenme algoritmasını rahatlıkla polikliniklerde 
kullanabilirler. Alzheimer hastaları için geliştirilen makine öğrenme algoritması 
sayesinde yüklenilen Manyetik Rezonans (MR) görüntüsünün çıktısı olarak Demans 
oranını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, Demans, Manyetik Rezonans (MR), Makine 
Öğrenmesi 

A STUDY ON THE APPLICATION AND ANALYSIS OF ALZHEIMER 
DIAGNOSIS 
ABSTRACT 

In this study, it is aimed to explain that machine learning algorithms, which 
have a very important place today for the early and more accurate diagnosis of 
Alzheimer's patients, can be a solution to this situation. Surgeons in brain and 
neurosurgery outpatient clinics can easily use the analysis and machine learning 
algorithm in outpatient clinics. Thanks to the machine learning algorithm developed 
for Alzheimer's patients, it shows us the dementia rate as the output of the loaded 
Magnetic Resonance MR) image. 

Keywords: Alzheimer, Dementia, Magnetic Resonance (MR), Machine 
Learning 
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1. GİRİŞ 
Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup 

semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir, aksine birçok türü vardır. 
En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila 
%80’inden sorumludur. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık 
gözlenen ikinci demans türüdür.   

Kelime anlamı olarak demans, Latince mens yani zihin kelimesinden 
türetilmiştir. Demans ise zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bununla 
beraber demanslar, özellikle Alzheimer demansı bir anda oluşmaz, belirtiler yavaş 
yavaş ortaya çıkar ve ilerleyicidir. Bazı demanslar ise vücuttaki bir maddenin 
eksikliğine ya da bir maddenin ya da ilacın yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkar. 
Bu tip demanslar genellikle ilerleyici olmaz ve geri dönüşü vardır. 

Demans neden oluşur? 
Beyin, her biri farklı işlevlerden (örneğin hafıza, yargılama ve hareket) 

sorumlu olan birçok farklı bölgeye sahiptir. Belirli bir bölgedeki hücreler zarar 
gördüğünde, o bölge normal işlevlerini yerine getiremez. Demans hastalığı, beyin 
hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Bu hasar, beyin hücrelerinin 
birbirleriyle iletişim kurma yeteneklerini engeller. Beyin hücreleri normal şekilde 
iletişim kuramadığında, düşünme, davranış ve duygular etkilenebilir. 

Farklı demans türleri, beynin belirli bölgelerindeki, belirli beyin hücre 
hasarı tipleri ile ilişkilidir. Örneğin, Alzheimer hastalığında, beyin hücrelerinin 
içindeki ve dışındaki bazı proteinlerin yüksek düzeyde olması, beyin hücrelerinin 
sağlıklı kalmasını ve birbirleriyle iletişim kurmasını zorlaştırır. Hipokampus adı 
verilen beyin bölgesi, beyindeki öğrenme ve hafızanın merkezidir ve bu bölgedeki 
beyin hücreleri Alzheimer hastalığında genellikle zarar gören ilk bölgedir. Bu 
yüzden hafıza kaybı genellikle Alzheimer'ın ilk semptomlarından biridir. 

Demans türleri nelerdir? 
İlerleyici (progresif) demanslar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Leventoğlu, 

2021): 
Alzheimer Hastalığı: Her ne kadar Alzheimer hastalığının tüm nedenleri 

bilinmese de uzmanlar küçük bir yüzdesinin ebeveynden çocuklara aktarılabilen 
üç genin mutasyonları ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Birkaç farklı gen 
muhtemelen Alzheimer hastalığında rol alırken, riski arttıran önemli bir gen 
apolipoprotein E4'tür (APOE). Alzheimer hastalığı olan hastalarda beyinlerinde 
beta amiloid plak denilen protein öbekleri ve tau proteinden oluşan lifli yapılar 
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birikir. Bu öbeklerin sağlıklı nöronlara ve onları birbirine bağlayan liflere zarar 
verdiği düşünülmektedir. 

Vasküler Demans: Bu ikinci en yaygın demans türü ise beyne kan 
sağlayan damarların zarar görmesinden kaynaklanır. Vasküler demansın en 
yaygın semptomları problem çözme, yavaş düşünme, odaklanma ve organizasyon 
ile ilgili zorlukları içerir. Bunlar hafıza kaybından daha belirgin olma 
eğilimindedir. 

Lewy Cisimciği Demansı: Lewy cisimleri, beyinde bulunan balon şeklinde 
anormal protein yığınlarıdır. Yaygın belirti ve semptomlar arasında; uykuda rüya 
görürken hareket etmek, var olmayan şeyleri görmek (görsel halüsinasyonlar), 
odak ve dikkat sorunları vardır. 

Frontotemporal Demans: Bu hastalık genel olarak kişilik, davranış ve dil 
ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin 
parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubudur. Yaygın 
semptomlar davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette 
bozulmadır.  

Karışık Demans: Demansı olan 80 yaş ve üstü beyinlerin otopsi 
çalışmaları, Alzheimer hastalığı, vasküler demans ve Lewy cisimciği demansı gibi 
birçok etmenin bir arada bulunabildiğini göstermektedir. Demansın karışık 
olmasının semptomları ve tedavileri nasıl etkilediğini belirlemeye yönelik 
çalışmalar devam etmektedir.  

ALZHEİMER 
Alzheimer çarpıcı bulgusu “yakın hafıza kaybı” kişinin isim, adres bilgisi, 

tarih, güncel medyatik isimlerle kendi kişisel bilgilerinden özellikle ev adresi ve 
telefon numarasını hatırlayamaması, mantıklı düşünme, iletişim kurabilme 
yeteneklerinin azalması, karmaşık görevleri yapmakta zorlanma ve kişilik 
değişiklikleri gibi belirtilerle ortaya çıkar. Hafıza kaybının, kişilik değişiklikleri 
ve oluşabilecek psikolojik sorunların tehlikeli ve tıbbi tedavi gerektirecek 
boyutlara gelmesi, kişinin yaşam kalitesini düşürür. Hafıza, düşünme ve öğrenme 
gibi yetileri olumsuz yönde etkileyen bu hastalık, ilerleyen evrelerde hastanın 
basit günlük aktiviteleri gerçekleştirmesini dahi zorlaştırır. 

Alzheimer, bunamanın en yaygın türüdür ve ilerleyici bir hastalık 
olduğundan belirtileri genellikle yaşlandıkça artarak ortaya çıkar. Çoğunlukla 
60’lı yaşlarda ilk belirtilerin görüldüğü Alzheimer hastalığı, başlangıçta yaşanan 
hafıza sıkıntılarıyla kendini belli eder. Alzheimer’daki hafıza bozuklukları, ilk 
zamanlar yakın geçmişe aittir. Hastalar başlarda tarihleri, insan isimlerini 
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unutmaya başlar, bildiği mekanlarda dolaşma sıkıntıları baş gösterir. Bu sorunlara 
kişilik değişiklikleri ve diğer psikolojik sorunlar da eklenebilir. 

Hastalar yakın geçmişe ait hafıza bozuklukları yaşasa da daha eskiden 
yaşamış olduğu olayları daha iyi hatırlar. Alzheimer hastalığını erken yakalamak 
önemlidir zira böylelikle hasta ve hasta yakınlarının olası tıbbi ve sosyal 
sorunlarla daha iyi baş etmesi ve hızlı ilerleyen hastalık sürecinin değişimi 
sağlanabilir. Hafıza sıkıntıları ve davranış kusurları fark edilir fark edilmez 
mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Doktorunuz gereken tetkikleri ve 
zihinsel değerlendirme testlerini uyguladıktan sonra tedavi sürecini başlatacaktır. 
Günümüzde Alzheimer için uygulanan tedaviler hastalığın ilerlemesini 
durduramasa da bu seyir geçici olarak yavaşlatabilir ve tedavi süreciyle birlikte 
hastanın hayat kalitesinde artış meydana gelir. 

2. METOD  
Çalışma amaçlarına uygun olarak geliştirilen makine öğrenme 

algoritmaları, web tabanlı uygulamalar geliştirmiştir.  

2.1. Görselleştirme İçin Kullanılan Kütüphaneler 

Pandas: Veriyi topladıktan sonra veriyi analize uygun hale getirmek, veri 
analizi için oldukça önemlidir. Veri bilimcilerinin en fazla zamanlarını alan aşama 
veri ön işleme ve veri temizlemedir. Pandas kütüphanesi ile veri organize edilerek 
analizler daha kolay ve hızlı yapılır. Pandas Python’ın en önemli 
kütüphanelerinden biridir. 

Matplotlib: Çizim ve Numpy deyince akla gelen ilk kütüphane Matplotlib 
(2021) kütüphanesidir. Matplotlib, kaliteli histogramlar, güç spektrumları, çubuk 
grafikleri, hata çizelgeleri ve vb. şekiller üretmek için 2 boyutlu çizim 
kütüphanesidir. Python çizim örneklerini görmek için Matplotlib (2021)’den 
destek almak mümkündür. Eğer kod yazarken herhangi bir şablona ihtiyaç 
duyuluyorsa Gallery bölümünden yardım alabilmek mümkündür.  

Seaborn: Seaborn (2021), MatPlotLib kütüphanesini temel alan bir Python 
görselleştirme kütüphanesidir. Pandas kütüphanesinin veri yapısına da kolayca 
entegre edilebilir. Özellikle istatistiksel grafikler için çok kullanışlı bir kod yapısı 
sağlar. Eğer fazla kod yazmadan grafik oluşturmak istenirse, kendisine ait 
kullanışlı geçerli (default) ayarları sayesinde çizim işlemini kolaylaştırır.  
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En temel özellikleri; 
 Birden fazla değişken arasındaki ilişkileri incelemek için veri seti odaklı 

bir API, 
 Kategorik değişkenleri kullanarak gözlemleri ve toplanan istatistikleri 

gösterme, 
 Tek ve iki değişkenli dağılımları görselleştirme ve al kümelerini 

inceleyebilme, 
 Bağımlı değişkenler için doğrusal regresyon kestirimi ve çizimi, 
 Karmaşık veri türleri için çözümler. 

Seaborn, verileri keşfetmek ve anlamak için görselleştirmeyi bir merkez 
kısım yapmayı amaçlar. Veri seti tabanlı çizim fonksiyonları, dataframes 
(özellikle Pandas) ve arrays (özellikle Numpy arrays) içeren veri setleri üzerinde 
çalışır.  

Plotly: Plotly (2021), kolayca karmaşık grafikler oluşturmanıza olanak 
sağlayan popüler bir kütüphanedir. Bu kütüphane, etkileşimli web 
uygulamalarında çalışmak için uyarlanmıştır. Özellikle web tabanlı bir sayfada 
grafiklerinizi göstermek için iyi bir çözümdür. 

2.2. Kümeleme İçin Kullanılan Kütüphaneler 
K-MEANS: K-means kümeleme, en basit ve popüler denetimsiz makine 

öğrenimi algoritmalarından biridir. Tipik olarak, denetimsiz algoritmalar, bilinen 
veya etiketlenmiş sonuçlara atıfta bulunmadan yalnızca girdi vektörlerini 
kullanarak veri kümelerinden çıkarımlarda bulunur (Mesci, 2020). 

2.3. Makine Öğrenmesi İçin Kullanılan Kütüphaneler 
KERAS: Keras, Python'da yazılmış açık kaynaklı bir sinir ağı 

kütüphanesidir. Keras TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, R, Theano veya 
PlaidML ile beraber çalışabilir. Derin sinir ağları ile hızlı deney yapabilmek için 
tasarlanan bu cihaz kullanıcı dostu, modüler ve genişletilebilir olmaya 
odaklanıyor (Doğan, 2021). 

TensorFlow: Açık kaynak kodlu bir deep learning (derin öğrenme) 
kütüphanesidir. Esnek yapısı sayesinde, tek bir API ile platform fark etmeksizin 
hesaplamaları, bir veya birden fazla CPU, GPU kullanarak deploy etmenize 
olanak sağlar. Temelinde Python kullanılarak geliştirilen bu framework, 
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günümüzde Python‘ın yanısıra C++, Java, C#, Javascript ve R gibi birçok dili 
desteklemektedir (Jang, 2021). 

DenseNet-169: VGG, ResNet, DenseNet, InceptionV3 ve MobileNet gibi 
KerasAPI'sinde (Keras Uygulamaları) bulunan modeller arasında. 

DenseNet-169, 169 katman derinliğine sahip olmasına rağmen, diğer 
modellere kıyasla parametrelerinin nispeten düşük olması ve mimarinin kaybolma 
gradyan problemini iyi ele alması nedeniyle seçilmiştir (TenserFlow, 2021). 

PIL: Python Image Library, yani Python Resim Kütüphanesi, 
Pythondaimage işlemlerini kolayca yapabilmek için geliştirilmiş kütüphanedir.  
2009'dan beri geliştirilmemiş onun yerine Pythonda PIL'ın forklanmış hali Pillow 
kullanılmaktadır (Pillow, 2021). 

Keras Modelleri 
Keras, bir model tanımlamanın iki yolunu sunar: 
 Sequential, katmanları yığmak için kullanılır (en sık kullanılan) (Keras, 

2021a) 
 Functional API, çoklu çıktılı modeller, paylaşılan katmanlar vs. gibi 

karmaşık model mimarileri tasarlamak için kullanılır (Keras, 2021b). 
Bu projede Sequential ile model tanımlanmıştır. 
ImageDataGenerator: ImageDataGenerator, Keras'ın derin öğrenme için 

görüntü verilerinin ardışık düzenlenmesi için başvurduğu sınıftır. Yerel dosya 
sisteminize kolay erişim ve farklı yapılardan veri yüklemek için birden fazla farklı 
yöntem sağlar. Ayrıca oldukça güçlü veri ön işleme ve artırma yeteneklerine 
sahiptir (Keras, 2021b). 

2.4. Web İçin Kullanılan Yazılımlar 
HTML: HTML “HyperTextMarkup Language” kelimelerinin 

kısaltılmasından oluşur. Türkçe anlamı Zengin metin işaretleme dilidir. Web sitesi 
oluşturmak için kullanılan bir betik dilidir. Uzantısı .html veya .htm şeklinde 
tanımlanır. 

HTML bir programlama dili olmadığı için derlenme gibi bir gereksinimi 
yoktur. Standart bir metin belgesinin uzantısını .html yapıp kaydetme durumunda 
dosya doğrudan tarayıcı üzerinde görüntülenebilir ve değişikler yapılabilir. 

CSS: CSS, “Cascading Style Sheets” kelimelerinin kısaltılmasından 
oluşmuştur ve Türkçe anlamı Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim 
Sayfaları şeklindedir. 
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CSS en temel haliyle HTML etiketlerimizin görsel açından 
biçimlendirilmesini (Renk, yazı şekli, arka plan rengi, genişlik, yükseklik, 
pozisyon durumu vs.) sağlar. 

CSS’in sahip olduğu seçiciler vardır. Bunlar id ve class olarak ikiye ayrılır. 
HTML etiketlerinde tanımlanan seçici isimleriyle birlikte CSS kullanarak 
etiketleri biçimlendirir. 

3. BULGULAR-UYGULAMA 
Alzheimer teşhisinde yalnızda MR görüntülerine bakılmamaktadır. Teşhis 

için gerekli analizler, doktorların yaptığı zihin muayenesi sonuçları ile birlikte 
analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışma da Alzheimer hastalığı için Python’un belirli 
kütüphaneleri bu algoritmayı geliştirmek için kullanılmıştır (Kaggle, 2021a, 
Kaggle, 2021b, Kaggle, 2021c). 

Algoritmanın doğru çalıştığını anlamak için daha önceden teşhis konulan 
hasta görüntüleri üzerinden çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Çıktı aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 1: Python ile Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı Görüntüsü 

Kaynak: Yazarlar tarafından üretilmiştir. 
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Çıktıda da görüldüğü üzere daha önceden az miktarda demans hastalığı 
teşhisi konulan bir hastanın %92,15 ile az miktarda demanslı olarak çıktısı 
görülmektedir. 

Bir başka örnek olarak Şekil 2’de verilen MR görüntüsünde daha önceden 
‘Orta Demaslı’ tanısı konulan bir hastanın MR görüntüsü yükleyerek %91,8 
oranla Orta Demaslı olduğu tanısı da konulmuştur. 

 
Şekil 2: MR Görüntüsünde ‘Orta Demaslı’ Teşhisi 

Kaynak: Yazarlar tarafından üretilmiştir. 

4. SONUÇ 
Bu çalışmada Makine Öğrenmesi tekniklerini ile Alzheimer teşhisi için veri 

seti üzerinde testler yapılmıştır. 
Alzheimer hastalığının teşhisi için sadece MR görüntülerine değil bununla 

birlikte doktor muayenesine tabi tutulan hastaların zihinsel durum muayeneleri de 
göz önüne alınarak hastalığın teşhisi için daha erken ve daha doğru sonuç 
alınmıştır. Bu çalışmada iki farklı veri seti kullanılmıştır. Daha doğru teşhis için 
gerekli analizler yapılmıştır. 
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BÖLÜM 11 

GÖRME ENGELLİLİK VE ALIŞVERİŞ:                                                
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI 

Özgür DÜNDAR1,  
Resul BÜTÜNER2,  

Sabri KOÇER3 

ÖZET 
Dünya ortalamasına bakıldığında her beş saniyede bir kişi ve her bir saniyede 

ise bir çocuk kör olmaktadır. Körlük sadece bir sağlık problemi değildir. Doğumla 
birlikte veya sonradan olan bazı nedenlerden dolayı sağlık alanında düzeltilemeyecek 
görme engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu çok zor olmaktadır. Buda görme 
engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
çalışmada, görme engelli vatandaşlarımızın günlük hayattaki ihtiyaçlarını 
karşılayabilmelerine yönelik, sosyal hayata uyumunu sağlayabilmeleri ve kolay bir 
şekilde alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisinden yararlanılarak mobil uygulama 
geliştirilmiştir. Mobil uygulama sayesinde alışveriş ortamlarında telefon kamerası 
ürüne ait barkoda tutulduğu zaman sesli olarak o ürüne ait bilgiler okutulmuş ve 
sistem test edilerek çalıştırılmıştır. Bu çalışmayla görme engelli vatandaşlarımızın 
alışveriş ortamlarında herhangi bir destek almadan alışverişlerini yapabilmelerini 
sağlanması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Görme engellilik, artırılmış gerçeklik, alışveriş, mobil 
uygulama 
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VISUAL DISABILITY AND SHOPPING: 
AUGMENTED REALITY APPLICATION 

ABSTRACT 
According to the world average, one person becomes blind every five seconds 

and one child becomes blind every second. Blindness is not just a health problem. It 
is very difficult to integrate visually impaired people into social life who cannot be 
corrected in the field of health for some reasons that occur with or after birth. This 
negatively affects the integration of our visually impaired citizens with society. In this 
study, in order to meet the needs of our visually impaired citizens in everyday life, to 
adapt to social life and to make their purchases easily, a mobile application has been 
developed using Augmented Reality (AR) technology within the scope of the social 
responsibility project. Thanks to the mobile application, when the phone camera is 
kept in the barcode of the product in shopping environments, the information about 
this product was read aloud and the system was tested and operated. With this study, 
it is expected that our visually impaired citizens will be able to make their purchases 
without any support in shopping environments. 

Keywords: Visual disability, augmented reality, shopping, mobile application 

1. GİRİŞ 
Engelli bireyler, doğuştan veya sonradan herhangi bir sebepten ötürü 

bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli oranlarda 
kaybetmesinden dolayı toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük 
gereksinimlerini karşılamada güçlük çekerler. Bu bireyler korunma, bakım, 
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerdir (T.C. 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2008). 

Vatandaşlardaki engellilik durumu, geçmişte ve şimdiki zamanda 
toplumlarda dezavantajlı kesim olarak görülmektedir. Tarihin belirli 
zamanlarında sosyal devlet anlayışı kapsamında, engellilere yönelik farklı 
çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar çeşitlilik kazanmıştır. Bu çalışmalara yönelik 
engelli bireylerin topluma entegre olabilmeleri amacıyla farklı projeler 
üretilmiştir. Bu üretilen projeler sayesinde yaşam kaliteleri artmaktadır (Genç, 
2015). 

AG sistemleri ile çalışan araştırmacılar, birçok uygulama alanında 
çözümler önermişlerdir. Yaklaşık on beş yıldır odaklanılan alanlar şunlardır: 
imalatta eğitim (Boud, Haniff, Baber ve Steiner, 1999) ; askeri eğitim (Livingston 
vd. 2002); eğlence, hikaye anlatımı (Braun, 2003); ürün tasarımı (Frund, 
Gausemeier, Matysczok ve Radkowski, 2004; Chen ve Chang, 2006); ve 
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bilgisayar destekli cerrahi (Paloc vd. 2004) vb. Ancak, tipik olarak 5-12 yaş arası 
küçük çocuklara yönelik AG uygulamaları azdır ve bunların arasında deneyim 
geri bildirimi de çok azdır (Berry, Makino, Hikawa, Suzuki ve Inoue, 2006). 

Piotrowski'nin (Piotrowski, 2003) icadı, RFID pasif etiketleri kullanan 
genel halk için bir navigasyon sistemini açıklar. RFID etiketleri, bir alışveriş 
merkezinde konum işaretleri olarak kullanılır. Böyle bir etiketten okunan önceden 
belirlenmiş bir koda göre navigasyon talimatları sağlayabilen bir alıcı da tarif 
edilmektedir. Willis ve Helal (Willis ve Helal, 2003), RFID etiket ızgarası 
kullanan bir sistem geliştirmişlerdir. Her etiket, görme engelli bireyin 
ayakkabılarındaki bir okuma sistemine gönderilen uzamsal koordinatları ve 
bilgileri içerir. Okuyucu, RFID verilerini Bluetooth aracılığıyla bir PDA'ya iletir 
ve PDA'daki özel bir yazılım uygulaması, görme engelli bireyin ilgili çevresel 
bilgileri elde etmesine yardımcı olur. 

Diğer sistemler, görme engelli bireyler için gelişmiş navigasyon yetenekleri 
sağlamaya odaklanmıştır (Helal ve Moore, 2001). Florida Üniversitesi'nden böyle 
bir sistem, bir kampüs ortamında binalara ve konumlara yön vermek için bina 
haritaları ve ilgili mekansal bilgilerle birlikte GPS konum bilgilerini kullanır. 
Diğer teknolojiler, daha akıllı bastonların kullanımıyla benzer bir durumu 
hedeflemiştir. Guide Cane (Borenstein, 1994) engellerden kaçınmak için yerleşik 
sensörlere sahip iki tekerlekli bir aks ünitesine monte edilmiş özel bir kamıştan 
oluşur. Haptica Corporation'dan Guido (Stanford, 2003) engellerden kaçınmayı 
da hedefleyen robotik bir yürüme çerçevesidir. 

 AG ilgili ilk kavramlar L. Frank Baum’un 1901’de yayınlanan “Ana 
Anahtar (The Master Key)” adlı eserinde rastlanılmaktadır (Baum, 1901). 

Günümüzde bilişim teknolojileri alanında popüler olan çalışmalardan birisi 
de AG teknolojisidir. AG teknolojileri birçok alanda çalışmaların yapıldığı ve gün 
geçtikçe günlük hayatımızda daha fazla yer almaya başladığı görülmektedir (İçten 
ve Bal, 2017). 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi 4 farklı çevre biriminin kombinasyonundan 
oluşmaktadır. Bunlar kamera, bilgisayar, işaretleyici ve gerçek dünyadır. 
Artırılmış gerçeklik ise bu farklı dört birimin 3 boyutlu olarak gerçek dünyada 
konumlandırılması diye tanımlanmaktadır (Çakal ve Eymirli, 2012). 

Android ve İOS tabanlı işletim sistemlerinde AG uygulamaları 
kullanılmaktadır. Ayrıca kişisel bilgisayar ve notebooklarda kullanılabilirliği 
bulunmaktadır. ARToolkit, LayAR, Vuforia, Wikitude, Aurasma ve Augment vb. 
uygulama araçları örnek olarak gösterilebilir (Biroğlu ve Ekici, 2018).  
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AG teknolojileri çeşitlerine göre son yıllarda eğitim, sanayi, askeri, tıp, 
oyun geliştirme, emlak işleri, sinema, müzeler, savunma sanayisi, alışveriş vb. 
birçok platformda kullanılmaktadır. AG teknolojisinin bu platformlarda yaygın 
olarak kullanılmasıyla birlikte, bulunduğu ortamları da geliştirdiği görülmektedir 
(Kaleci, Demirel ve Akkuş, 2016).  

Küçüksaraç ve Sayımer’in çalışmalarında, AG uygulamasını kullanan 
Ülker markasına ait Cafe Crown ve Laviva örnek olarak seçilmiştir. Kocaeli 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan 12 kişiyle gerçekleştirilen 
odak görüşme sonucunda AG kampanya uygulamalarının markaya yönelik tutum 
yaratma üzerindeki etkisi de sorgulanmış ve söz konusu uygulamaların marka 
algısı ile satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı 
görülmüş, ancak marka hakkında konuşulmasını sağlama konusunda etkili olduğu 
saptanmıştır (Küçüksaraç ve Sayımer, 2016). 

2016 yılında bedensel engellilerin alışveriş ortamlarında karşılaştıkları 
sorunların tespit edilmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, 
karşılaşılan sorunların engelliler ve engelli olmayanlara göre karşılaştırılması ile 
engellilerin alışveriş ve boş zaman mekânları başta olmak üzere toplumla 
bütünleşmesine katkı sağladığı görülmüştür. Bu sayede kadınların ve engelli 
yakını olan bireylerin, engellilerin alışveriş ve boş zaman faaliyetlerinde 
bulunabileceği ile ilgili değerlendirmelere daha fazla katıldığı tespit edilerek, 
araştırma, engelli tüketici davranışlarının desteklenmesi ve engellilere yönelik 
olumlu ve doğru tutumların geliştirilmesi bakımından yararlı olduğu görülmüştür 
(Bozacı, 2016). 

Hjalager (2015) yaptığı çalışmasında, tarihi yapılar ve mekanlar mevcut 
halleriyle korunurken, ziyaretçilere AG uygulamaları ile yapıların orijinal halini 
hissetmelerini sağlanmıştır. Bundan dolayı kültürel miras ve değerlerde AG 
uygulamaların önemi ortaya çıkmıştır (Hjalager, 2015). 

Duyma engelli öğrencilerin kullanımına yönelik yapılan bir AG uygulama 
çalışmasında, 12 yaşlarında 3 duyma engelli öğrenci, ders olarak fen bilimleri 
dersi ve uygulama konusu olarak mikroskop seçildiği belirtilmiştir. Çalışma için 
AR-Book 1, AR-Book 2 ve AR-Book 3 isimli üç kitapçık hazırlanmıştır. AG 
kısmında İngilizce metinler, işaret dili videosu ve dijital 3D görüntü kullanıldığı 
belirtilmektedir. Şekil 1’de çalışma sonucunda, işaretçi ile gösterilen dijital üç 
boyutlu görüntülemenin kullanıldığı görülmektedir (Zainuddin, Zaman ve 
Ahmad, 2010). 
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Şekil 1: Eğlenerek öğrenme, çoklu işaretçi 

 
Mistry ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan Altıncı His (Sixth Sense) 

adlı AG çalışması, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) laboratuvarlarında 
geliştirilmiştir. Çalışma, el hareketleri ve beden dili (büyütme, küçültme, sürükle-
bırak) ile kontrol edilebilmektedir. Ayna, mobil cihaz, kamera, projeksiyon cihazı, 
duvar, kâğıt ve avuç içini yüz olarak kullanılan giyilebilir bir teknolojidir. Şekil 
2‘de çalışmanın donanımsal görüntüsü ve avuç içinin dokunmatik arayüz 
kullanımı gösterilmektedir (Mistry, Maes ve Chang, 2009). 

 
Şekil 2: Altıncı his (Sixth sence) 

Görme engelli vatandaşlar günlük hayattaki ihtiyaçlarına yönelik alışveriş 
yapmakta büyük sıkıntılar çekmektedirler. Genelde başka birisinin yardımıyla bu 
problem giderilmektedir. Yapılan çalışma, görme engelli vatandaşlara yönelik 
olup, görme engelli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonu hakkında 
görüşmeler yapılmış, bilgiler toplanmıştır. Çalışmada bu bilgilerden yola çıkarak, 
kolaylıkla alışveriş yapabilmeleri üzerinde düşünülmüştür.  

Görme engelli vatandaşların ne kadar çok alışverişini kendisi yaparsa o 
derece sosyal hayata entegrasyonu artacaktır. Kendi başlarına alışverişlerini 
yapabilmeleri motivasyonlarını artıracak ve hayata bakış açılarını değiştirecektir. 
Çalışmada kullandığımız mobil uygulama çok az yerde ortaya çıkmaktadır. Bazı 
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bilinen giyim firmaları ve milli kütüphane bu uygulamaları kullanmaktadırlar. 
Görme engelli vatandaşlarımız için bu mobil uygulamanın alışverişte çok önemli 
bir rol oynaması beklenmektedir. Görme engelli vatandaşlarımız alışverişlerini 
kendileri yaparsa hem kendilerine özgüven gelecek hem de bakımını üstlenen 
ailesine çok büyük manevi destek olunacaktır. AG uygulamasıyla yapılan mobil 
uygulamanın farklı ihtiyaçlara yönelik çalışmalara ışık tutacağı beklenmektedir. 

2. YÖNTEM VE UYGULAMA 
Çalışmadaki uygulama yedi temel aşamadan oluşmaktadır. Bu yedi temel 

aşamanın tamamlanmasıyla AG uygulaması elde edilmiştir. Şekil 3’de AG 
uygulaması için yedi temel aşamanın birbiriyle olan ilişki tablosu verilmiştir.  

 
Şekil 3: AG uygulaması ilişki tablosu 

 

Barkodların Hazırlanması 
Birinci aşamada Barillo Barcode Software programı kurulumu yapılarak, 

13 rakamlı oluşacak şekilde barkodlar ayarlanmıştır. Daha sonra JPG formatında 
barkodlar dış ortama aktarılarak, word ortamına barkodları eklenmiş ve yanlarına 
ürün adı, fiyatı, adet/kg değeri yazılıp çıktı olarak alınmıştır. Tablo 1’de on adet 
ürüne ait barkotların listesi verilmektedir.  
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Tablo 1: Barillo barcode programı ile hazırlanan örnek barkodlar 
    

    

    

Veritabanı-Vuforia  
Şekil 4’de de görüldüğü gibi Vuforia Developer sekmesinde ad, soyad, 

kurum, ülke, e-posta, kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu girilerek yeni üyelik 
oluşturulmuştur.  

 
Şekil 4: Vuforia developer üyelik oluşturulması 
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Üyelik oluşturulduktan sonra, kullanıcı adı ve şifre ile siteye giriş yapılmış-
tır. Şekil 5’de görüldüğü gibi isim verilerek Lisans kodu alınması için Vuforia 
developer lisans anahtarı alınmıştır.   

 
Şekil 5: Lisans anahtarı için lisans adı oluşturulması 
 
Target manager bölümünden Add Database tıklanarak, Veritabanı klasörü 

oluşturulmuş ve oluşturulan database kısmına giriş yapılmıştır. Ayrıca Şekil 6’da 
görüldüğü gibi Add Target linkine tıklanarak barkodların eklenmesi sağlanmıştır. 
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Şekil 6: Barkodları (target) ekleme ekranı 

Barkodları siteye ekleme işlemi bittikten sonra, Download Database 
tıklanarak Şekil 7’deki gibi Unity programı için paket dosya dışa aktarılmıştır.  

 
Şekil 7: Unity editör için veritabanının dışa aktarılması 

 
Unity AG Sahnenin Hazırlanması 
Unity Editörüne Vuforia sitesinden alınan lisans kodunu kopyalayarak, 

çalışma ekranına Şekil 8’deki gibi ARCamera ve Image Target’ın eklenmesi 
gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 8: Unity programında çalışma ekranına arcamera ve image target eklenmesi 

 
Image Target için; tipi, veritabanı, image target, genişlik ve yükseklik 

değerleri seçilerek Şekil 9’daki gibi barkodların çalışma ekranına çağrılması 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 9: Barkodların çalışma ekranına çağrılması 

Barkodları ARCamera görecek şekilde sahnede yerleştirme işlemi Şekil 
10’daki gibi gerçekleştirilmiştir. Barkodları hazırlanan on adet ürünün sahnede 
yerleştirilmesinde, ürün adı, gramajı, fiyatı ve barkodu bulunmaktadır.  
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Şekil 10: Barkodların sahnede yerleşimi 

 
Şekil 11’de görüldüğü gibi Ses dosyalarının çalabilmesi için ses adında 

metot oluşturulmuş ve barkodların altında çalışacak ses dosyaları için çeşitli 
komutlar yazılmıştır. Bu komutlardan Play( ) ile ses dosyasının çalıştırılmasını 
Stop( ) komutu ise ses dosyasının durdurulmasını sağlamaktadır. 

 
Şekil 11: Ses dosyaları için kodlarının yazılması 

Ses Dosyalarının Hazırlanması 
Ses dosyaları için mikrofonun bilgisayara takılması ile ses kaydedici prog-

ramı kullanılarak, Şekil 12’de görüldüğü gibi mp3 formatında dosyalar oluşturul-
muş ve bilgisayar ortamına kaydedilmiştir. Barkodlardaki ürünlere ait seslendirme 
için ses dosyaları ürün isimleriyle kaydetme işlemi tamamlanmıştır.  
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Şekil 12: Barkodlara göre hazırlanmış mp3 formatında ses dosyaları 

Android Apk 
Unity Editöründe uygulama bittikten sonra File-Build Setting menüsü 

seçilerek, sahneler belirlenmiştir. Android bölümüne tıklanarak, Şekil 13’deki 
gibi build menüsü ile APK uzantılı dosya olarak dışarıya aktarılmıştır ve telefona 
yüklenmiştir.  

 
Şekil 13: Uygulamanın APK uzantılı olarak dışarıya aktarılması 

TalkBack  
Görme engelliler için çoğu telefonda bulunan TalkBack uygulamasına 

telefonun ses kapatma ve power düğmesine basarak, uygulama aktif hale 
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getirilmiştir. Şekil 14’de görüldüğü gibi görme engelli bireyler için cep telefonun 
kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 
Şekil 14: Talkback ayarlarının yapılması 

3. Boyutlu Tasarım 
İlk başta Tinkercad (https://www.tinkercad.com) sitesinden üyelik alınmış 

ve 3D Tasarımları bölümüne giriş yapılmıştır. Online editör programında çeşitli 
araçlar ve şekiller kullanarak Şekil 15’deki çizim gerçekleştirilmiştir. Bu 3 
boyutlu çizim dış ortama stl uzantılı olarak çıkarılmıştır. Ayrıca son olarak bu dış 
ortama çıkardığımız stl dosyasını 3 boyutlu yazıcıdan çıktısı alınmış ve telefona 
takılmıştır.  

 
Şekil 15: Telefon kılıfı ve kapağının 3 boyutlu çizimi 
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Cep telefondaki dokunmatik olarak TalkBack ve AG uygulaması 
çalıştırılarak Şekil 16’da görüldüğü gibi sistem test edilmiştir. Uygulama ürünlere 
ait barkodları tanıtıldığında sesli bir şekilde ürün adı, gramajı ve fiyatını verdiği 
görüşmüştür.  

 
Şekil 16: AG mobil uygulaması 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Yapılan tüm çalışmalar incelendiğinde AG teknolojisinin bilişim sektörü, 

akademik ve özel sektör alanında yeni bir teknoloji olduğu görülmektedir. Bu 
teknoloji, engelliler için hayatlarında kullanımı az da olsa gelecekte günlük 
yaşantılarında önemli bir yer tutacağı görülmektedir.  

Çalışmaya görme engelli vatandaşlarımızı hayata kazandırmak amacıyla 
yola çıkılmıştır. Projenin uygulanmasında olumlu dönütler alınacağı 
görülmektedir. Alışveriş için uygulamamız gelişime açıktır. Güncellemelerle yeni 
hedefler doğrultusunda geliştirilecektir. Ayrıca çalışma engelli vatandaşların 
sadece alışveriş için değil, sosyal hayata entegrasyonunda ve diğer faktörler için 
de düşünülebilir. Bunlar eğitim, yol bulma, parayı tanımaları, iş hayatı, vb. olarak 
düşünülmektedir. Ayrıca gelecekteki AG teknolojisinde Türkiye’nin içinde 
olması ve bu gelişime ayak uydurabilmesi eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel 
alanlardaki AG teknoloji ile yapılmış akademik çalışmaların artmasıyla 
sağlanacaktır.
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BÖLÜM 12 

AZ GÖREN GÖRME ENGELLİ ÖĞRENENLERE YÖNELİK 
UYARLANABİLİR WEB SAYFASI EKLENTİSİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ1 

Nurbahar BORA2,  

Güler KARAMAN3,  

Ersin KARAMAN4 

ÖZET 
Erişilebilirlik; çocuk, genç, yaşlı ve engelli farkı gözetilmeksizin herkes 

düşünülerek süreçlerin gerçekleştirilmesini belirten bir kavramdır. Erişilebilirlik 
herkes için hem fiziksel hem de zihinsel engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini 
ifade etmektedir. Web sayfaları başta olmak üzere hemen hemen her alanda 
erişilebilirlik kavramı türetilmektedir. Günümüzde web teknolojileri bireylerin 
eğitim, sağlık, haberleşme, eğlence, alışveriş, bilgiye ulaşma gibi birçok 
gereksinimini karşılamakta yardımcı olmaktadır. Teknolojinin günlük yaşantımızda 
yaygın olarak kullanılması, her bir birey için aynı şartlarda değildir. Bu durum eğitim 
alan görme engellilerin web erişilebilirliği için de geçerlidir. Evrensel tasarım ilkeleri 
doğrultusunda hazırlanmamış olan web sayfaları, görme engelli teknoloji 
kullanıcılarının bilgiye erişim süreçlerinde sorunlar yaşamasına yol açmaktadır. Bu 
çalışmada az gören görme engellilerin web erişilebilirliğinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Buradan yola çıkılarak erişilebilirlik standartları doğrultusunda web 
sayfaları için uyarlanabilir özelliğine sahip orijinal bir web sayfası eklentisini 
geliştirilmesi ele alınmıştır. Bu kapsamda, alanyazın taraması, örnek web sayfası 

                                                   
1 Bu kitap bölümü Nurbahar BORA’ya ait “Görme Engelli Öğrenenlere Yönelik Uyarlanabilir Web 

Sayfası Eklentisinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” adlı Yüksek Lisans Tezinden (Tez 
no:562955) üretilmiştir. 
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eklentileri inceleme, uzman görüşü ve web erişilebilirlik standartlarına bağlı kalınarak 
orijinal bir web sayfası eklentisi geliştirilmiştir. Gereksinimler ve geliştirilen web 
eklentisine yönelik kategoriler belirlenerek bulgular ortaya konulmuştur. Eklentinin 
kullanılabilirliği, uzman görüşü ve web erişilebilirlik değerlendirme aracı kullanılarak 
sağlanmıştır. Bu çalışma, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte uzaktan 
eğitim etkinliklerini daha yoğun kullanan az gören görme engelli bireylerin 
yaşayabileceği olası sorunların ortadan kaldırılmasına ve farkındalık yaratılmasına 
katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Web Erişilebilirliği, WCAG Standartları, Arayüz 
Tasarımı, Görme Engelliler için Web Sayfası, Kullanılabilirlik. 

DEVELOPMENT OF ADAPTIVE WEB PAGE PLUGIN FOR THE 
VISUALLY IMPAIRED LEARNER WITH LOW VISION 

ABSTRACT 
Accessibility is a concept that indicates the realization of processes by 

considering everyone, regardless of the difference between children, young, old and 
disabled. Accessibility also means that both physical and mental barriers must be 
removed for everyone. The concept of accessibility is derived in almost every field, 
especially web pages. Today, web technologies help individuals meet many needs 
such as education, health, communication, entertainment, shopping, and access to 
information. However, the widespread use of technology in our daily lives is not the 
same for every individual. This is also the case in terms of web accessibility for the 
visually impaired individuals who are having education. Web pages that are not 
prepared in accordance with universal design principles cause information access 
issues for visually impaired technology users. In this study, it is aimed to provide web 
accessibility for visually impaired individuals with low vision. From this point of 
view, the development of a novel web page plugin with adaptive feature for web pages 
in accordance with accessibility standards is handled. In this scope, a novel web page 
plugin has been developed by adhering to literature review, sample web page plugins 
review, expert opinion and web accessibility standards. The requirements and the 
categories for the developed web plug-in were determined and the findings were 
revealed. The usability of the plug-in was ensured using expert opinion and a web 
accessibility assessment tool. This study will contribute to the elimination of the 
possible problems that the visually impaired individuals with low vision, who use 
distance education activities more intensely with the emergence of the Covid-19 
epidemic, and to raise awareness. 

Keywords: Web Accessibility, WCAG Standards, Interface design, Web Page 
for the Visually Impaired, Usability. 
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1. GİRİŞ 
Web sitelerinin W3C (World Wide Web Consortium) standartlarına göre 

düzenlenmesine ve görme engelli bireyler için tasarlanmasına yönelik 
çalışmaların sınırlılığı önceki yıllarda da yapılan alanyazın taramalarında ifade 
edilmektedir (Çelik, 2014). Günümüzde yapılan çalışmalar da dünya çapında 
engellilere yönelik hazırlanan web sitesi sayısının oldukça az olduğunu ortaya 
koymaktadır. Görme engelli bireylerin web sayfalarına erişebilmelerini sağlamak 
için web sayfalarının onlara özgü düzenlenmesi gerekmektedir (Michalska, You, 
Nicolini, Ippolita ve Fink, 2014). Bu araştırmanın temelinde, örnek web 
eklentileri, alanyazın ve web erişilebilirlik standartları göz önünde 
bulundurularak, görme engelliler için orijinal web sayfası eklentisi geliştirilmesi 
yatmaktadır.  

Bir web sayfasını her bir görme engelli birey için kişisel özelliklerine bağlı 
olarak hazırlamak maliyetli, zaman alıcı ve mevcut koşullarda olanaksızdır. Bu 
nedenle her web sayfasında kullanılabilecek eklentilerin geliştirilmesi daha makul 
çözüm olarak görülmektedir. Herkes için erişilebilir olma ifadesinden yola 
çıkılarak, web sayfalarını görme engellilerin engeli olmayan bireyler kadar kolay, 
hızlı ve anlaşılır bir biçimde kullanmaları ulaşılmak istenen ortak amaçtır. Günlük 
ihtiyaçların yanında, hemen her ulus tarafından anayasal hak olarak görülen 
eğitim hakkında ise bu sorun daha da önem kazanmıştır. Nitekim uzaktan eğitim 
faaliyetlerinden yararlanan görme engellilere bu haklarının en az eşit düzeyde 
sunulması beklenmektedir. Bu çalışmanın odağında da uzaktan eğitim alan görme 
engellilere yönelik web eklentisi geliştirilmesi bulunmaktadır.   

1.1. Problem Durumu ve Gerekçesi 
Dünyada görme engelli birey sayısı oldukça fazladır (Hebebci, 2017). 

Engelli bireylerin de yaşam koşullarının eşitlenmesi hem hukuksal hem de 
toplumsal normlar açısından zorunluluktur. 1948 İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinde “Madde 7: Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak 
kanunun eşit korumasından istifade hakkına haizdir. Herkesin işbu Beyanname’ 
ye aykırı her türlü ayırt edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele 
için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.” “Madde 
26: Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmaksızın ilk ve temel 
safhalarda parasızdır. İlköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden 
herkes istifade edebilmelidir. Yükseköğretim, liyakatlerine göre herkese tam 
eşitlikle açık olmalıdır.” ifadeleri yer almaktadır (İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, 2019).  
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Dijital ortamlar için de bu maddeler geçerlidir. Bu bağlamda W3C, web 
erişilebilirliğinin sağlanması için web sayfalarında yer alması gereken adımları 
belirtmektedir. Özellikle görme engelliler için bu durumun önemini yansıtan 
çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, bir çalışmada görme engellilerin web 
ortamında ulaşabildiği bilgilerin yüz yüze eğitim ortamında elde edilen bilgilerin 
2 katı olduğu söylenmektedir (Arbelaitz, Lojo, Muguerza ve Perona, 2014). Bu 
durum eğitim faaliyetlerinden yararlanan görme engellilerin web teknolojilerini 
kullanarak bilgiye erişebilmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ayrıca Kovid-19 salgının ortaya çıkmasıyla eğitim ortamları dijital 
platformalar aracılığı ile sürdürülmüş, YÖK, üniversitelere engelli bireylerin 
uzaktan eğitim sürecinde eğitimde erişimlerini sağlamak amacıyla çalışmalar 
yapması konusunda talimatlarda bulunmuştur. Böylece öğrenci profilleri, dijital 
dönüşümün zorunlu olmasına yol açan etmenlerin başında geldiği anlaşılmaktadır 
(Bilen ve Kaban, 2020). 

1.2. Çalışmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, görme engelli bireylerin web sayfalarına erişimlerini 

yardım almadan gerçekleştirebilmeleri için uyarlanabilir web sayfası eklentisi 
geliştirmektir. Özellikle uzaktan eğitim alan veya eğitim aldıkları kurumların web 
içeriklerini kullanan görme engelli öğrencilerin web erişilebilirliğine 
odaklanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; “Görme engelliler için uyarlanabilir web 
sitesi eklentisinin bileşenleri neler olmalıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

1.3. Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar 
Evrensel tasarım her kesimden insan düşünülerek tasarım yapılması 

anlamını taşırken, erişilebilirlik ise bir hizmete veya ara yüze herkes tarafından 
ulaşılabilmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu kavramlar dijital hizmetler ve ürünler 
için de geçerlidir. Örneğin, web sayfalarının erişilebilir olması için uluslararası 
standartlar belirlenmiştir. Web erişilebilirlik standartlarını geliştirmek için Web 
Erişilebilirlik Girişimi (Web Accessibility Intiative- WAI) kurulmuştur. Bu 
girişim web sayfaları için olması gereken standartları belirlemek için WCAG 2.0 
(Web Content Accessibility Guidelines 2.0) kılavuzunu yayınlamıştır. WCAG 
2.0, web sayfalarının içeriğinin engellilere yönelik ne şekilde olması gerektiğini 
belirten bir kılavuzdur (Prougestaporn, 2010). Bu kılavuz algılanabilirlik, 
işletilebilirlik, anlaşılabilirlik ve gürbüzlük bileşenlerini içermektedir.   

Herkes için erişilebilir web sayfası tasarlanması için dört temel bileşenin 
yer alması gerekmektedir. Bunlar; 

 Algılanabilirlik: Web içeriğinin herkes tarafından algılanması, 
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 İşletilebilirlik: Web sayfası yazılımının herkes tarafından kullanılabilir 
olması, 

 Anlaşılabilirlik: Web sayfasının herkes tarafından erişilebilir ve 
kullanışlı olması, 

 Gürbüzlük: Web sayfasının yardımcı teknolojiler ile uyumlu olmasıdır.  

WCAG 2.0 standartlarının başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için A 
(düşük), AA (yüksek) ve AAA (en yüksek) başarı ölçütleri belirlenmiştir. Seviye 
A ve Seviye AA web sayfalarının kullanıcılar tarafından erişilebilir olabilmesi 
için temel başarı seviyesidir. Seviye AAA başarı seviyesinin kullanımı isteğe 
bağlıdır. Bu seviye, öğrenme güçlüğü yaşayan kişilerin web erişilebilirliğinin 
sağlanmasını içermektedir (Engelsiz Bilişim, 2008). Bu tür sınıflandırmaların 
doğrulanması veya seviyelerin gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğinin 
ölçülebilmesi için birçok çalışma yürütülmektedir. Örneğin, web sayfasının 
erişilebilirliğinin test edilebilmesi için CynthiaSays, WAVE, TAW ve AChecker 
gibi otomatik değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır (Hassouna, Sahari 
ve Ismail, 2017) 

Erişilebilirlik ile ilgili yapılan uygulamalar da bulunmaktadır. Yang, 
Hwang ve Schenkman (2012) çalışmalarında, görme engellilere özel arama 
motoru geliştirmiş ve kullanıcıların memnuniyetini ölçmüştür. Yine sosyal medya 
web sitelerinin kullanımında konuşma tanıma ve ekran okuyucu sistemleri bir 
araya getirilerek bir çalışma gerçekleştirilmiştir (Ghatak vd., 2014). Bu tür 
çalışmalarda görme engelli bireylerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik veri 
toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Bu hususta veri madenciliği gibi yöntemleri 
kullanan çalışmalar da alanyazında yerini almıştır. Arbelaitz, Lojo, Muguerza ve 
Perona (2014), çalışmalarında, görme engellilere yönelik web sayfalarına katkıda 
bulunmak amacı ile link tasarımı için web madenciliği yöntemine 
başvurmuşlardır.  

Bu tür girişimler bütün web sayfası türlerini kapsama noktasında yine 
yetersiz kalmaktadır. Dinamik web sayfalarının görme engelli kullanıcılar için 
erişilebilirliğini konu alan bir çalışmada bu tür sayfaların belirli bir seviyeye kadar 
görme engelli kişiler için uygun olmadığı ve görme engelliler tarafından kafa 
karıştırıcı olarak algılandığı bulgusuna ulaşılmıştır (Okoye vd. 2014). Bu tür 
çalışmaların bulguları, eskiden beri görme engelliler için web sayfasının nasıl 
geliştirilmesi gerektiğine yönelik yönergelerin hazırlanması ve 
değerlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesine motivasyon 
oluşturmaktadır (Correani vd., 2006). Örneğin; görüşme tekniğinin yanında 



186 

kullanıcı deneyimleri temelinde toplanan verileri işleyerek; arama, web sitesine 
gitme, bilgi vurgulama, durdurma, tekrar etme, yardım aracı gibi fonksiyonları 
barındıran web erişim aracı ortaya konulmuştu (Kusumaningayu ve Ayu, 2017). 

Bu çalışmanın temel motivasyonunu oluşturan uzaktan eğitim bağlamında, 
görme engellilerin web erişilebilirliğine yönelik yapılan çalışmalar da 
bulunmaktadır. Eskinazi (2011) çalışmasında, görme engelliler için bilgisayar 
okuryazarlığını sağlamak amacı ile evrensel tasarım ilkeleri ve W3C kılavuzunu 
göz önünde bulundurarak bilgisayar dersi öğretimine yönelik bir web sitesi 
geliştirmiştir. Bu tür uygulamalar geliştirilirken bir taraftan da 
değerlendirilmektedir. Periša, Peraković, ve Remenar (2012) çalışmalarında, bir 
üniversitenin e-öğrenme sistemini W3C standartlarına göre değerlendirmiş, 
WCAG 2.0 yönergelerine göre hazırlanmış olmasına rağmen çok sayıda hata 
barındırdığı raporlamıştır. 

Bu tür hataların giderilmesi için yeni modeller geliştirilerek web sitesi veya 
e-öğrenme ortamı oluşturulmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. 
Prougestaporn (2010) çalışmasında, WCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines), ATAG (Authoring Tools Accessibility Guidelines), UAAG (User 
Agent Accessibility Guidelines) ve yardımcı teknolojileri içeren dört kısımlık 
WAVIP (Web Accessibility for Visually Impaired People Model) modeline göre 
görme engelli öğrenciler için erişilebilirliğin sağlanmasını amaçlamıştır. Bir başka 
çalışmada ise görme engeli seviyesini ilk kullanımda test ederek engelli öğrenciyi 
yönlendiren zeki sistemlerin kullanımı denenmiştir (Alptekin, 2011).  

Uzaktan eğitim yoluyla eğitim alan öğrencilerin üniversite web sayfalarına 
çokça başvurdukları bir gerçekliktir. Bu bağlamda üniversite web sayfalarının 
değerlendirildiği çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Yedi üniversite web sayfasının 
görme ve işitme engelli öğrenciler için W3C standartlarına göre web 
erişilebilirliğinin değerlendirildiği çalışmada yapılan tasarım hataları 
gruplandırılmış ve önerilerde bulunulmuştur (Kaygısız, Keskin ve Oğuz, 2011). 
Benzer şekilde Çelik (2014) çalışmasında, bir üniversite web sayfasını 
erişilebilirlik açısından ele almış en çok yapılan hataları ve olası nedenlerini 
tartışmıştır.  

Genel olarak alanyazın taraması değerlendirildiğinde; değerlendirme 
araçlarının geliştirilmesi, web sayfalarının veya uzaktan öğrenme ortamlarının 
erişilebilirlik açısından değerlendirilmesi ya da görme engellilere yönelik web 
sayfalarının geliştirilmesine odaklanıldığı görülmektedir. Bu çalışmaların ortak 
önerisi, bu konunun bağlamsal olarak ele alınması, daha fazla çalışma 
gerçekleştirilmesi gerekliliğidir.   
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Az gören bireyler için uyarlanabilir web eklentisi geliştirilmesi amaçlanan 
bu çalışmada, öncelikle alanyazın taraması ve ölçüt örneklem yöntemi ile 
belirlenen web sayfaları incelenmiştir. Elde edilen bulgular uzman görüşüne 
sunularak değerlendirilmiş ve web eklentisi gereksinimleri belirlenmiştir. Bu 
doğrultuda geliştirilen web eklentisi, yine uzman görüşü ve web erişilebilirlik 
değerlendirme aracı yardımı ile erişilebilirlik bağlamında test edilmiştir.  

2. YÖNTEM 
Bu bölümde evren ve örneklem, veri toplama araçları, verilerin analizi, 

araştırmacıların rolü ve geçerlilik ve güvenilirlik başlıkları incelenmiştir.  

2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Bu çalışmada, incelenecek web sitelerinin seçiminde amaçlı örneklem 

yöntemlerinden ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Ölçüt örneklem, 
örneklemin araştırma problemine yönelik sınırlandırılan niteliklere sahip 
katılımcıların veya nesnelerin belirlenmesini içermektedir (Büyüköztürk vd. 
2012). Bu çalışmada incelenen web sayfaları için belirlenen ölçütler, web 
sayfalarında eklenti olması veya web sayfasının görme engelliler için gömülü 
işlevlere sahip olmasıdır.  

Web sayfalarının belirlenmesinde arama motorlarında “görme engelli web 
sayfası”, “visually impaired web page” kelimeleri yazılarak görme engelliler için 
hazırlanan web sayfalarına erişilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda erişilen çok 
sayıda ulusal ve uluslararası web sayfalarından, ölçütler dahilinde olan görme 
engelliler için tasarlanmış altı web sayfası çalışmaya dahil edilmiştir. Web 
sayfalarının seçiminde ulusal ve uluslararası olma, web erişilebilirlik 
standartlarına uygun olma, eklenti ya da sayfaya gömülü olma ve görme 
engellilerin kullanımı için alanyazındaki özelliklerle uyumlu olma durumları 
doğrultusunda belirlenen web sayfalarından ikisi Türkiye’deki devlet 
üniversitelerine ait web sayfaları iken diğerleri Amerika, Avrupa ve 
Hindistan’daki çeşitli web sayfalarıdır. Çalışmaya dâhil edilen web sayfaları ile 
ilgili bilgiler ve görseller aşağıda sunulmuştur. 

İncelenen Web Sayfaları 
Bu bölümde çalışma kapsamında incelenen altı web sayfasının erkan 

görüntüleri hakkında bilgi verilecektir. 
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Şekil 1: FIGHTING BLINDNESS Web Sayfası Eklentisi Görüntüsü5 

Şekil 1’ de sağ üst köşede web sayfası eklentisi yer almaktadır. Bu eklentide 
yazıların boyut olarak değiştirilmesi, arka planın değiştirilmesi, şerit biçiminde 
ekran parlaklığının azaltılması gibi işlevler yer almaktadır. 

 
Şekil 2: Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) 

Web Sayfası Görüntüsü6 

Şekil 2’ de web sayfası içerisinde gömülü olarak yazı büyütme, ilk haline 
döndürme, küçültme, arka plan ayarlamalarının gerçekleştirilmesi işlevleri yer 
almaktadır. 

 
Şekil 3: Euro Blind Web Sayfası Eklentisi Görüntüsü7 

Şekil 3’ te web sayfasında yer alan eklentinin arka plan, yazı büyütme ve 
küçültme, imleç görüntüsünü değiştirme, yazı tipini değiştirme, sayfada bulunan 

                                                   
5 Şekil 1. Fighting Blindness web sayfası adresi: https://www.fightingblindness.ie 
6 Şekil 2. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India web sayfası adresi: 

https://disabilityaffairs.gov.in 
7 Şekil 3. Euro Blind web sayfası adresi: https://www.euroblind.org 
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yazılar arasındaki boşlukları ayarlama ve bağlantıların belirgin olmasına yarayan 
işlevler yer almaktadır. 

 
Şekil 4: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Web Sayfası Görüntüsü8 

 
Şekil 4’ te sağ üst kısımda web sayfasının arka plan renginin değiştirilmesi, 

yazı boyutunun artırılması/azaltılması ve varsayılan ayarların seçilmesine imkân 
sağlayan işlevler ile web sayfasının sesli olarak okunmasına yardımcı olan alan 
yer almaktadır. 

 
Şekil 5: Dokuz Eylül Üniversitesi Web Sayfası Eklentisi Görüntüsü9 
 
Şekil 5’ te sağ üst köşede web sayfası eklentisi yer almaktadır. Bu eklentide 

yazı karakteri boyutunun değiştirilmesi, arka plan renklerinin değiştirilmesi, 
bağlantıların altının çizilmesi ve belirgin olması, ayarları sıfırla butonu ile ışıkları 
kapat işlevlerinin yer aldığı görülmektedir. 

                                                   
8Şekil 4. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi web sayfası adresi: https://gormeen-

gelli.kmu.edu.tr 
9 Şekil 5. Dokuz Eylül Üniversitesi web sayfası: https://deu.edu.tr/engelsiz/ 
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Şekil 6: American Council of the Blind Web Sayfası Eklentisi Görüntüsü10 

 
Şekil 6’ da sağ üst kısımda web sayfasına gömülü olarak hazırlanmış eklenti 

görülmektedir. Bu işlev ile arka plan renklerinin ve yazı boyutunun kullanıcı 
tarafından değiştirilmesine imkân sağlanmaktadır.  

Web sayfalarının incelenmesi ve alanyazın taraması sonucunda elde edilen 
verilerin değerlendirilmesi için bilişim sistemleri alanında çalışma yapmış ve 
lisansüstü eğitim almış uzmanların görüşüne başvurulmuştur. Web eklentisi 
geliştirme sürecinde ise web programlama alanında çalışan ve web tasarımı 
üzerine çalışmaları bulunan yazılım geliştirme uzmanlarından görüş alınmıştır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 
Bu çalışmada veri toplama süreci üç ana aşamadan oluşmaktadır. Birincisi 

mevcut web sayfalarının incelenmesidir. Bu aşamada inceleme süreci web 
erişilebilirlik kılavuzu standartlarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. İkinci 
aşamada ise inceleme sonucunda toplanan veriler uzman görüşüne sunulmuş ve 
nitel veriler toplanmıştır. Bunlar web sayfası eklentisinde neler bulunması 
gerektiğine yönelik değerlendirmeler, mevcut web sayfaları ile ilgili öneri ve 
eleştirilerden oluşmaktadır. Üçüncü aşamada ise veriler, öneriler doğrultusunda 
geliştirilen görme engelliler için web eklentisinin değerlendirilmesi bağlamında 
uzman görüşü ve erişilebilirlik değerlendirme araçları ile toplanmıştır.   

2.3. Verilerin Analizi 
Web sayfalarının incelenmesinde, görme engellilere yönelik kullanılan her 

türlü nesne incelenmiş, bu nesnelerin yaygınlığı değerlendirilmiş ve alanyazın ile 
uyumu dikkate alınmıştır. Web sayfalarında yer alan eklentiler ve görme engelliler 
için hazırlanan fonksiyonlar derinlemesine incelenmiştir. Uzmanlardan toplanan 
veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.  

                                                   
10 Şekil 6. American Council of the Blind web sayfası: https://acb.org 



191 

2.4. Araştırmacıların Rolü 
Problemin belirlenmesi ve çalışmanın raporlanmasının yanı sıra, 

araştırmacılar tarafından aşağıdaki süreçler gerçekleştirilmiştir. 
 Alanyazın taraması yapılarak görme engelli bireyler için teknolojinin 

kullanımı konusunda yapılan çalışmalar incelenmiştir. 
 Örnek web sayfaları incelenerek web sayfası eklentisinde olması 

gereken bölümler belirlenmiştir.  
 Toplanan veriler içerisinde ayıklama yapılarak uzman görüşü ile web 

sayfası eklentisinin tasarımı gerçekleştirilmiştir.  
 Elde edilen tasarım geliştirilmiş ve web sayfasına uygulanmıştır. 
 Web sayfası eklentisinin erişilebilir olmasıyla ilgili web programcısı ile 

görüşme yapılmıştır.  
 “AChecker Web Accessibility Checker” test aracı ile web sayfası 

eklentisinin erişilebilirlik raporu sonuçları alınmıştır. 

2.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışmaları 
Alanyazın taraması sonucunda elde edilen çalışmalar objektif olarak 

değerlendirilmiştir. Türkiye’de genellikle uluslararası web erişilebilirlik kılavuzu 
Türkçeye çevrilerek kullanılmaktadır. Web erişilebilirlik kılavuzundaki 
yönergeler dikkate alınarak ve görme engelli bireyler düşünülerek sistem 
geliştirilmiştir. Web eklentisinin gereksinimlerinin uzman görüşü ile belirlenmesi 
ve kullanılan kılavuz ile uyumu çalışmanın geçerliliği ve güvenirliğinin temelini 
oluşturmaktadır. Ayrıca geliştirilen web eklentisinin geçerliliği ve güvenirliği 
hem web programlama uzmanı görüşleri ile hem de web erişilebilirlik 
değerlendirme aracı raporu ile sağlanmıştır.  

3. BULGULAR 
İncelenen web sayfaları, alanyazın taraması, uzman görüşü ve kılavuzlara 

göre değerlendirilmiştir. İncelenen web sayfalarının bir kısmında görme 
engellileri ilgilendiren butonların sayfanın içerisinde gömülü olduğu, diğer bir 
kısmında ise web sayfalarında görme engellileri ilgilendiren işlevlerin eklenti 
olarak düzenlendiği görülmüştür. Değerlendirme sürecinde her ne kadar tamamı 
eğitim ile ilgili olmasa da özellikle uzaktan eğitim alan görme engellilere yönelik 
geliştirilmesi amaçlanan web eklentisinin gereksinimleri ortaya çıkarılmıştır. 
Buna göre görme engellilere yönelik geliştirilmesi ön görülen web sayfası 
eklentisinde; görme engelli logosu, imleç boyutu, arka plan rengi, büyüklük, yazı 
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tipi, bağlantılar, klavyeden erişilebilirlik, ayarları sıfırla ve kapat butonlarının yer 
alması gerektiği belirlenmiştir. Bu kapsamda gereksinimlere yönelik bulgular ve 
geliştirilen web eklentisine yönelik bulgular olmak üzere iki kısımda ele 
alınmıştır. Söz konusu bileşenlerin seçimi ile ilgili bilgilere aşağıda yer 
verilmiştir.  

3.1. Gereksinimlere Yönelik Bulgular 
Bu bölümde görme engelli logosunun belirlenmesi, imleç boyutu, arka plan 

rengi, büyüklük, yazı tipi, bağlantılar, klavyeden erişilebilirlik, ayarların 
sıfırlanması ve kapat butonu başlıkları incelenmiştir. 

3.1.1. Görme Engelli Logosunun Belirlenmesi 
Görme engelli bireylerin web sayfası eklentisini algılayabilmeleri için web 

sayfası eklentisi üzerinde logo olması kararlaştırılmıştır. Görme engelliler için 
kullanılan logolar incelendiğinde yaygın olarak kullanılan; tek göz ikonu (Şekil 
7a), elinde baston bulunan insan (Şekil 7b) ve tekerlekli sandalyede oturan engelli 
olmak üzere üç logo belirlenmiştir (Şekil 7c).  

 

 
Şekil 7a. Iconion 

Logo Tasarımı 

 
Şekil 7b. GIMP Logo 

Tasarımı 

 
Şekil 7c. Iconion 
Logo Tasarımı 

 
Uzman görüşleri doğrultusunda web eklentisini temsil etmek için Şekil 

7b’deki elinde baston bulunan insan logosunun kullanılması, web sayfasının 
görme engelli bireylere uygun olduğunu belirtmek için ise Şekil 7a’daki göz iko-
nunun kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  Ancak, Resim 7c’deki teker-
lekli sandalyeli engelli logosu, fiziksel engelliliği temsil ettiği için görme engelli-
ler için hazırlanan web sayfasında yer almamasına yönelik görüş birliğine varıl-
mıştır.  

Kullanılacak logonun sayfadaki konumu ile ilgili olarak Eskinazi (2011) 
çalışmasında belirtildiği gibi ilgili ülkenin kullandığı yazının okuma yönünün dik-
kate alınması gerektiği tavsiyesinden yola çıkılarak, sol üst köşede yer almasına 
karar verilmiştir.  Yine, ekran okuyucu programlarının sol üst köşeden sağa doğru 
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ekranı okumaya başlamasının da logo yerinin algılanmasını kolaylaştıracağı dü-
şünülmüştür (Eskinazi, 2011).  

3.1.2. İmleç Boyutu 
Az gören görme engelliler için imleç boyutunun daha belirgin olmasını sağ-

layabilmek için web sayfası eklentisinde imleç boyutunun seçenek olarak yer al-
ması gerektiği uzman değerlendirmeleri sonucunda ulaşılmıştır. İmleç boyutunun 
orta ve iki kat daha büyük olarak web eklentisinde yer alması gerektiği kararlaştı-
rılmıştır. 

3.1.3. Arka Plan Rengi 
Alanyazın ve uzman görüşlerine göre, görme engellilerin bilgisayar kulla-

nırken en iyi renk tercihi olarak siyah, beyaz, pembe ve sarı olmak üzere dört renk 
seçeneği sunulmasına karar verilmiştir (Kamu İnternet Siteleri Yazı Rengi ve 
Arka Plan, 2019). Örnek web sayfalarının incelenmesinde, görme engellilerin say-
fadaki parlaklığı azaltması için ışıkları kapatma seçeneğinin bulunduğu görülmüş-
tür. Bu bölüm web sayfalarındaki parlaklığı düşürmeye yardımcı olmaktadır. Az 
görenlere faydalı olacağı düşünülerek eklentide yer alması gerektiği belirlenmiş-
tir.  

3.1.4. Büyüklük 
İncelenen web sayfalarının hepsinde yazının boyutunu büyütme, küçültme 

ve ilk haline getirme butonlarının olduğu görülmüştür. Zira yapılan araştırmalarda 
yazı boyutunun büyütülebilmesinin az görenlerin düşük okuma hızlarını arttırdığı 
görülmektedir (Teymen ve Özdemir, 2015). Bu doğrultuda web eklentisinde bo-
yut ayarlarının yer alması gerektiğine karar verilmiştir. 

3.1.5. Yazı Tipi  
Web erişilebilirlik kılavuzuna göre Sans ve Sans Serif butonlarının da web 

sayfalarında yer alması gerektiği belirtilmiştir (Kamu İnternet Siteleri Rehberi 
Projesi, 2019). Uzman görüşleri de bu doğrultuda tavsiyeler içermektedir. Ayrıca 
web sayfası eklentisinde yazı tipi ayarının yer alması gerektiğine de karar 
verilmiştir. Alanyazın incelendiğinde, görme engelliler için en çok kullanılan yazı 
tiplerinin Helvetica, Arial, Futura, Calibri ve Comic Sans MS olduğu 
görülmektedir. Web sayfası eklentisinde bu yazı tiplerinin seçenek olarak 
sunulması görme engellilerin web sayfası kullanım deneyimlerinde kolaylık 
sağlamaktadır (Buultjens, Aitken, Ravenscrof ve Carey, 1999). 
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3.1.6. Bağlantılar 
Bazı web sayfaları incelendiğinde bağlantılar kısımlarının az gören görme 

engellilerin algılamasına yardımcı olmak için belirgin yapıldığı görülmüştür. 
Bağlantılar kısmının görme engelliler açısından belirgin olması için altını çiz, 
koyu yap ve sarı yap adlarında üç adet buton oluşturularak eklentide yer alması 
gerektiği kararlaştırılmıştır (Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi, 2019).  

3.1.7. Klavyeden Erişilebilirlik 
Az gören bireylerde el-göz koordinasyonunda zayıflık veya fare 

hareketlerini fark edememe gibi durumların ortaya çıkma ihtimaline karşılık, alan 
yazında da önerildiği üzere web sayfalarına klavye erişiminin de sağlanması 
beklenmektedir (Alptekin, 2011). Geliştirilen web sayfası eklentisinde; eklentinin 
açılması için “a”, kapanması için “k” tuşlarının kullanılmasına karar verilmiştir. 
Yine web eklentisinde gezinmeyi sağlayabilmek için yön tuşlarının kullanılabilir 
olması gerekliliğine ulaşılmıştır. 

3.1.8. Ayarların Sıfırlanması ve Kapat Butonu 
Web sayfasının ilk haline döndürülmesi için ayarları sıfırla butonunun 

olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Web eklentisinin sayfada görülmesinin 
istenmemesi durumunda ise kapat butonunun bulunması gerektiği belirlenmiştir. 

Bunlara ek olarak, renk körü olan engelliler kırmızı ve yeşil renkleri ayırt 
edemediklerinden dolayı, incelenen web sayfalarında kullanılmasına rağmen 
uzman görüşü dikkate alınarak eklentide bu renklere yer verilmemesi 
kararlaştırılmıştır. Web sayfası eklentisinin geliştirilmesinde işlevsellik ve sade 
tasarım ilkeleri izlenmiştir.  

3.2. Geliştirilen Web Eklentisine Yönelik Bulgular 
Alanyazına bağlı kalınarak görme engellilerin kullanabileceği özgün ve 

Türkçe olan erişilebilirlik standartlarına göre hazırlanmış web sayfalarına 
uyarlanabilen eklenti geliştirilmiştir. Geliştirme sürecinde Note Pad++ 
kullanılarak HTML, CSS ve Javascript dilleri aracılığı ile üç kütüphane 
oluşturulmuştur. Geliştirme sürecinde yukarıda bahsedilen eklenti 
gereksinimlerine ek olarak, görme engellileri ilgilendiren web sayfalarının linkleri 
içerikte yer almaktadır.  Ayrıca, görme engelli web sayfasının belirlenmesi için 
seçilen sol üst köşede yer alan “tek göz ikonu” ve eklentiyi ifade eden “elinde 
baston bulunan insan ikonu” nun görünümü Şekil 8a’da sunulmuştur. Web 
eklentisinin aktif hale getirilmiş durumdaki görüntüsü Şekil 8b’de gösterilmiştir. 
Eklentinin tüm bileşenleri Şekil 8c de gösterilmiştir.   
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Şekil 8a: Eklentinin Web Sayfasındaki Logo 
Görseli 

 
Şekil 8c: Web 
Sayfası Eklentisi 
 

 
Şekil 8b: Web Sayfası Eklentisinin Web 
Sayfasındaki Görüntüsü 
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 Eklentinin başlangıcında kapat ve ayarları sıfırla butonları yer 
almaktadır. 

 İmleç boyutu başlığında imleç görselleri orta ve iki kat büyüklükte 
seçenek olarak sunulmaktadır.  

 Kullanıcının isteği doğrultusunda arka plan renginin değiştirilmesi için 
siyah, beyaz, pembe ve sarı renkler kullanılmıştır.  

 Büyüklük ayarları bölümünde web sayfasında yer alan yazıların büyük, 
ilk haline dönme ve küçük butonları yer almaktadır.  

 Kullanıcının sayfadaki yazı stilini değiştirmek istemesi durumunda 
Sans, Sans Serif butonları ile yazı tipi seç bölmesine erişildiğinde açılır 
kutuda Helvetica, Arial, Futura, Calibri ve Comic Sans MS seçenek 
olarak sunulmaktadır.  

 Web sayfasında bulunan bağlantıların belirgin olmasını sağlamak için 
bağlantılar kısmına altını çiz, koyu yap ve sarı yap butonları 
bulunmaktadır.  

 Işıkları kapat butonu ile web sayfasının parlaklığını azaltmak için perde 
oluşturulmuştur. Arka plan rengi değiştiğinde ışıkları kapat butonu ile 
parlaklık ayarlaması yapılmasına imkân sağlanmaktadır.  

 Görme engelli eklentisine bilgisayar kullanıcılarının klavyeden 
erişebilmelerini sağlamak amacıyla kapalı olan eklentiyi klavyeden 
açabilmek için “a” tuşuna, açık olan eklentiyi kapatmak için “k” tuşuna 
basılarak tuşlarla değişiklik yapmaya yönelik atamalar yapılmıştır. 

Geliştirilen web sayfası eklentisinin kullanılabilirliği iki kısımda ele 
alınmaktadır. İlk olarak uzman bilgisi ile geliştirilen eklentinin yazılım kontrolü 
sağlanmıştır. Bu süreç, eklentide yer alan işlevlerin farklı işletim sistemlerinde, 
farklı ekran boyutundaki bilgisayarlarda kullanımı ve fonksiyonların normal 
çalıştığının kontrol edilmesidir. Programcıdan eklentinin kullanılabilir olduğu 
yönünde onay alındıktan sonra eklentinin görme engellilere uygulanması yönünde 
karar verilmiştir. İkinci olarak, geliştirilen web sayfası eklentisi otomatik 
değerlendirme aracı olan AChecker Web Accessibility Checker11 programına 
kodlar yüklenerek eklentinin erişilebilirliği için bilinen, muhtemel ve potansiyel 
olmak üzere üç kısımda erişilebilirlik kontrolü yapılmıştır. Otomatik 
değerlendirme aracında bilinen ve muhtemel hata sayısı WCAG 2.0 (Level A), 
WCAG 2.0 (Level AA) ve WCAG 2.0 (Level AAA) seviyelerinde sıfır çıkmıştır. 

                                                   
11 AChecker Web Accessibility Checker: https://achecker.ca/checker/index.php 
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Bu durum web sayfaları için geliştirilen web sayfası eklentisinin üç seviye için de 
erişilebilir olduğudur. Potansiyel hata WCAG 2.0 (Level A) 23, WCAG 2.0 
(Level AA) ve WCAG 2.0 (Level AAA) seviyelerinde 27 olarak gösterilmektedir. 
Potansiyel hata ileride olabilecek durumlarla ilgili önceden alınması gereken 
önlemler hakkında sonuç çıkarmaktadır. Web sayfasında yer alan görsellerin 
açıklamasının daha uzun betimlenmesi gerektiği konusu hata olarak algılanmıştır. 
Resim 9a’daWCAG 2.0 (Level A), Şekil 9b’deWCAG 2.0 (Level AA) ve Şekil 
9c’de WCAG 2.0 (Level AAA) seviyelerinde eklentinin erişilebilirlik raporları 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 9a. WCAG 2.0 (Level A) 

 
Şekil 9b. WCAG 2.0 (Level AA) 

 
Şekil 9c. WCAG 2.0 (Level AAA) 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Az gören öğrencilerin web erişilebilirliğinin ele alındığı bu çalışmada, web 

sayfası eklentisi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle web eklen-
tisinin gereksinimlerinin belirlenmesi için alanyazın taraması ve örnek web say-
falarının uzman görüşleri doğrultusunda incelenmesi süreci gerçekleştirilmiştir. 
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Belirlenen gereksinimler doğrultusunda web sayfası eklentisi geliştirilmiş, web 
erişilebilirlik değerlendirme aracı ve uzman görüşleri temelinde değerlendirilmiş-
tir. Bu web sayfası eklentisi sayesinde uzaktan eğitim öğrencilerinin web sayfala-
rına erişebilmede yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. 

Gereksinimlerin belirlenmesine yönelik elde edilen bulgulardan hareketle 
az gören bireyler için geliştirilecek web eklentisinde; görme engelli logosu, imleç 
boyutu, arka plan rengi, büyüklük, yazı tipi, bağlantılar, klavyeden erişilebilirlik, 
ayarları sıfırla ve kapat butonlarının bulunması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. 
Görme engelli logosu kullanımında iki farklı öneride bulunulmuş, bu amaçla tek 
göz ikonu ve elinde baston bulunan insan ikonunun kullanılması gerektiği 
kanısına varılmıştır. Ayrıca logonun yeri okuma yönü ile uyumluluk göstermesi 
gerektiği önerisini yapan Eskinazi (2011) çalışması ile uyumlu olarak sol üst 
köşede konumlandırılmıştır. Fakat incelenen Türkçe ve İngilizce web sayfalarında 
yer alan eklentilerin çoğunun sağ tarafta olduğu görülmüştür.  Bu durum eklenti 
tasarımcı ve geliştiricilerinin bu konu hakkında farkındalık düzeylerinin 
artırılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca ekran okuyucu programının sol 
taraftan okumaya başlaması bu tür ikonların konumlandırılması için önemli ipucu 
içermektedir.   

Az gören bireylerin sayfa içerisindeki bağlantıları fark edebilmeleri için altı 
çizili, koyu ve renkli dolgulu bağlantıların kullanılması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Nitekim Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesine (2019) göre de web 
sayfasında yer alan bağlantıların vurgulanması gerekmektedir. Ancak 
alanyazındaki bazı çalışmalar bu bağlamda daha güncel yaklaşımlar kullanmaya 
başlamış, örneğin web madenciliği yöntemleri kullanılarak web sayfasında yer 
alan linkleri algılamaları için link tasarımı geliştirmişlerdir (Arbelaitz, Lojo, 
Muguerza ve Perona, 2014). Yine site için gezinmeye yönelik otomatik araç 
geliştirilen çalışmalar da alanyazında bulunmaktadır (Correani, Leporini ve 
Paterno`, 2006). Ancak, bu çalışmada her bir bileşene odaklanmaktan ziyade, web 
eklentisi geliştirmeye bütünsel olarak yaklaşılmıştır.   

Az gören bireylerin sadece fare ile değil alternatif yol olarak klavye ile de 
web sayfasını kullanabilme, web eklentini de yönetebilmeleri gerekmektedir. Bu 
çalışmada geliştirilen eklentide açma, kapatma ve seçenekler arası gezinme gibi 
işlevler klavye üzerinden gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak 
klavye erişiminin ötesinde, görme engelli veya az gören bireylerin kullandıkları 
arayüzü sesli komutlarla yönetmeleri noktasındaki çalışmalar erişilebilirlik 
çalışmalarına da yön vermektedir. Örneğin, görme engellilerin web sayfalarına 
erişebilmelerini konuşma tanıma ve ekran okuyucu programları ile sağlamaya 
odaklanan çalışmalar yapılmıştır (Ghatak vd., 2014). Ancak ses tanıma gibi 
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teknolojilere tamamen geçilene kadar, web sayfalarının ve eklentilerin klavyeden 
erişilebilir olması erişilebilirliğe katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada da web 
eklentisinin açılması ve kapanması gibi işlevler için tuşlar atanmış ve ekran 
okuyucu programı ile uyumlu olması sağlanmıştır.  

Web sayfasındaki öğelerin boyutlandırılabilmesinin öneminin ortaya 
çıktığı bu çalışmada, özellikle imleç ve yazı tipi boyutunun ölçeklendirilmesine 
yönelik seçeneklerin sunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Görme düzeyinin 
farklılığına göre kullanıcıya seçenekler sunulması sonucuna ulaşılmıştır.  Yazının 
boyutu kadar yazı tipinin de kullanıcı tarafından değiştirilmesi gerekliliği hem 
alanyazında hem de uzman görüşünde fikir birliğine varılmış bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Web sayfalarının arka plan renginin değiştirebilmesine 
imkân sağlanması yine kullanıcının memnuniyetini artıracağı düşünülmektedir. 
Web sayfası gibi ara yüzlerde kullanılacak her bileşen için geçerli olmakla beraber 
özellikle web erişilebilirlik eklentisinin renk körlerini etkilememesi açısından 
yeşil ve kırmızı renkleri barındırmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
yapılan değişiklikleri geri almak ve baştan başlamak gibi imkânlar 
kullanılabilirlik açısından önemli olduğundan yola çıkarak bu web eklentisine de 
“ayarları sıfırla” komutu eklenmiştir.  

Bir arayüzün kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini ölçmeye yönelik 
birçok metot önerilmiştir. Web sayfalarının erişilebilirlik değerlendirilmesi için 
ise birtakım araçlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada da geliştirilen web eklentisinin 
değerlendirilmesi AChecker isimli değerlendirme aracı ile gerçekleştirilmiştir. 
Gerek Kaygısız, Keskin ve Oğuz (2011)’un çalışmalarında gerekse Çelik 
(2014)’in çalışmasında üniversite web sayfaları aynı araç ile değerlendirilmiştir. 
Ancak alanyazında “web sayfaları” AChecker değerlendirme aracında test 
edilirken, bu çalışmada geliştirilen “web sayfası eklentisi” test edilmiştir.  

Sonuç olarak çalışma kapsamında geliştirilen eklenti görsel açıdan az 
görenlere hitap etmektedir. Bu çalışma, erişilebilir web sayfası tasarımının 
yaygınlaştırılması, önemsenmesi ve bu konudaki farkındalığı artırılmasına 
katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. Yapılan incelemeler ve elde edilen 
bulguların neticesinde, görme engelliler için daha iyi web sayfası geliştirilerek, 
görme engellilerin sürekli gelişmekte olan dünyamızda var olmalarına önemli bir 
katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çalışmada geliştirilen eklenti, web sayfalarına 
entegre edilerek görme engellilerin internete erişebilmeleri sağlanmaktadır. 
Yalnız bu işlem yapılırken eklentinin entegre edileceği web sayfası görme 
engellilere yönelik olarak uygun şekilde tasarlanmalıdır. 

Pandemi döneminde, normal seyrinde ilerleyen eğitimde dijital dönüşüm 
kapmasındaki değişimler, aniden hız kazanmış ve uzaktan eğitime geçilmesi 
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görme engelli öğrencilerin web erişimlerinde sorun yaşanmasına yol açmıştır. 
Yapılan çalışmada geliştirilen web eklentisi, az gören görme engelli öğrencilerin 
öğrenme ortamlarına erişimlerini rahatlatacaktır. Bu tür çalışmalar, gelişen 
teknoloji ile daha iyi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Özellikle mobil işletim 
sistemlerine de uyumlu bu tür çalışmalar erişilebilirlik çalışmalarına katkı 
sağlayacaktır. Öğrenme ortamlarının yanında gerek kamu gerek özel sektörde web 
sayfalarının erişilebilirlik ölçütlerine göre oluşturulması görme engelliler için 
faydalı olacaktır. 

Çalışma sonucunda web eklenti çalışmalarına zeki sistemlerin dahil 
edilmesinin de değerlendirmeye değer bir konu olduğu kanısı uyanmıştır. 
Örneğin, Chatbot uygulaması kullanılarak klavyesiz erişilebilirliğin sağlanması 
çalışmalara farklılık katabilir. Web sayfalarında veya öğrenme ortamlarında bu 
tür özelliklerin olup olmadığını gösteren ortak ve evrensel ikon çalışmalarının da 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çalışma sürecinde web sayfalarında 
görme engelliler için ortak bir logo olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumun bütün web 
sayfası kullanan görme engellilerde farkındalık yaratacağı öngörülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar ışığında hem uygulamaya hem de alan yazına yol 
göstermesi beklenen yeni araştırma soruları ve öneriler de ortaya çıkmıştır. Yapay 
zekâ yöntemlerinin erişilebilirlik çalışmalarına katkılarının kullanıcı deneyimleri 
ile araştırılması potansiyeli bunlardan biridir.  Bu eklenti geliştirme çalışmasında 
engel oranı parametresi çalışma kapsamında tutulmuştur. Özellikle kullanıcı 
testleri yapılırken bu parametrenin dikkate alınması uyarlanabilir eklentilerin 
geliştirilmesine yol gösterici olabilir. Yine uzaktan eğitim faaliyetleri 
perspektifinden bakıldığında, üniversiteler görme engelli öğrencileri için 
uyarlanabilir kullanıcı arayüzlerini geliştirmeli ve sürekli iyileştirme çalışmalarını 
hem farkındalığı artırma hem de fırsat eşitliği sunma açısından sürekli olarak 
devam ettirmelidirler.    
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BÖLÜM 13 

YAPAY ZEKÂ VE ENGELLİ BİREYLER:                                                     
VERİ BAZLI SORUNLAR VE ÖNYARGI1 

Şebnem ÖZDEMİR2, Merve Gizem ÇÖMLEKÇİ3,  

Yasin KIRELLİ4, Gizem AYDIN5, Aslınur TUNÇER6,  

Furkan KAYA7, Aleyna BAYDUR8 

ÖZET 
İnsanlığın yeni elektriği olarak nitelenen yapay zeka, tıpkı elektrik gibi hayatın 

her alanında farklı değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimlerde ana hedef 
insanoğlunun faydasına çıktılar üretmek olmasına rağmen, elde edilen sonuçlarda 
kimi zaman ırk, cinsiyet, dış görünüş gibi hassas konularda toplumsal ayrıştırma ile 
karşılaşılmaktadır. Bu durumun en temel nedeni sahip olduğumuz yapay zeka türünün 
veri bağımlı olması, makinenin öğrenmesi için gerekli verinin olmaması/toplanmamış 
olması ve/veya verinin temsiliyet problemi taşımasıdır. Söz konusu engelli bireyler 
olduğunda, bu bireylere ait verinin mevcut yığın içinde oldukça az olması, yapay zeka 
tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu verinin toplanma biçimi, 
etiketli veri oluşturma süreci ise engelli birey açısından oldukça kritik bir mahremiyet 
problemidir. Bu çalışmada salt engelli bireylere yönelik yapay zeka uygulamaları 
geliştirilmesi tarafı değil, “herkes için” “normal koşullar/değişkenlerle” geliştirilen 
uygulamalardaki engelli birey verisinin eksikliği tartışılmaktadır. Veri setlerinde 
engelli birey verisinin eksikliğindeki nedenler arasında mahremiyet tarafında 
uygulanması gereken özgün bir politika kurgusunun olmayışı, araştırmacının 

                                                   
1 Proje, İstinye Üniversitesi 2020/B8 no’lu BAP projesi kapsamında desteklenmiştir.  
2 İstinye Üniversitesi, sebnem.ozdemir@istinye.edu.tr, 0000-0001-6668-6285 
3 İstinye Üniversitesi, mcomlekci@istinye.edu.tr, 0000-0002-7816-3673 
4 Sakarya Üniversitesi, yasin.kirelli@ogr.sakarya.edu.tr, 0000-0002-3605-8621 
5 EreTeam, gaydin@ereteam.com 
6 EreTeam, atuncer@ereteam.com 
7 İstinye Üniversitesi, 210527097@stu.istinye.edu.tr 
8 İstinye Üniversitesi, 180527020@stu.istinye.edu.tr 
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farkındalığının yetersiz oluşu ve engelli bireyin yapay zeka dünyasına dair genel 
kültür edinebileceği ortamların azlığı yer almaktadır. Çalışmada ayrıca bu eksikliği 
gidermek adına evrensel tasarım ilkeleri ile hazırlanmış olan Hairezmi projesine de 
yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Engelli Bireyler, Veri, 
Önyargı 

 
ARTICIAL INTELLIGENCE AND PERSONS WITH DISABILITIES: 

DATA-DRIVEN PROBLEMS AND BIAS 

ABSTRACT 
Artificial intelligence, which is characterized as the new electricity of 

humanity, causes different changes in all areas of life, just like electricity. Although 
the main goal in these changes is to produce outputs for the benefit of human beings, 
sometimes social sortation is encountered in sensitive issues such as race, gender and 
appearance in the results obtained. The main reason for this situation is that the 
artificial intelligence model is data dependent, insufficient data for machine learning 
or the representation problem of the data. When it comes to individuals with 
disabilities, the fact that the data of these individuals is quite scarce in the existing 
stack causes it to be ignored by artificial intelligence. The process of creating labeled 
data, which is the form of collecting data is a very critical privacy problem for the 
disabled person. This study does not focus solely on the development of artificial 
intelligence applications for people with disabilities. What is discussed here is the lack 
of disability data in applications developed with “normal conditions/variables” for 
“all”. Among the reasons for the lack of data on individuals with disabilities in the 
datasets are the lack of an original policy setup that should be implemented on the 
side of privacy, the lack of awareness of the researcher, and the scarcity of 
environments where the disabled individual can acquire a general culture about the 
world of artificial intelligence. The study also includes the Hairezmi project, which is 
designed with universal design principles fulfil this need. 

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Disabled People, Data, 
Bias 
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1. GİRİŞ 
İnsanoğlunun belki de en eski rüyalarından biri olarak görülen yapay zekâ; 

bugünkü gelişim yolculuğuna kadar çeşitli evrelerden geçmiştir. Değişim, gelişim 
ve duraklama gibi çeşitli eylemleri barındıran bu evreler, salt teknik yolculuğu 
değil, yapay zekâya dair bakış açısındaki güncellemeleri de içermektedir.  

İnsanoğlunun yapay zekâya dair ilk hayaline, İlyada ve Odessa 
Destanları’nın yazarı olan Homeros’a ait yazıtlarda rastlandığı ifade edilmektedir 
(Nilsson, 2019; Özdemir & Kılınç, 2019). Doğu da ise benzer dönemlerde eski 
Çin yazıtlarında sahibinin komutu ile hareket edebilen heykeller, zırhlı 
birliklerden bahsedilmektedir. Bu yapay zekâ hayalinin en vücut bulmuş şekli, 
Cezeri’nin 13. yüzyıldaki makine/robot modellemesidir. Cezeri, o dönemin iki 
temel gücü olan suyun ve hayvanların gücünden yararlanarak, kendi kendine 
hareket kabiliyeti taşıyan “servis yapan garsonu” tasarlamıştır. 1818 yılında ise 
Mary Shelley’in Frankenstein hikayesinde çeşitli organ parçalarının ve elektriğin 
gücüyle “insana benzeyen ama insan olmayan” canavarın diriltilmesi 
tasvirlenmektedir. 15. yüzyılda ise Davinci’nin, Cezeri’nin makinelerinden 
esinlenerek, o dönemin kuvvet prensiplerine uygun makine/araç/robot modellerini 
hayata geçirdiğinden bahsedilmektedir. 

Yapay zekânın düşünsel bu yolculuğu, 1950 yılında “makineler düşünebilir 
mi” sorusunun bilim dünyasında yüksek sesle sorulması ile farklı bir yön 
kazanmıştır. O döneme kadar devam eden matematiksel ve felsefi çalışmalar, 
yavaş yavaş bilim dünyasında yer bulmaya, kayda değer bir inceleme alanı haline 
gelmeye başlamıştır. Nitekim 1956 yılında John McCarthy, tüm bu çalışmaların 
adını “artificial intelligence – yapay zekâ” olarak koymuştur. Buradaki artificial 
kavramı “doğalı ile özdeş olan, doğalı ile aynı özelliklere sahip olan ancak doğal 
olmayanı” vurgulamak için kullanılmıştır. Yani Türkçe’ye çevrilmiş hali ile 
oluşan kelime öbeği “insandaki doğalı, makinedeki yapayı, sahtesi” 
düşüncesinden ötesini temsil etmektedir. Bu nedenle yapay zekâ dünyasının 
önemli isimlerinden Prof. Dr. Ethem Alpaydın’ın kavramın Türkçesini yapma 
zekâ olarak kullanmıştır. 

1956 yılında tüm bu çalışmaların yapay zekâ ismi altında toplanması, bu 
alanın bir mühendislik çalışma/araştırma alanı olarak nitelenmesi, çalışmalardaki 
bakış açısını da etkilemiştir. Yapay zekânın oluşturabileceği sosyal etkiler, yapay 
zekâ dünyasında göz ardı edilen bireyler/azınlıklar, makinenin 
önyargı/yanılgı/sapma meydana getirilebilmesi konuları o dönemde neredeyse hiç 
tartışılmamıştır. 1958 yılında ise, ünlü matematikçi Cahit Arf, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde makinelerin düşünebilmesine ilişkin ilk çalışmasını paylaşmıştır. 
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Bu paylaşım, o dönem için ülkemiz ile konunun öncü ülkelerinden olan Amerika 
arasındaki farkın bilimsel olarak sadece 2 yıl olduğunu göstermektedir. 

Yapay zekâ dünyasındaki çalışmalar, 1974-76 yıllarına kadar başta 
DARPA olmak üzere çeşitli kurumlardan alınan maddi desteklerle ilerlemiştir. İlk 
robot köpek, ilk sohbet robotu, ilk el yazısı tanıyan uygulama, satranç oynayan 
makine 1974’den önce geliştirilmiştir. O dönemdeki yapay zekâ yatırımlarının 
artışı, bilim dünyasının bu alana odaklanması, 1969 yılında insan seviyesinde bir 
zekâya sahip yapay zekâya 10 yıl içinde erişileceği fikrini doğurmuştur. Ancak o 
dönemde görülen ve görülmeyen iki temel sorun vardır: Bunlardan görüleni; 
altyapı ve bilgisayar gücüne dair kısıtlarının aşılamamasıdır. Öyle ki günümüzün 
akıllı telefonları, o dönemin en güçlü bilgisayarının 20 katı güce ve işleme 
kapasitesine sahiptir. Bu nedenle 1974-76 dönemlerine kadar yapay zekâ 
alanındaki tüm çalışmalar, matematiksel ve felsefi anlamda güçlü olsalar bile, 
gerçek bir makine kurgusunu oluşturma noktasında altyapı sorunları nedeniyle 
tıkanmıştır.  

O döneme ait görülemeyen bir diğer sorun ise, makinenin/yapay zekânın 
nasıl öğrenebileceğine, karar verebileceğine dair net bir cevabın verilememesi, 
öğrenme kaynağı olarak verinin kullanılması düşüncesine erişilememesidir. 
Yapay zekânın insana benzer davranışlar sergilemesi, görevleri insan gibi yerine 
getirebilmesi, hayatın doğal döngüsü içinde gerekli çıktıları üretebilmesi için 
“insan tarafından üretilmiş görev bazlı veri yığınına” ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın 
giderilmesine yönelik ilk olay, internet kullanımının yaygınlaşmasıdır. İkincisi ise 
2004 yılından itibaren sosyal medya platformlarının birbiri ardına kurulması, 
üçüncüsü ise akıllı telefonlar sayesinde bireyin her yerde ve her zaman bağlantılı 
olabilmesidir. Böylece birey dijital dünyanın doğal bir veri üreticisi haline gelmiş, 
yapay zekânın öğrenmesi için gerekli veri yığını da oluşmaya başlamıştır.  

2. YAPAY ZEKÂ’DA BİAS PROBLEMİ 
Makine (yapay zekâ) veri yığınlarından belli bir amaç/görev doğrultusunda 

tanımlama ya da tahminleme bazlı çıktılar üretmektedir. Bu çıktıları üretme 
sürecinde makinenin önyargısız, tarafsız, manipülasyondan uzak olması 
beklenmektedir. Ancak 2010 yılından günümüze kadar farklı alanlarda yapay 
zekâ tarafından üretilen çıktılarda bu durumun zedelendiği, adil, tarafsız, 
ayrımcılıktan uzak sonuçlar elde edilemediği görülmektedir (Angwin vd. 2016; 
Keyes, 2018; Buolamwini ve Gebru 2018; Özdemir ve Kılınç, 2019; Greene 
2019). Bu durumun iki temel nedeni bulunmaktadır: Bunlar temel istatistik 
kapsamına giren evrenin tanımlanması, örneklemin buna göre tasarlanması ve 
bakış açısıdır. Burada bakış açısı kavramından kastedilen salt araştırmacının 
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bakışı değildir, araştırmacının veri toplayacağı evren, yani toplumdaki anlayış da 
kritiktir. 

2.1. Evren ve Örneklem Temsiliyet Problemi 
Bir problemin çözümünün aktif olarak kullanılacağı alan evren tanımı ile 

sınırlıdır. Ancak makinenin evrendeki tüm veriden öğrenmesi mümkün değildir. 
Çünkü bu veriyi toplamak önemli bir maliyet sorunudur ve çoğu zaman verinin 
tamamına zamansal açıdan erişmek mümkün değildir. Bu noktada yapay zekâ 
araştırmacısı; evreni temsil eden bir örneklem oluşturmakta ve bu örneklem 
üzerinden veriyi toplamaya çalışmaktadır. Ancak evrenin tam tanımlanamadığı, 
evren örneklem arasındaki dengenin kurulamadığı her nokta temsiliyet problemi 
yaratmaktadır.  Bu da yapay zekânın, kendisi için oluşturulan örneklem verisi 
kadar öğrenme yaşayabilmesi, o örneklemdeki örüntü/gizli kalmış kurallar 
silsilesi kadar düşünme/karar verme gücü kazanabilmesi demektir. Makine 
(öğrenme yaşamış yapay zekâ), evrene, örneklemin kendisine kazandırdığı 
genişlikte/çeşitlilikte bir bakış açısıyla yaklaşacaktır.  

Yapay zekanın evren ve örneklem tarafındaki en iyi örnekleri arasında 
yapay zekanın sentetik insan yüzü oluşturması yer almaktadır. İlk oluşturulan 
sentetik insan yüzleri sarışın ve mavi/yeşil gözlü olup, yüzün basit kusurlardan 
arınmış bir şekildedir. Bu noktada yapay zeka için evren tanımı, tüm dünyadaki 
insanlar olsa bile, oluşturulan örneklem Hollywood ünlülerinin yüzlerini 
barındırdığından, makine bu yüzlerden öğrenerek insanı tasvirlemiştir. 

2.2 Bakış Açısına Dayalı Sorunlar 
Bir problem/amaç doğrultusunda toplanan veri, supervised (danışmanlı/ 

denetimli/ gözetimli) öğrenme veya semi-supervised (yarı-danışmanlı/ yarı-
denetimli/ yarı-gözetimli) öğrenme yöntemleri kullanılarak yapay zekânın 
öğrenme kümesi haline getirilecekse “etiketleme” unsuru ortaya çıkmaktadır. 
Etiketleme, başta görüntü ve kelime verileri olmak üzere, insanın her bir veri 
üzerindeki bakışını ortaya koyan tanımlayıcı çıktılardır. Araştırmacıların yapay 
zekâ için topladığı veri yığını, etiketli olabileceği gibi çoğunlukla etiketsizdir. 
Etiketsiz veri üzerinde araştırmacı, problemin doğasına göre uzmanlarla 
çalışabileceği gibi kendisi de etiket üretebilir. Örneğin kedileri tanıyan bir yapay 
zekâ uygulaması geliştiren birey topladığı görselleri “kedi olanlar ve olmayanlar 
diye ayırıp, kedi barındıranları kedi kelimesi” ile işaretleyebilir. Ancak 
araştırmacının kemik kırıkları üzerine bir makine geliştirme hedefi varsa, alan 
uzmanları ile çalışması beklenir. Alan uzmanları, kemik kırıkları görüntüler 
üzerinde, daha niş etiketler üreteceklerdir. Böylece makine tıpkı bir uzman gibi 
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görüntülerden öğrenerek kemik kırığı üzerine teşhis koyabilme gücü kazanmış 
olacaktır.  

2.2.1. Yanlı Etiketleme (Birey) 
Yapay zekânın önyargılı/yanlı çıktı üretmesine neden olan durumların 

başında öğrenme kümesindeki verinin yanlı etiketlenmiş olması sorunları 
doğmaktadır. Bu yanlı etiketleme; toplanmış veri üzerinde fiili bir etiketleme 
işlemi yapılması olabileceği gibi, araştırmacının kafasında oluşan etiket gereği 
farkında olmadan veriyi toplaması şeklinde de gerçekleşebilir (Barr, 2015).  

Örneğin Özdemir (2021) “Türk Sineması’nın güzel kadınlarının simalarını 
öğrenen yapay zekâ örnek olayında” araştırmacının sarışın kadını güzel olarak 
zihninde etiketlemesi ile farkında olmadan veri toplayabileceği, bu veriden 
öğrenen makine için koyu renk saçlı kadınların “güzel olmayan” olarak 
nitelenebileceği ortaya konmuştur. O halde araştırmacının sahip olduğu 
önyargı/yargı, veriyi toplama sürecini manipüle ettiği gibi, toplanan verinin neyi 
ifade ettiğine dair bakış açısını da etiketler üzerinden yönlendirmektedir. Bu türlü 
bir sorun, sürecin başka araştırmacılar tarafından denetlenmesi/değerlendirilmesi 
ile çözülebilir niteliktedir. 

2.2.2. Yanlı Doğal Etiket (Toplum) 
Bazen sorun araştırmacının bakış açısından daha geniş ölçekli ve çözülmesi 

zor bir etiketleme problemini barındırmaktadır. “Mühendis” kelimesi ile belli bir 
cinsiyetin eşleştirilmesi, “yemek pişirmek”, “boya-badana yapmak” gibi 
eylemlerin yine cinsiyet bazlı kalıplara atfedilmesi en temel örneklerdendir. Bu 
kalıplar toplumun ortak bakış açısı ile oluşmaktadır. Yapay zekâ öğrenme 
esnasında baskın görüşe/veriye yönelmektedir. Bu durum, bazı eylemleri 
öğrenirken, toplumda yaygın olan bakışı kazanmasına da yol açmaktadır (Bass ve 
Huet, 2017). Örneğin dünya genelindeki yapay zekâ uygulamalarında teknoloji-
kadın, yapay zekâ-kadın ikilisi sorunludur (Bolukbaşı vd. 2016; Cole, 2018; 
Dastin, 2018; Catalyst, 2019). Bu alanlardaki kadın sayısının az olması, bu verinin 
az olmasına, bu da bu veriden öğrenen yapay zekânın ise kadını teknoloji alanına 
uygun bulmamasına neden olmaktadır. Bu sorunun ülkemizdeki gizli kaynağı 
“sayısal alanlarda erkekler daha başarılıdır” şeklindeki yaygın görüştür. Bu 
görüşü duyan, hisseden her kız çocuğu koşullanarak teknoloji alanından çekilme 
eğilimi gösterebilir. Dolayısıyla bu türlü bir sorunun çözümü basit bir istatistiksel 
yaklaşımdan ziyade bütünsel bir değişimi gerektirmektedir ve çözüm sanıldığı 
kadar kolay değildir.  
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2.2.3. Baskın Veri Türü 
Toplum ve/veya bireyin sahip olduğu önyargıların ötesinde çeşitli 

durumlarla da karşılaşılabilir. Öyle ki bazen tahmin edilmesi/ulaşılması beklenen 
olası iki durumdan birine dair veri, hiç üretilmemiş ya da oldukça az miktarda 
olabilir. Örneğin kalp krizi verileri derlendiğinde erkeklere ait verinin, 
kadınlardan çok daha büyük bir yığın oluşturduğu görülmektedir. Böyle bir veri 
kümesinden öğrenen, kalp krizini tahmin eden makine (yapay zekâ) için kalp krizi 
ve erkek kelimeleri doğal olarak eşleşmektedir. Kadının kalp krizi geçirme 
durumu ise bir istisnadır ve “istisnalar kaideyi bozmaz”, yani yapay zekâ için 
“kadının kalp krizi geçirmesi” şeklinde alternatif bir durum yoktur. Böylesi bir 
problemin çözümünde, diğer bir deyişle veri setindeki dengesizliği gidermek 
adına, sentetik veri üretimine başvurulmaktadır.  

2.2.4. Nesil Değişimi  
Veri toplama süreci belli bir geçmişi ifade etmektedir. Örneğin bir şirketin 

10 yıllık verisi, onun müşterisini anlamak için en önemli değeridir. Ancak bu 
değerden elde edilen karar kuralı/çıktı, her zaman uygulanabilir olmayabilir. Bu 
10 yıllık süre içinde nesilde meydana gelen değişim, bakış açısını, tercihleri ve 
doğal olarak veriyi etkiler.  Örneğin mahremiyet konusu, x,y,z ve algoritma kuşağı 
olarak adlandırılan farklı nesillerde, farklı şekilde algılanmaktadır. Bu da 10 yıllık 
bir veri analizinden elde edilen çıktının her nesle uygun olmaması, biriken 
verideki baskınlık nedeniyle tek bir neslin bakış açısının makine tarafından 
yansıtılması demektir. Özellikle hukuk alanındaki geçmiş veriden öğrenen 
makine, dava dosyalarındaki yargıya bakarken bazen tek bir dönemin ya da neslin 
bakışına uygun sonuçlar üretebilir.  

Örneğin geçmiş dönemlerde kabul edilebilir hafif bir suç, günümüz 
dünyasında kritik bir suç olarak kabul ediliyor olabilir, ya da geçmişte suç sayılan 
bir düşünce bugün bireysel özgürlüğün ifadesi olarak karşılık buluyor olabilir. Bu 
durumda makine; baskın veri geçmişe aitse o bakış açısıyla suçu yordayacak ve 
toplumun yeni algısına uymayan sonuçlar üretecektir. 

Özdemir (2018) toplumun bakış açısındaki evren ve örneklemdeki 
temsiliyet problemi ve bakış açısına dayalı sorunların engelli bireyler üzerindeki 
yansımasını göstermek üzere özel bir örnek olay geliştirmiştir. Bu örnek olayda 
sürücüsüz araç ve bireyi tanıma problemi ele alınmıştır. 2018-2021 yılları arasında 
9382 birey üzerinde gerçekleştirilen örnek olayda katılımcılardan “yapay zekâ 
geliştiricisi olduklarını varsaymaları, bu varsayımdan hareketle “makine için 
karşıdan karşıya geçen bireyi tanımlamaları” istenmiştir. Yapılan ilk 
tanımlamaların %94,8’i bireyi “iki kolu ve iki bacağı olan”, “kollarını sallayarak”, 
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“iki bacağının üstünde yürüyen” ifadelerini barındırmaktadır. Bu durum engelli 
bireylerin, verinin üretimi ve derlenen verinin etiketlenmesi tarafındaki potansiyel 
problemleri işaret etmektedir. 

3. YAPAY ZEKÂDA ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK 
ÖNYARGI SORUNU 
Şu zamana kadar ürettiği çözümler ve çıktılarla yapay zekâ, pek çok açıdan 

fayda yaratabilme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu 
fayda üretme süreci, verinin üretilmesi, toplanması, doğru bir biçimde 
etiketlenmesi ve analizi gibi adımlara bağlıdır. Salt engelli bireylere yönelik 
olmayıp, kapsayıcı unsurlarla – toplumun tamamı için- geliştirilmesi planlanan 
yapay zekâ uygulamalarında iki ana sorun bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: 

 Hali hazırda var olan veri setlerinde engelli bireyleri temsil eden 
verilerin bulunmayışı 

 Bu şekilde temsiliyet gücü olan verilerin toplanmasına yönelik politika 
eksikliği 

Kushi (2020); engelli bireylerin yapay zekâ temelli bir ayrımcılığa maruz 
kalmamaları için makinenin öğrenme süreci öncesinde engelli bireylere yönelik 
veri temsiliyetini kontrol eden; makineyi geliştirme sürecinde ise evrensel tasarım 
ilkelerine hakim uzmanlarla çalışılmasını önermiştir. Buradaki temel beklenti 
gerek araştırmacının zihninde var olan gerekse makineye yansıması muhtemel 
“normal” kavramının gözden geçirilmesini sağlamaktır. Çünkü araştırmacı 
evrenden oluşturduğu örneklem kurgusunda normalin ve/veya yapabilirliğin 
(ability) standartlarını düşünerek hareket etmektedir. Böylesi bir senaryoda; 
engelli bireye ait verinin olmaması (üretilmemiş, üretilse de depolanmamış 
olması), var olan verinin yığın içinde oldukça az olması, analizlerde uçdeğer 
olarak kabul edilmesi ve devre dışı bırakılması ile yapay zekâ eğitilmektedir.  

Netflix’in yapay zekâ uygulaması, filmleri tavsiye etme biçiminde 
kullandığı parametreler ve öğrenme kapasitesi ile dünyanın hatırı sayılır başarılı 
yapay zekâ uygulamalarındandır. Arka plandaki makine video önerisi yaparken; 
tür, ruh hali, önceki izleme deneyimleri vb. farklı pek çok özelliğe göre doğru/arzu 
edilen içeriği bireye sağlamaktadır. Ancak birey, engelli bir birey olarak, sesli 
açıklamalar ve/veya alt yazılara ihtiyaç duyuyorsa, makine bu ihtiyacı hesaba 
katılması gereken, kritik bir birey özelliği olarak değerlendirmemektedir. Benzer 
şekilde reklam sektörünü etkileyen dijital eş kavramı; veriyi toplama ve geliştirme 
süreçleri ile engelli bireyleri devre dışı bırakmaktadır. Müşterinin dijital eşini 
(özelleşmiş profilini) çıkarmaya yönelik oluşturulan veri tabanlarında, nelerin 
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tıklandığı, nelerin aratıldığı ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ancak bu tıklamanın, 
aramanın biçimine yönelik veri, engelli bireyin davranışı göz ardı edilerek 
toplandığından, “yapay zekâ için engelli bireyin ilgi alanı” şeklinde bir değişken, 
etiketleme veya çıktı oluşmamaktadır. Böylesi bir sistemde; engelli bireye 
yönlendirme yaparken ilgi alanından ziyade sadece erişilebilirliği baz almaktadır 
(Proulx, 2021). 

Covid-19 nedeniyle bireylerin evlere kapandığı ve hayatın dijital dünyadan 
sürdürüldüğü dönemlerde, videoların üretimi ve izlenmesi önemli bir veri yığınını 
oluşturmuştur. Bu veri yığınından bireyin göz ve yüz hareketlerini inceleyen, 
mimiklerinden öğrenen ve çıkarım yapan yapay zekâ uygulamaları geliştirilmiştir. 
Örneğin, uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencinin kopya çekme davranışını tespit 
eden bir yapay zekâ uygulaması; ağırlıklı olarak bireyin göz hareketlerini 
incelemektedir. Gözün belli bir noktaya uzun uzun bakması, ekran dışında bir yere 
bakıyor olması, makine için kopya çekme adına kuvvetli bir işaretleyicidir. Ancak 
söz konusu görme engelli bir öğrenci olduğunda, sistem için göz hareketleri ya 
tanımsız ya da kopya çekme eylemi ile eşleştirilecektir.  

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Illinouis eyaletinde geçerli olan yasa 
gereği, işe alımlarda videoların derlenmesi ve yapay zekâ ile işlenmesi mümkün 
hale gelmiştir. Yasa 2019 yılında, pandemiden önce ilgili mecliste tartışılmış ve 
kabul görmüştür. Pandemi ile beraber, işe alımda yapay zekânın kullanılması, 
bireyin stres, samimiyet ve işe uygunluk gibi süreçlerinde videoların veri olarak 
devreye alınması oldukça yaygın hale gelmiştir. Ancak bu uygulamalardaki 
“normal” kavramı ve toplanan veri yine engelli bireyler olduğunda tartışmalıdır. 
Felç geçirmiş, konuşma anlamında farklı bir engeli bulunan birey, yapay zekânın 
öğrenme kümesi açısından nörotipik olmadığından, yani makine bu duruma 
uygun öğrenme yaşamadığından tanımsızdır ve/veya o işe uygun değildir. 
Sistemin bu şekilde çıktı üretmesi, sadece teknik bir sorunu işaret etmez, engelli 
bireyin ilk maruz kaldığı sonuç açısından da tahrip edicidir. Bu türlü bir durum 
“özel durum tanımlaması” ile makinenin kararının dikkate alınması yoluyla pratik 
olarak çözülecektir, ancak yapay zekânın öğrenmesinde oluşan önyargı 
giderilmemiş olacaktır.  

Görüntü verisi odaklı bu sorunların dışında, ses verisinden öğrenen ve buna 
uygun komutlar alan yapay zekâ uygulamalarında da sıkıntılı durumlar 
oluşmaktadır. Stanford Üniversitesi (2021) araştırması sesli asistanların, popüler 
ses tanıma sistemlerinin, azınlık durumda olan bireyler için ciddi hataları 
olduğunu ortaya koymuştur. Kekemelik vb. farklı türlerdeki konuşma engeli 
ve/veya net konuşma yeteneğini etkileyen herhangi bir rahatsızlığı olan bireyler 
bu sistemleri kullanamamaktadırlar. 
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Yapay zekâda engelli bireylere yönelik bu sorunların çözümünde bir diğer 
önemli husus, verinin üretilmesi ve etiketlenmesidir. Yani bir 
durum/olay/problem karşısında engelli bireyin kendisi için geçerli veriyi üretmesi 
kadar, bu verinin nasıl anlaşılması gerektiğine yönelik uygun etiketleme yapması 
da kritiktir. Ancak bu etiketli verinin üretilmesinde kurum ya da birey bazlı özel 
bilgi paylaşmaya dair çekinceler ve mahremiyet kaygısı devreye girmektedir. 
Accenture Küresel Eşit Olma Raporu 2020: Değişimi Etkinleştirme ’ye göre 
engelli çalışanların %76'sı ve engelli yöneticilerin %80'i iş yerindeki engellerini 
ifade etme konusunda çok da açık değiller. Gerçekten de bir engelin açık bir 
şekilde ifşası, hassas bir konu, mahremiyet zedeleyici olarak görülebilirken, 
engele bağlı oluşan farklı her durumun ifadesi de toplumsal aidiyet tarafını 
kırılgan hale getirmektedir (Henneborn ve Eitel-Porter, 2020). 

Makinenin engelli bireye karşı önyargısız olması, yok saymaması adına 
gerekli verinin toplanması için yapay zekâ araştırmacılarının daha şeffaf 
davranması gerekmektedir. Bu şeffaf tavır, hem bu alandaki yapay zekâ 
farkındalığı ve verinin öneminin evrensel tasarım ilkeleri ile kazandırılması, hem 
de verinin daha farklı bir mahremiyet tanımı çerçevesinde toplanması için 
politikalar, yöntemler üretilmesi yönünde olmalıdır. 

4. YAPAY ZEKÂ FARKINDALIĞI KAZANDIRMADA 
HAIREZMİ PROJESİ 
Yapay zekâya duyulan ilgilinin giderek artması, bu alanda da infodeminin 

başlaması ve baş edilemez hale gelmesine neden olmuştur. Pandemiden daha 
tehlikeli olarak nitelenen infodemi; bilginin yanlış içeriklerle sunulması, 
kirletilmesi, eksiltilmesi, anlaşılamaz hale getirilmesidir. Bu durum yapay zekâ 
alanına yeni dahil olmuş, kapsamını merak eden herkes açısından büyük bir 
tehdittir.  

Yapay zekânın belli bir uzmanlık bilgisi gerektirmesi, teknik bir kaynaktan 
genel kültür anlamında bilgi edinme sürecini de zorlaştırmaktadır. Ülkeler yapay 
zekânın her kesim tarafından anlaşılması adına “AI4ALL (Her şey İçin Yapay 
Zekâ)”, “AI 4 Everyone (Herkes İçin Yapay Zekâ)”, “Elements of AI (Yapay 
Zekânın Öğeleri)” başlıklı içerikler organize etmektedirler. Bu içeriklerdeki ortak 
kanı; teknik olmayan bir boyutta yapay zekâya dair kültürün kazandırılmasıdır.  

HAIrezmi Projesi (HAY); sağlıktan sanata geniş uygulamalar kümesine 
sahip olan yapay zekâ kavramının herkesin anlayabileceği bir dille ve evrensel 
tasarım ilkeleri ile kurgulanarak, engelli bireyleri de kapsayacak şekilde 
sunulmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında yapay zekâ kavramı; tarihçe ve 
ana kavramlar, yöntemler, uygulama alanları, kırılgan noktaları ve devlet 
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politikaları olmak üzere beş ayrı başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklarda 
sunulan bilgiye ek olarak dünya genelinden doğruluğu kanıtlanmış yapay zekâ 
haberleri ile de bireyler güncel tutulmaya çalışılmıştır.  

Proje kapsamındaki kurgulanan web ortamı; PHP dili ile geliştirilmiş 
“Wordpress” adlı içerik yönetim sistemiyle desteklenmiştir. Sistemde verimliliği 
arttırmak üzere çeşitli eklentilerden de faydalanılmıştır. 

 İletişim formu için Contact Form 7  
 Contact Form 7 eklentisine Material Design teması eklemek için 

Material Design for Contact Form 7  
 Sitenin açılışında tek seferlik bir video göstermek için Video Popup 
 Recaptcha v3 için Google Site Kit 
 Web sitesini olası ataklardan korumak için Loginizer 
 Web sitesini optimize etmek için Autoptimize ve W3 Total Cache  
 Mail göndermek için WP Mail SMTP 
 Yazıyı sese çevirmek için Responsive Voice 

Projenin asıl odak noktası mevcut sistemin evrensel tasarım ilkeleri ile 
desteklenmesidir. Bu noktada izlenen yol aşağıdaki gibidir: 

1. Eşit Adil Kullanım İlkesi 
o Web sitesinde bulunan içerikler 7’den 70’e herkese hitap edecek 

şekilde hazırlanmıştır. 
o Hiçbir kesme ayrımcılık uygulanmamıştır. 
o Damgalama yapılmamıştır. 

2. Kullanımda Esneklik İlkesi 
o Farklı algı hızlarında kullanıma uygun. 
o Sağ ya da sol el ile kullanımda eşit derecede kullanışlı. 
o Hataları tolere edebilecek bir tasarıma sahip. 

3. Basit ve Sezgisel Kullanım 
o Web sitesi karmaşıklıktan uzak, dikkat dağıtıcı olmayan, kolay 

anlaşılabilir, minimalistik-block tasarım stillerine sahip bir arayüze 
sahiptir. 

o Dersler belli bir sıra ile önem derecesine uygun bir şekilde 
düzenlenmiştir. 
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o Sesli okuma, disleksi dostu font seçimi gibi özellikler ile dil 
becerileri ve okuryazarlık düzeyi bakımından geniş bir yelpazeye 
hitap etmektedir.  

4. Anlaşılabilir Bilgi İlkesi  
o Şeffaf ve duru bir anlatıma sahip yazılar. 
o Yazılar, resimler ve grafiklerle destekleniyor. 
o Reklama boğuk olmayan bir arayüz. 

5. Hata Toleransı  
o Tasarım, kazaen ya da istem dışı muhtemel eylemlerin kötü 

sonuçlarını en aza indirecek şekildedir. 
o Tasarımda tehlike oluşturabilecek bileşenlere yer verilmemektedir. 

6. Düşük Fiziksel Çaba 
o Tasarım, çok az bir çabayla, yorulmadan, etkin ve rahat biçimde 

kullanılabilmektedir. 
o Üst üste tekrarlanması gerekecek işlemler bulunmamaktadır. 

7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Boyut ve Alan 
o Herkes, oturur ya da ayakta durur pozisyonda iken, önemli bütün 

bileşenleri açıkça görebilmektedir. Her iki pozisyonda da tüm 
bileşenlere kolayca ulaşabilmektedir. 

HAIrezmi projesinde, sitenin erişilebilirlik seviyesini arttırmak amacıyla 
UserWay eklentisi kurulmuştur. 
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Şekil 1: HAIrezmi erişilebilirlik menüsü 

 
UserWay eklentisi ile Kontrast, Metin Boyutu, Metin Boşluğu, İmleç 

Büyüklüğü, Satır Yüksekliği, Metin Hizalama, Disleksi Dostu seçenekleri sisteme 
entegre edilebilir hale gelmiştir. Bu eklentiler dışında, sistemde yer alan her bölüm 
için ‘Yazıyı Dinle’ seçeneği bulunmaktadır. Bu şekilde istenildiği zaman yazılar 
sesli şekilde dinlenebilmektedir. 

 
Şekil 2: Sitedeki ilgili eklentiyi gösteren ekran alıntısı 
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Sistemdeki videolar işaret dili çevirileri ile de desteklenmiştir. Özellikle 
işaret dili çevirileri tarafında Türk İşaret Dili çevirilerinde tercüman önemli 
zorluklar yaşamıştır. Bu zorlukların başında, kullanılan kelimelerin, yapay zekâya 
ait terminolojilerin Türk İşaret Dilinde kullanılan işaretlerin karşılığının olmaması 
yer almaktadır. Bu şekilde karşılığı olmayan her kelime için işaret dilinde harf 
harf gösterim kullanılmaktadır. Örneğin Yapay Zekâ kavramının Türk İşaret 
Dilinde karşılığı yoktur YAPAY sözcüğü alfabetik olarak gösterilirken ZEKÂ 
sözcüğünü zeki olarak gösterilmektedir. İşaret Dili çevirilerinde sözcüklerin 
karşılığı olmadığı durumlarda tercüman bu yöntemi kullanarak, yani alfabetik 
olarak işaret dilinde göstererek, izleyici konumundaki engelli bireyi yeni bir 
kelime ile tanıştırmaktadır.  

Projede yapay zekâ dünyasına ait terminolojiler ve kavramlar bazında 
yaşanan bir diğer sıkıntı, Türkçe olmayan yabancı kelimelerin çevirisinde 
yaşanmıştır. Örneğin Python programına dair bilgi verilen video öncesi, video 
anlatımına destek olan araştırmacı, işaret dili tercümanına kavramın çerçevesine 
ve ne olduğuna dair bilgiler vermiştir. Böylece tercüman anlattığı kelimenin 
kapsamına hakim olarak alfabetik gösterimini gerçekleştirmiştir.  Kavramların 
harf harf çevrildiği her durum videolu anlatım ve çeviri arasında ciddi uyum 
sorunlarının yaşanmasına neden olmuştur. 

5. SONUÇ 
İnsanlık tarihinin en eski rüyalarından biri olan yapay zekâ, kanserde yeni 

tedavi yöntemleri, sanatta yeni akımlar oluşmasına neden olurken, tüm bu 
eylemlerde “herkes için” kurgusu ile hareket edilmektedir. Ancak buradaki 
“herkes” kavramının kapsamı, barındırdığı potansiyel veri değerlendirildiğinde 
engelli bireylerin dahiliyeti tartışmalıdır. Çünkü dahilliğin sağlanması için önce 
farkındalığın kazandırılması gereklidir.  

Yapay zekâ dünyasına dair farkındalık kapsamı, teknik bir uzmanlık 
kazanmaktan öte, kavramın etki alanları ve yaratabileceği tüm potansiyel 
değişimlere dair vizyonun kazandırılmasıdır. Yapay Zekâ Politikaları Derneği 
tarafından yürütülen araştırmada ülkemizde, yapay zekâ nedir sorusunun 
cevabının bile tam verilemediği ortaya konulmuştur. Hollywood etkisi ile yapay 
zekânın “robot” olarak anlaşılması, kavrama yabancı kalındığının en temel 
göstergelerinden biridir (Küçükşabanoğlu vd. 2021). Bu noktada yapılması 
gereken en temel hareket, toplumun her kesiminin anlayabileceği şekilde ve dilde 
içeriklerin organize edilmesidir. Bu konu özelinde ülkemizdeki çeşitli sosyal 
yapılar tarafından yayınlanan içerikler, evrensel tasarım ilkelerinin göz ardı 
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edilmesi, yani engelli bireylerin erişimine uygun olmaması nedeniyle yeterli 
değildir.  

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar engelli birey bulunmaktadır. OECD-AB 
verilerine göre ülkemizde bu sayının %15’i kadar engelli birey bulunmaktadır. 
Dünya sağlık örgütü verilerine göre 39 milyon görme, 466 milyonu ise işitme 
engellidir. Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı 2019 yılı bültenine göre 
ülkemizde 2 milyona yakın görme ve işitme engelli birey bulunmaktadır. Tüm bu 
veriler ve yapay zekâ dünyasındaki değişim-gelişim hızı düşünüldüğünde, yapay 
zekâ kültürünün hızlıca kazandırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kültürün 
kazandırılması, sadece engelli bireyin içinde bulunduğu dönemi anlaması ve 
adapte olması demek değildir. Aynı zamanda makinelerin öğrenme kümeleri için 
gerekli olan verinin bireyin mahremiyet beklentisini de sarsmayacak şekilde 
organize edilmesi de demektir. 
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