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ÖNSÖZ 

 

 “Biltevt2022: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi”, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı işbirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Eylül 2022’de 

Manisa’da düzenlenecektir. Sekretaryasını Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’nun yürüteceği 

kongremizde 2022 yılı partner ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur. Kongrede 

oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi birlikte gerçekleştirilmiştir. 

 

 “Biltevt2022: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi’nde yer alan tüm bildiri ve 

sunularda erişilebilirlik şartı aranmıştır. 

 

Üç gün boyunca düzenlenen farklı konu ve engel guruplarına ait 16 oturumda 12 yurtdışı 

olmak üzere 62 uzman konuşmacı bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmıştır. Akademik bildiri 

oturumlarında uygulamaya yönelik 25 akademik bildiri sunulmuştur. Oturumlar yüz yüze ve 

çevrimiçi gerçekleştirilip aynı zamanda canlı olarak yayınlanmıştır. 

 

Kongreye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 

etkinlik desteği sağlanmıştır. 

 

 Kongre; kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve 

tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve 

hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve 

engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi 

bakımından önemli katkı sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 



 
TEŞEKKÜR 

 

Bu proje Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından 2022/107 proje numarası ile desteklenmiştir. “Uluslararası Engelsiz Bilişim 

2022 Kongresi”nin gerçekleşmesinde katkı sağlayan, ev sahibi Manisa Celal Bayar 

Üniversitesine, kongrenin gerçekleşmesine proje desteği sağlayan MCBU Bilimsel 

Araştırmalar Projeleri Koordinatörlüğüne, tüm düzenleyici kuruluşlara, kongre kurullarında 

görev alan tüm kurul üyelerine, 2022 yılı Partner Ülkesi olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti heyetine ve tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ederiz. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ 

Proje Yürütücüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÖZET 

 

BILTEVT’2022: "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE EVRENSEL TASARIM" 

ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2022 KONGRESİ 

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Engelsiz Bilişim Birimi olarak 22-24 Eylül 2022 

tarihleri arasında Manisa’da düzenlediğimiz ‘Uluslararası Engelsiz Bilişim’ kongremize 12 

yurtdışı olmak üzere 62 (yüz yüze ve çevrimiçi) alanında uzman konuşmacı ve 250 çevrimiçi 

katılımcı katılmıştır. Kongre sonrasında katılımcılar tarafından kongre düzenleme kuruluna 

gönderilen birçok teşekkür, tebrik ve memnuniyet mesajları bizi, kongremizi tekrar düzenleme 

konusunda hem fikir kıldı. 

 Kongremizin en önemli hedeflerinden birisi de yurdumuzdaki genç bilim insanlarını 

teşvik etmek ve yabancı bilim insanları ile bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. 

Bu amaçla kongremize yurt dışından, kendi dalında uzman birçok bilim insanı davet 

edilmiş ve çoğundan olumlu cevap alınmıştır. 

 Kongremizde bilimsel çeşitliliği artırmak amacı ile kongre sonrası farklı alanlarda 

kurslar düzenlenmesi planlanmıştır. Kongreye yurt dışından katılan bilim insanlarının 

seçiminde titizlik gösterilmiş ve sahasında en iyilerden olanları tercih edilmiştir. Bu bilim 

insanları ile kongreye katılan genç bilim insanları tanıştırılarak ortak projeler yapılması 

planlanmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Engelsiz Bilişim, Evrensel Tasarım, Bilişim Teknolojileri, Manisa 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BILTEVT2022: " UNIVERSAL DESIGN IN INFORMATION TECHNOLOGY" 

2022 INTERNATIONAL CONGRESS ON BARRIER-FREE INFORMATION 

TECHNOLOGY 

 As Manisa Celal Bayar University Barrier-Free Informatics Unit, 85 (face-to-face and 

online) expert speakers and 250 online participants attended our 'International Barrier-Free 

Informatics' congress, which we held in Manisa between 22-24 September 2022. Many thanks, 

congratulations and satisfaction messages sent by the participants to the congress organizing 

committee after the congress made us agree on organizing our congress again.. 

 One of the most important targets of the congress was to encourage the young scientists 

of our country and help them to share their knowledge with the foreign scientist during the 

congress. With this aim, many scientists, who are specialists in their own fields, was invited to 

the congress and many of them gave a favourable reply. 

 It has been planned to organize some courses after the congress in order to increase the 

scientific variety. The choice of the scientists coming from abroad was done in detail and the 

important ones in their own fields were preferred. These scientists were introduced to the young 

scientists and joint projects were planned. 

     

Keywords : Accessible Computing , Universal Design , Information Technology , Manisa 

 

 

 

 

 

 



 
1. GİRİŞ 

 Toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı 

ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren 

Birleşmiş Milletler 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. 

 Bilişim teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha 

kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede engelli 

bireylerin sosyo-kültürel hayata, eğitime ve ekonomik hayata katılabilmeleri mümkün 

olabilmektedir. 

 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 amacıyla Ar-

Ge faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleridir.  

 Platform, Türkiye genelinde konuyla ilgili başta devlet kurumları olmak üzere, 

üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren STK’lar, özel sektör ve bireysel 

anlamda birçok kurum ve kişinin desteğini alarak çalışmalarına devam etmektedir. Platformun 

sekretaryası Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Uluslararası Engelsiz 

Bilişim Kongresi; kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları 

ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve 

hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve 

engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi 

bakımından büyük öneme sahiptir. 



 
2. ORGANİZASYON YAPISI 

2.1. Düzenleyen Kurumlar 

 

     
 

 

2.2. Destekleyen Kurumlar 
 

 

 

  

    
 

     

 

 

  
 

 



 
2.3. Sekretarya 

 

 

             

 

Kongre sekretaryası, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

Sekretaryası) ve ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 

yürütülmüştür. 

 

 

 

  



 
2.4. Kongre Yeri 

 

Manisa Anemon Otel 

Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A 45030 / Manisa 

+90 (236) 233 4141 | +90 (236) 233 4595 

manisa@anemonhotels.com 

 

 

 

  

mailto:manisa@anemonhotels.com


 
3. KONGRE AÇILIŞI  

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde 

ve bir çok kurumun katkılarıyla gerçekleştirilen kongrenin sekretaryası Türkiye Engelsiz 

Bilişim Platformu tarafından yürütüldü. Kongrede oturumlar yüz yüze ve çevrimiçi olarak 

gerçekleştirildi. 

 

Kongreyi destekleyen kurumlar: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 

Yakın Doğu Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Manisa 

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Bilişim Derneği, Otizm Dernekleri 

Federasyonu, Oder Otizm Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Eğitimde Görme Engelliler 

Derneği, Sesli Betimleme Derneği, İşitme Engelliler Ve Aileleri Derneği, Ve İşaret Dili 

Tercümanları Derneği. 

Kongrenin birinci gününde kongre açılışı ve ödül törenine, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ege Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan 

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

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

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkan Yardımcısı Evren BAŞAR, KTB Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdür V. Ali ODABAŞ, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra 

CECELİ, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 

Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, Sağlık Bakanlığı Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi 

Başkanı Cihan NİŞANCI, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yrd. Feyza 

GİZLİGİDER, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürü Mustafa Feridun GÜLGEÇ, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Selçuk Üniversitesi Rektör 

Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Sekreteri Bora 

CANBULA, Marmara Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan ŞAHİN, Marmara 



 
Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Vedat YURT, Manisa İl Milli Eğitim  Müdür 

Yardımcıları Fevzi YÜKSEL  ve Abdullah ÖLMEZ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

temsilcileri, kongreye destek veren kurum yetkilileri, Manisa engelli dernek başkanları ve 

engelli vatandaşlar katıldı. 

 

 

 

Kongrenin açılış konuşmaları, MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürü Elmas Esra CECELİ ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Prof. Dr. Ahmet 

Ataç tarafından gerçekleştirildi. 



 

 

 

Kongre açılışı, Şevval Koç tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi sonrasında Türkiye’de 

engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri’nin 

verilmesiyle sona erdi. 

 
 

  



 
4.ENGELSİZ BİLİŞİM ÖDÜL TÖRENİ 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim 

Platformu tarafından, Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine 

Engelsiz Bilişim Ödülleri verilmiştir.  Ödül Töreni, 22 Eylül 2022 tarihinde kongre açılışında 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu sene sekizincisi düzenlenen ödül töreni ile bilişim teknoloji ve hizmetlerinden yararlanarak, 

engelli bireylerin: Sosyal ve ekonomik hayatlarına, Kamu kurum hizmetlerinden 

yararlanmalarına, eğitimlerine, bilgiye erişimlerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayan 

kurum ve bireylere ödüller verilmiştir. 

Juri Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ – Juri Başkanı, Doç. Dr. Pelin Piştav 

AKMEŞE, Doç. Dr. Behiç Alp AYTEKİN, Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Dr. Öğr. Üyesi 

Yusuf UZUN, Yeşim ZORLU, Banu Türkuğur ŞAHİN, Aysun TOYGAR, Emre DAŞKIN, 

Berat ÇELİK, Ali Osman ALTINAY, Serhat ERONAL, Duygu KAYAMAN. 

 



 
ENGELSİZ BİLİŞİM ÖDÜLLERİ 2022 

ENGELSİZ BİLİŞİM EĞİTİM ÖDÜLÜ 

• Ankara Anadolu Sağırlar Spor Kulübü Derneği “Kodlama Eğitimi”  

 

• Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, “Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi” 

 

• Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, “EgeDers: Ege 

Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi” 



 

 

• İstinye Üniversitesi, “Görme engelliler için IŞIK OL EKPSS Kursu Projesi” ve 

“Sağırlar için SES OL EKPSS Kursu Projesi”  

 

  



 

ENGELSİZ BİLİŞİM JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ 

• Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, “TEKNOFEST: Engelsiz Yaşam Teknolojileri” 

 

• T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Engelsiz CİMER” 

 

 

 



 
ENGELSİZ BİLİŞİM KAMU HİZMET ÖDÜLÜ 

• T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, “Millet Kütüphanesi” 

 
• T.C. KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, “Konuşan Kitaplık” 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• Aksaray Üniversitesi, “Engelsiz Kütüphane” 

 
  



 
ENGELSİZ BİLİŞİM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ 

• Öğr. Gör. Mahmut BELER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, “ENGELSİZ İLK 

YARDIM” Projesi 

 

• Sarper ARIKAN, Akdeniz Üniversitesi, ”Körcül Tarif Platformu Projesi” 

 

 

 



 

ENGELSİZ BİLİŞİM ÖĞRENCİ PROJELERİ ÖDÜLÜ 

• Eskişehir Odunpazarı Mehmet Ali Yasin İlkokulu, İzmir Güzelbahçe Ali Bayırlar 

İlkokulu, Ankara Sincan Zümrüt Anaokulu – “Attention Dedectives/Dikkat Dedektifleri 

Projesi” 

 

• Defne CANOĞLU, Danışman: İbrahim KURU, Antalya Bilim ve Sanat Merkezi “Yol 

Arkadaşım” 

 



 
ENGELSİZ BİLİŞİM WEB SAYFASI ÖDÜLÜ 

• Bora FIRLANGEÇ, https://borfirbora.com/ 

•  

• Marmara Üniversitesi – marmara.edu.tr 

 

  



 

ÖDÜL SPONSORU 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
5.KURULLAR 

5.1. Onur Kurulu 

• Prof. Dr. Ahmet ATAÇ , Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü 

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

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

• Prof. Dr. Metin AKSOY, Selçuk Üniversitesi Rektörü 

• Elmas Esra CECELİ, A.S.H.B. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü 

• Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı 

• Ergin GÜNGÖR, ODFED Otizm Dernekleri Federasyonu YK Başkanı 

5.2. Danışma Kurulu 

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

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

Yardımcısı 

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

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

• Ahsen ARIÖZ BOZKUŞ – ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür 

Yardımcısı V. 

• Doç. Dr. Bora CANBULA, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Danışmanı 

• Doç. Dr.  Umut Burak GEYİKÇİ – Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör 

Danışmanı 

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

• Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ – ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 

• Mustafa Feridun GÜLGEÇ, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

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

Erbakan Üniversitesi 

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

• Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz SELÇUK, MCBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü 

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Müdürü 

• Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

Koordinatörü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi 

• Nezih KULEYİN – TOSYÖV YK Başkanı 

• Deniz TİRYAKİOĞLU, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

• Fikret KAVZAK, TBD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 



 
• Aydın KOLAT, Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi 

• Tolga GÖKÇE – ODFED Otizm Dernekleri Federasyonu YK II. Başkanı, Otizm 

Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı 

• Dr. Engin YILMAZ – Engelsiz Erişim Derneği Başkanı 

• Banu Türkuğur ŞAHİN – TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı – Uzman, İşaret 

Dili Tercümanları Derneği Başkanı 

• Emre DAŞKIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı 

• Kenan ÖNALAN, Sesli Betimleme Derneği Başkanı 

• Yeşim ZORLU, ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı 

• Ali Osman ALTINAY – Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

5.3. Bilim Kurulu 

• Prof. Dr. Gonca TELLİ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platfformu 

• Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi 

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

• Prof. Dr. Kerem RIZVANOĞLU, Galatasaray Üniversitesi 

• Prof. Dr. Ali IŞIK, İstinye Üniversitesi 

• Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, İstanbul Üniversitesi 

• Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) 

• Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) 

• Prof. Dr. Adile Aşkım KURT, Anadolu Üniversitesi 

• Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi 

• Doç. Dr. Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi 

• Doç. Dr. Nilay KAYHAN, Ege Üniversitesi 

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

• Doç. Dr. Deniz KILINÇ – Bakırçay Üniversitesi 

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

KKTC 

• Doç. Dr. Şebnem ÖZDEMİR, Istinye Üniversitesi 

• Doç. Dr. Hasan UÇAR, Anadolu Üniversitesi 

• Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi, Hitit Üniversitesi 

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

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

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

• Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi 



 
• Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KORKUSUZ, Balıkesir Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Cansu KÖLEMEN, Beykoz Üniversitesi 

• Dr. Sarah McDonagh, Postdoctoral Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona 

• Dr. Alfredo Eurico Rodrigues Matta, Doutor Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB 

• Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ – AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 

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

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

• Dr. Engin YILMAZ, Boğaziçi Üniversitesi 

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

• Dr. Thorsten SCHWARZ, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 

Studienzentrum für Sehgeschädigte, Germany 

• Dr. Öğr. Gör. Murat KILINÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Gör. Şahin AKDAĞ, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)  

5.4. Bildiri Hakem Kurulu 

• Prof. Dr. Gonca TELLİ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platfformu 

• Prof. Dr. Vahap TECİM, Dokuz Eylül Üniversitesi 

• Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) 

• Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) 

• Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi 

• Doç. Dr. Pelin Piştav AKMEŞE, Ege Üniversitesi 

• Doç. Dr. Nilay KAYHAN, Ege Üniversitesi 

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

KKTC 

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

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KORKMAZ, Balıkesir Üniversitesi 

• Dr. Öğr. Gör. Murat KILINÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

 



 
5.5. Düzenleme Kurulu 

• Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ (Başkan) 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi 

• Doç. Dr. Umut Burak GEYİKÇİ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Danışmanı 

MCBÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 

• Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ  

ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 

• Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI 

MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 

• Dr. Öğr. Üyesi Volkan ALTINTAŞ, 

MCBÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

• Dr. Öğr. Gör. Murat KILINÇ 

MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 

• Ali Osman ALTINAY  

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

• Seda ÜNAL 

ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığı 

• Lokman YILMAZ 

ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığı 

• İrem Duygu TOPTAN  

ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığı 

• Süleyman DOĞAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  

 

  



 
6. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 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 hizmetleridir.  

 Platform, Türkiye genelinde konuyla ilgili başta devlet kurumları olmak üzere, 

üniversiteler, bilişim veya engelli alanında faaliyet gösteren STK’lar, özel sektör ve bireysel 

anlamda birçok kurum ve kişinin desteğini alarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 Bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi’nin kısa ve 

uzun vadede katkıları şu şekilde özetlenebilir:  

• Kongre ön duyurularından sonra konuyla ilgili akademik çalışmalar başlamış ve 25 

akademik bildiriyle bilimsel anlamda konuya katkı sağlamıştır. 

• Kongre ön duyurusuyla birlikte, bu kongrede düzenleyen veya destekçi durumunda olan 

birçok kurum, kongrede anlattıkları hizmetlerini gözden geçirmiş, düzenlemeler yapmış 

ve bazı yeni hizmetleri hayata geçirmiştir. 

• Kongre süresince, engelsiz bilişim alanında çalışan, hizmet veren veya vermeyi 

planlayan birçok kurum ve uzman bir araya gelerek deneyim paylaşımında 

bulunmuştur. 

• Kongre sürecindeki paylaşımlar ve görüşmeler, her yıl olduğu gibi devamında Türkiye 

ve çevre ülkelere katkı sağlayacak yeni proje veya işbirliklerine yol açmıştır. 

• Kongrede gerçekleşen oturumlar ve sunulan bildiriler ile bu alanda hizmet verecek olan 

kamu kurumları başarılı ve doğru hizmetleri tanıma şansına kavuşmuştur. Bu sayede 

hizmetlerin yaygınlaşmasına katkı sağlanmıştır. 

 



 
Ek 1: KONGRE PROGRAMI 

 

22 EYLÜL 2021 Perşembe 

14:00-15:00 AKİDE SULTAN SALONU 

Saat 14:00 – 14:20   Açılış Töreni ve Konuşmaları 

Saat 14:20 – 14:30   Müzik Dinletisi – Şevval KOÇ 

Saat 14:30 – 15:00   Engelsiz Bilişim 2022 Ödül Töreni 

15:30 -16:30 (AKİDE SULTAN SALONU)  KAMUDA ENGELSİZ BİLİŞİM 

ÇALIŞMALARI   (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI 

YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim 

Üyesi 

 

Konuşmacılar: 

● “Türkiye’de Bilişimde Erişilebilirlik Çalışmaları” 

Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 

● “Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişimi” 

Feyza GİZLİGİDER, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yrd. 

● ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) – TC. Sağlık Bakanlığı 

Cihan NİŞANCI, Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı  

 

16:45 -18:00 (AKİDE SULTAN SALONU)  ÖZEL SEKTÖRDE ENGELSİZ BİLİŞİM 

ÇALIŞMALARI (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Fikret KAVZAK 

Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Konuşmacılar: 

● Microsoft ve Engelsiz Teknolojiler  

Duygu KAYAMAN, Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi 

● BlindLook Özgürlük Teknolojileri 

Cansu TEKDEMİR, BlindLook Marketing Manager 

● Yeni Teknolojiler 

Mustafa DEMİRCİ – Uğur DEMİRCİ, Braille Teknik 

● Toprak Mekatronik ile Teknolojinin Engellerini Kaldıran Teknolojiler 

Tevfik YAVUZ, Toprak Mekatronik Ceo’su 

● Turkcell Engelliler İçin Mobil Çözümler (Çevrimiçi) 

Gamze SOFUOĞLU, Turkcell Engelli Çözümleri Ürün Müdürü 



 
 

23 EYLÜL 2021 Cuma 

09.30 -11:00 AKİDE SULTAN SALONU YURTDIŞI KONUŞMACILAR (YÜZ YÜZE) 

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

Konuşmacılar: 

● “User Experience Research Focused on People With Disabilities” 

David FAZIO, Founder Helix Opportunity, U.S. 

● “COST Action a-STEP: Advancing Social Inclusion Through Technology and 

Empowerment” 

Zeynep ŞAHİN TİMAR, Karadeniz Technical University, a-STEP Vice-Chair 

● “Erişilebilirliği Planlamak” 

Uğurcan KUTLUOĞLU, LevelAccess, / Erişilebilirlik Danışmanı ABD 

11:15 -12:15 (AKİDE SULTAN SALONU) DOKUN DUY ÖĞREN 

UYGULAMALARI (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf UZUN, Selçuk Üniversitesi Rektör 

Danışmanı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Konuşmacılar: 

● “Görme Engellilere Fen Eğitimi” 

Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi  

● “Görme Engellilere Matematik Eğitimi” 

Hale UÇUŞ, Matematik Öğretmeni 

● “Dokun-Duy-Öğren Uygulaması” 

Haydar Külekçi, ERYADER Başkanı 

● “Dokun-Duy-Öğren Uygulaması ile Deneyimler” 

Öğr. Gör. Sevgi KIRBOYUN, Medeniyet Üniversitesi 

 

11:15 -12:15 (FİRUZENDE SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 1. 

OTURUMU (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇETİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Öğretim Üyesi 

Bildiriler: 

● “Sokakta Sabah Bağımsız Hareket Yetileri Ve Bilişimin Buluşması” / Morning İn The 

Streets: Merging İnformatic Technologies And Mobility Orientation Skills, Engin 

Yılmaz. 



 
● “Bazı Avrupa Ülkelerinde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Uygulanan 

Yardımcı Teknoloji Politikalarının İncelenmesi” / Investıgatıon Of Assıstant 

Technology Polıcıes Applıed In The Educatıon Of Indıvıduals Wıth Specıal Needs In 

Some European Countrıes, Sezgin Özan, Kerem Çiçekçe 

● “Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Sağır ve İşitme Engelli Üniversite 

Öğrencisinin Yaklaşımı” / Deaf and Hearing Impaired University Student’s Approach 

to Distance Education in the Covid-19 Pandemic Process, Caner Doğan. 

● “Engelli Bireyler İçin Tasarlanan Sanal Ortam Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi” / 

Bibliometric Analysis Of Virtual Environment Studies Designed For Persons With 

Disabilities, Murat Kılınç, Orkun Teke, Barış Çukurbaşı, Ali Geriş.  

13:30 - 14:45 (AKİDE SULTAN SALONU) ENGELSİZ BİLİŞİM 

UYGULAMALARI (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Orkun TEKE, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

 

Konuşmacılar: 

● “Engelsiz Bankacılık Engelsiz mi?” 

İbrahim ELİBAL, Uzman Psikolojik Danışman 

● “Bir Dayanışma Biçimi Olarak Dijital Gönüllülük: EGED Uzaktan Eğitim Akademisi 

Deneme Gönüllüleri Örneği” 

Demet AKKAYA – Öğretmen, OĞUZ AKKAYA – Psikolojik Danışman 

● “Bağımsızlıktan Bağllantılılığa Siborgun Tanımlanması Ve Engellilik Olgusu” 

Emre TAŞGIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı 

● “Dijital Erişilebilirlikte Yapay Zeka Çalışmaları” 

Cankız GÖKTAŞ, Engelsiz Çeviri 

● “Ekpss’ de Engel Grubuna Göre İhtiyaçlar” 

Gülşah ŞAŞTIM, İstinye Üniversitesi 

 

13:30 -14:45 (FİRUZENDE SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 2. OTURUMU 

(YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, MCBÜ Bilgisayar Araştırma 

ve Uygulama Merkezi Müdürü 

Bildiriler: 

● “Görme Engelliler İçin Derin Öğrenme İle Gören Göz Uygulaması” / Seeıng Eye 

Applıcation With Deep Learning For The Visually Disabled, Yusuf Uzun, Halime 

Ergün, Fatma Nur Uzun. 



 
● “Engelli Öğrenci Birimleri İçin Öğrenci Ve Danışman Yönetim Sistemi (Eöbsis)” / 

Content Management System For Disabled Student Units, Sarper Arıkan, Emel 

Sardohan . 

● “Görme Engelli Öğrencilerin Dijital Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri” / Views 

Of Visually Disabled Students On Digital Teaching Materials, Cansu Şahin Kölemen. 

● “Down Sendromu Alanındaki Mobil Androıd Uygulamaların Değerlendirmesi” / 

Evaluation Of Mobile Android Applications In The Fıeld Of Down Syndrome, 

İbrahim ÇETİN, Yusuf UZUN  

 

15:00 - 16:15 (AKİDE SULTAN SALONU) BİLGİYE ENGELSİZ ERİŞİM 

ÇALIŞMALARI (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, ASHB Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı 

Konuşmacılar: 

● “Millet Kütüphanesi Engellilere Yönelik Faaliyetler” 

Lütfü KILINÇ – T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanlığı 

● “Kütüphanelerde Erişilebilirlik Çalışmaları” 

Hatice ALTIHAN -KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kitap Dışı 

Materyal Koleksiyonu Şube Müdürü 

● “Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi Projesi “ 

Oğuz AKKAYA– Psikolojik Danışman, Seda SEVİNÇ – EGED 

 

15:00 - 16:15 (FİRUZENDE SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 3. OTURUMU 

(YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Murat KILINÇ, MCBÜ Bilgisayar Araştırma ve 

Uygulama Merkezi  

Bildiriler: 

● “Kazakistan Ve Türkiye’de Engellilik Konusunun Tartışılması Ve Engellilik 

Politikası” / Discussion And Disability Policy In Kazakhstan And Turkey, Zhanargul 

Pangaliyeva. 

● “Görme Engelliler İçin Mekansal Betimleme Platformu Web Uygulama Projesi” / 

Spatial Description Platform for the Visually Impaired Web Application Project, Ali 

Osman ALTINAY, Sarper ARIKAN 

● “Mac Os Üzerinde Voıce Over İle Web Programlama” / Web Development On Mac 

Os Using Voice Over For Blind Programmer, Sarper Arıkan. 

● “Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi” / Accessible Music Library Unit, Gülbahar 

Urhan, Ali Caner Alpaslan 

● “Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ailelerinin 

Ve Öğretmenlerinin Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme” / A Review On 

Attitudes And Behaviors Of Families And Teachers Of Students With Visual 

Impairment In Inclusive Classrooms, Gülay Çelik, Banu Altunay. 

● “Yükseköğretimde Engelsiz İletişim Ve Sesli Web Sitesi Uygulamaları: Ege 

Üniversitesi Örneği” / Barrier-Free Communication And Voice Website Applications 



 
In Higher Education: The Case Of Ege University, Mustafa Aydemir, Vedat Fetah 

Siber Güvenlik Uzmanı.  

 

17:00 - 18:00 (AKİDE SULTAN SALONU) YURTDIŞI KONUŞMACILAR 

(ÇEVRİMİÇİ) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gonca TELLİ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 

İstanbul Temsilcisi 

Speakers:  

● “The Next Normal, Building Forward  Differently  –  For Wellbeing and Empathy” 

Dr. Ebba OSSIANNILSSON , Swedish Association for Distance Education, Lund, 

Sweden 

● “Virtual Reality Applications in Education” 

Ramesh Chander SHARMA, Ambedkar University, Delhi – India 

● “Principles Of Socio-Constructivist Cognitive Modeling And How To Carry İt Out 

From Applied Research With Design-Based Research (DBR) Methodology” 

Alfredo Eurico Rodrigues Matta, Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

● “Current Barriers to Accessing Information About the Climate Crisis” 

Sarah McDonagh, Postdoctoral Researcher Universitat Autònoma de Barcelona 

 

16:30 - 18:00 (FİRUZENDE SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 4. OTURUMU 

(ÇEVRİMİÇİ) 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Banu ALTUNAY, Gazi Üniversitesi  

Bildiriler: 

● “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Yetişkin Bireylere Web Geliştirme 

Programlaması Öğretimi” / Teaching Web Development Programming To Adults 

With Autism Spectrum Disorder, Sultan Nezihe Turhan, Esra Macaroğlu Akgül. 

● “0 Kullanıcı Tabanlı Medya Teknolojilerinin Sağır Toplumunun Kamusal Meselere 

Katılımına Ve Kamuoyu Oluşturmasına İmkan Vererek  “Gazeteciliğin” Demokratik  

Medya Kuramı Ekseninde Dönüşümüne Olanak Sağlamasına Yönelik Bir 

Değerlendirme” / An Evaluation Of Web 2.0 User-Based Media Technologies 

Enabling The Deaf Community To Participate İn Public Affairs And To Create Public 

Opinion, Enabling The Transformation Of “Journalism” On The Axis Of Democratic 

Media Theory, Nurdane Dündar. 

● “Yeni Nesil Engelsiz Bilişim Platformu: Teamwork” / A Next-Generation Disabilities-

Free İnformatics Platform: Teamwork, Muhammed Gider, Orhan Koyunbakan, 

Oğuzhan Erkahraman, Muhammed Hakan Sarı, Yasin Kaya, Müge Erel-Özçevik. 

● “Empatiyle Başlayıp Yetkilendirmeyle Süren Bir Engelsiz Bilişim Projesi” / A 

Barrier-Free Ict Project Starting With Empathy And Continues With Empowerment, 

Hayal Köksal. 



 
● “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Telerehabilitasyon İle Ergoterapi 

Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi” / Investigation Of The Effectiveness Of 

Telerehabilitation And Ergotherapy Intervention In Children With Autism Spectrum 

Disorder, Ozan Demirci, Aslı Kaya. 

● “Gölge Öğreticilerin Teknoloji Kullanımı” / Technology Usage Of Shadow Teachers, 

Zehra Kurşun, Sümeyra Özdemir, Esra Macaroğlu Akgül. 

● “Özel Gereksinimli Bireylerin Matematik Eğitiminde Sanal Manipülatiflerin 

Kullanımı: Bir Literatür Taraması” / Use Of Virtual Manipulatives In Mathematics 

Education Of Individuals With Special Needs: A Literature Review, Şahin Akdağ, 

Murat Tezer  

 

19:00 - 20:00 ATÖLYE: WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE GİRİŞ (ÇEVRİMİÇİ) 

Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü  

24 EYLÜL 2021 Cumartesi 

09:00 - 10:00 (AKİDE SULTAN SALONU) ENGELSİZ BİLİŞİM 

DENEYİMLERİ (YÜZ YÜZE) 

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇ  

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim 

Üyesi 

Konuşmacılar: 

● Otizm ve Bilişim  

ZORLU Ailesi (Beril ZORLU, Doğan ZORLU, Yeşim BAYINDIR ZORLU) 

● Az Görenler ve Bilişim 

KOÇ Ailesi (Şevval KOÇ, Süleyman KOÇ, Nazire KOÇ) 

 

09:00-10:00 (FİRUZENDE SALONU) AKADEMİK BİLDİRİLER 5. OTURUMU 

(ÇEVRİMİÇİ) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahriye ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 

Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü 

Bildiriler: 

● “Bilişim Erişilebilirliği Ve Engelli Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: 

Avrupa Erişilebilirlik Kanunu Örneği.” / An Evaluation On The Relation Of 

Information Technology Accessibility And Disability Policies: The Case Of European 

Accessibility Act, Selahattin Aydın. 



 
●  “Geleceğin Eğitiminde Özel Eğitim Kurumlarının Kültür Değerlendirilmesi Ve 

Geliştirilmesi” / Evaluating Organizational Culture Of Special Education Schools For 

Future Education, Emirali Evcimen, Zehra Altınay, Fahriye Altınay. 

● “Görme Engelliler İçin Nesne Tanımlayan Yönlendirici Gözlük” / Object Defining 

Routing Glasses For The Visually Impaired, Mert Demir. 

● “İşitme Engelli Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Becerilerinin Bilişim Teknolojileri 

Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi” / Review Of The Digital Citizenship Skills Of 

Hearing-Impaired Students In The Context Of Information Technology Awareness, 

Fatma Beyza Baş, Ahmet Yiğit. 

● “Engelli Hastaların Taşınması Ve İlaçlarının Dağıtımında Robotların Kullanımı” / The 

Use Of Robots In The Transportation Of Disabled Patients And Distribution Of Drugs, 

Yusuf Uzun, Yavuz Buyrukbilen. 

● “Web Erişebilirliği İçin Kütüphane Uygulaması Geliştirilmesi” / Developing A 

Library Application For Web Accessibility, Yusuf Uzun, Halime Ergün, Mehmet 

Yalçın Soruklu. 

 

10:15 - 11:30 (AKİDE SULTAN SALONU)  KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ’NDE ENGELLİLERE YÖNELİK BİLİŞİM FAALİYETLERİ 

(ÇEVRİMİÇİ) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim 

Üyesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü 

Konuşmacılar: 

● Ahmet AKDENİZ – KKTC Cumhurbaşkanlığı – Engelliler Komite Başkanı 

● Dr. Zehra ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz 

Bilişim Platformu Koordinatörü 

● Dr. Fahriye ALTINAY – Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Engelsiz 

Bilişim Platformu Koordinatörü 

● Günay KİBRİT – Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı 

 

11:45 -12:15 (AKİDE SULTAN SALONU)  KAPANIŞ OTURUMU 

 

Kongre kapanışı MCBÜ Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, MCBÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Barış 

ÇUKURBAŞI, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Ankara Temsilcisi İbrahim Elibal, Kütahya 

Temsilcisi Ali Osman ALTINAY ve Bilecik Temsilcisi Hale UÇUŞ’un konuşmaları, 

katılımcıların iyi dilek ve temennileri ile gerçekleştirildi. Kapanışın ardından katılımcılar toplu 

hatıra fotoğrafı çekildi. 



 

 

 

  



 
Ek 2: BİLDİRİ ÖZETLERİ (Türkçe – İngilizce) 

 

1. “Bazı Avrupa Ülkelerinde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Uygulanan Yardımcı 

Teknoloji Politikalarının İncelenmesi” / Investigation Of Assistant Technology Policies 

Applied In The Education Of Individuals With Special Needs In Some European Countries, 

Sezgin Özan, Kerem Çiçekçe  

2. “Bilişim Erişilebilirliği Ve Engelli Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Avrupa 

Erişilebilirlik Kanunu Örneği.” / An Evaluation On The Relation Of Information 

Technology Accessibility And Disability Policies: The Case Of European Accessibility Act, 

Selahattin Aydın. 

3. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Sağır Üniversite Öğrencisinin Yaklaşımı” 

/ Deaf University Student's Approach To Distance Education İn The Covid-19 Pandemic 

Process, Caner Doğan. 

4. “Dünyada Ve Türkiye’de Gölge Öğreticilik” / Shadow Teacher In The World And In 

Turkey, Sümeyra Özdemir, Esra Macaroğlu Akgül. 

5. “Empatiyle Başlayıp Yetkilendirmeyle Süren Bir Engelsiz Bilişim Projesi” / A Barrier-Free 

Ict Project Starting With Empathy And Continues With Empowerment, Hayal Köksal. 

6. “Engelli Bireyler İçin Tasarlanan Sanal Ortam Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi” / 

Bibliometric Analysis Of Virtual Environment Studies Designed For Persons With 

Disabilities, Murat Kılınç, Orkun Teke, Barış Çukurbaşı, Ali Geriş. 

7. “Engelli Hastaların Taşınması Ve İlaçlarının Dağıtımında Robotların Kullanımı” / The Use 

Of Robots In The Transportation Of Disabled Patients And Distribution Of Drugs, Yusuf 

Uzun, Yavuz Buyrukbilen. 

8. “Engelli Öğrenci Birimleri İçin Öğrenci Ve Danışman Yönetim Sistemi (Eöbsis)” / Content 

Management System For Disabled Student Units, Sarper Arıkan, Emel Sardohan . 

9. “Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi” / Accessible Music Library Unit, Gülbahar Urhan, 

Ali Caner Alpaslan 

10. “Geleceğin Eğitiminde Özel Eğitim Kurumlarının Kültür Değerlendirilmesi ve 

Geliştirilmesi” / Evaluating Organizational Culture Of Special Education Schools For 

Future Education, Emirali Evcimen, Zehra Altınay, Fahriye Altınay. 

11. “Görme Engelli Öğrencilerin Dijital Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri” / Views Of 

Visually Disabled Students On Digital Teaching Materials, Cansu Şahin Kölemen. 

12. “Görme Engelliler İçin Derin Öğrenme İle Gören Göz Uygulaması” / Seeing Eye 

Application With Deep Learning For The Visually Disabled, Yusuf Uzun, Halime Ergün, 

Fatma Nur Uzun. 

13. “Görme Engelliler İçin Nesne Tanımlayan Yönlendirici Gözlük” / Object Defining Routing 

Glasses For The Visually Impaired, Mert Demir. 

14. “İşitme Engelli Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Becerilerinin Bilişim Teknolojileri 

Farkındalığı Bağlamında İncelenmesi” / Review Of The Digital Citizenshıp Skills Of 



 
Hearing-Impaired Students In The Context Of Information Technology Awareness, Fatma 

Beyza Baş, Ahmet Yiğit. 

15. “Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ailelerinin Ve 

Öğretmenlerinin Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme” / A Review On Attitudes 

And Behaviors Of Families And Teachers Of Students With Visual Impairment In Inclusive 

Classrooms, Gülay Çelik, Banu Altunay. 

16. “Kazakistan Ve Türkiye’de Engellilik Konusunun Tartışılması Ve Engellilik Politikası” / 

Dıscussıon And Disability Polıcy In Kazakhstan And Turkey, Zhanargul Pangaliyeva. 

17. “Mac Os Üzerinde Voice Over İle Web Programlama” / Web Development On Mac Os 

Using Voice Over For Blind Programmer, Sarper Arıkan. 

18. “Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Yetişkin Bireylere Web Geliştirme Programlaması 

Öğretimi” / Teaching Web Development Programming To Adults With Autism Spectrum 

Disorder, Sultan Nezihe Turhan,Esra Macaroğlu Akgül. 

19. “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Telerehabilitasyon İle Ergoterapi 

Müdahalesinin Etkinliğinin İncelenmesi” / Investıgatıon Of The Effectiveness Of Tele 

Rehabılıtatıon And Ergotherapy Interventıon In Chıldren Wıth Autısm Spectrum Disorder, 

Ozan Demirci, Aslı Kaya. 

20. “Özel Eğitim Öğretmenlerinin Erişilebilir Ders Materyali Hazırlanması Konusunda Bilgi 

Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma” / A Study on the Measurement of 

Knowledge Levels of Special Education Teachers on the Preparation of Accessible Course 

Material, M.Özhan Kalaç, Banu Altunay, Gülay Çelik. 

21. “Sokakta Sabah Bağımsız Hareket Yetileri Ve Bilişimin Buluşması” / Morning İn The 

Streets: Merging İnformatic Technologies And Mobility Orientation  Skills, Engin Yılmaz. 

22. “Web Erişebilirliği İçin Kütüphane Uygulaması Geliştirilmesi” / Developing A Library 

Application For Web Accessibility, Yusuf Uzun, Halime Ergün, Mehmet Yalçın Soruklu. 

23. “Web2.0 Kullanıcı Tabanlı Medya Teknolojilerinin Sağır Toplumunun Kamusal Meselere 

Katılımına Ve Kamuoyu Oluşturmasına İmkan Vererek “Gazeteciliğin” Demokratik  

Medya Kuramı Ekseninde Dönüşümüne Olanak Sağlamasına Yönelik Bir Değerlendirme” 

/ An Evaluation Of Web 2.0 User-Based Media Technologies Enabling The Deaf 

Community To Participate İn Public Affairs And To Create Public Opinion, Enabling The 

Transformation Of “Journalism” On The Axis Of Democratic Media Theory, Nurdane 

Dündar. 

24. “Yeni Nesil Engelsiz Bilişim Platformu: Teamwork” / A Next-Generation Disabilities-Free 

Informatics Platform: Teamwork, Muhammed Gider, Orhan Koyunbakan, Oğuzhan 

Erkahraman, Muhammed Hakan Sarı, Yasin Kaya, Müge Erel-Özçevik. 

25. “Yükseköğretimde Engelsiz İletişim Ve Sesli Web Sitesi Uygulamaları: Ege Üniversitesi 

Örneği” / Barrier-Free Communication And Voice Website Applıcations In Higher 

Education: The Case Of Ege Unıversity, Mustafa Aydemir, Vedat Fetah Siber Güvenlik 

Uzmanı 

  



 
 

Bazı Avrupa Ülkelerinde Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Uygulanan Yardımcı 

Teknoloji Politikalarının İncelenmesi 

Sezgin ÖZAN / Özel Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı 

Kerem Çiçekçe / Özel Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı 

Teknoloji ve eğitimin birbirlerini sürekli etkiledikleri açıktır. Teknolojideki gelişmelerin eğitime uygun 

bir şekilde entegre edilmesi; eğitimin kalitesi ve ulaşılabilirliğini artırmakta ve eğitimdeki fırsat 

eşitliğini sağlamaktadır. Eğitim alanında varlığını artıran ve geliştiren teknoloji, özel gereksinimli 

bireylerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini de değişime uğratmakta ve geliştirmektedir. Ülkeler; bedensel 

veya zihinsel herhangi bir engelle doğan ya da yaşamının herhangi bir döneminde engelli hale gelmiş 

olan bireyleri, toplumdaki engelli olmayan diğer bireyler gibi, vatandaşlık haklarından tümüyle ve eşit 

şekilde yararlandırmak durumundadırlar. Son yıllarda İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, tüm 

Avrupa ülkelerinde engellilik ve engellilerin yasal hak ve özgürlükleri konularına ilişkin farkındalık 

artmış ve engellilerle ilgili çeşitli kanun ve düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Engelli kişilerin toplumda 

ayrımcılığa uğramadan kabul görmeleri, eğitim ve iş olanaklarından diğer kişilerle eşit oranda 

yararlanabilmeleri ve bu sayede toplum içinde bağımsız olarak yaşama hakkını elde edebilmeleri 

öncelikli konulardır. Bu öngörünün ışığında bu araştırmada; bazı Avrupa ülkelerinden İsveç, Norveç ve 

Danimarka’nın özel gereksinimli bireylerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine daha etkin bir şekilde 

katılmalarını sağlamak ve özel gereksinimli olmayan diğer bireyler gibi eğitim hizmetlerinden eşit 

oranda yararlanabilmeleri için eğitimde geliştirdikleri ve uyguladıkları yardımcı teknoloji politikaları 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yardımcı teknoloji, yardımcı teknoloji politikaları, özel gereksinimli birey. 

  



 
Investigation Of Assistant Technology Policies Applied In The Education Of Individuals With 

Special Needs In Some European Countries 

Sezgin ÖZAN / Özel Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı 

Kerem Çiçekçe / Özel Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı 

Technology and education are obvious as they affect each other constantly. It is integrated in accordance 

with the instruction that advances in technology; to improve the quality and accessibility of education 

and providing equal opportunities in education. Technology improves and develops it is presence in the 

field of education, special needs education and training activities are also altered by the individual and 

develops. Countries; prevent any physical or mental natüre or individuals who have becomed is abled 

at any period of his life, like other individuals in the community who are not disabled,  complete the 

citizenship rights and are in a position to benefit equally. In recent years, especially in the Nordic 

countries, all of disability and disabled people in Europe an countries has increased awareness of their 

legal rights and freedoms and have held various laws and regulations relating to people with disabilities 

from discrimination in society with other people to benefit equally from education and employment 

opportunities are the priority and therefore be able toontain the right to live independently in this study; 

some European countries, Swedish, Norway and Denmark have special needs to ensure that individuals 

participate more effectively in their education and training activities and with out special needs from 

other individuals as equal assistive technology they have developed training and practice to utilizethe 

policies of educational services will be examined 

Key Words: Assistive technology, assistive technology policies, individual with special needs. 

  



 
Bilişim Erişilebilirliği ve Engelli Politikaları İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Avrupa 

Erişilebilirlik Kanunu Örneği 

Selahattin Aydın / Doktor, İstanbul Kent Üniversitesi 

Erişilebilirlik başlangıçta daha çok fizikî çevreyi engellilerin kullanımlarına uygun hale getirme 

çalışmalarıyla sınırlıydı. Engelli Hakları Hareketi erişilebilirliği daha geniş bir uygulama alanına 

kavuşturdu. 1972 yılında işitme engelli eşiyle bilgisayar üzerinden gönderdiği yazılı mesajlarla iletişim 

kurmayı başaran Vinton Cerf; 1975 yılında görme engelliler için OCR ve tarayıcıdan oluşan okuma 

sistemini geliştiren Ray Kurzweil; 1984 yılında "Ekran Okuyucu" terimiyle birlikte ilk ekran okuyucuyu 

geliştiren Jim Thatcher gibi uzmanlar, bilişim dünyasını erişilebilirliğin temel alanı haline getirdiler. 

Bilişim erişilebilirliği günümüzde kanuni düzenlemelerde yer verilen hakların, engelli bireyler 

tarafından kullanılabilmesinin en etkin aracı olma konumundadır. Engelli bireylerin hayatın tüm 

alanlarına tam eşitlik temelinde katılımlarının ön şartı bilişim erişilebilirliğidir. Bu çalışma, engellilik 

politikalarının önümüzdeki süreçte bilişim erişilebilirliği kavramı merkezinde yapılanacağını 

önermektedir. Bu çerçevede çalışma, bilişim erişilebilirliği kavramı ile günümüz engelli politikaları 

arasındaki ilişkiyi çeşitli yönleriyle tartışmaktadır. Çalışmada bilişim erişilebilirliğinin paternalist 

engelli politikaları dönüştürme ve engelli politikalarının niteliğini belirleme potansiyeli, Avrupa 

Erişilebilirlik Kanunu (European Accessibility Act) örneği üzerinden irdelenecektir. Avrupa 

Erişilebilirlik Kanunu, münhasıran erişilebilirlik alanında yürürlüğe konulmuş en kapsamlı hukuki 

düzenlemedir. Dahası, kanun uluslarüstü bir hukuki düzenlemedir. Kanun eğitim, bankacılık, yayıncılık, 

ticaret, telekomünikasyon ve bilişim, ulaşım gibi çok sayıda sektörü ilgilendiren hükümler içermekle 

bilişim erişilebilirliği kavramının daha geniş bir perspektifle ele alınmasının da yolunu açmaktadır. Bu 

vasıfları dolayısıyla Avrupa Erişilebilirlik Kanunu, bu çalışmanın konusu olan bilişim erişilebilirliği ve 

engelli politikaları arasındaki ilişkinin çözümlenmesinde önemli bir referans olarak değerlendirilmiştir. 

Geniş bir literatür taraması ile yürürlükteki engellilik politika uygulamaları referans alınarak yapılan bu 

çalışma, Türkiye'deki engellilik politikalarının tartışılmasında bilişim erişilebilirliği kavramının daha 

ağırlıklı bir konum kazanmasına katkı sağlama amacındadır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim erişilebilirliği, Avrupa Erişilebilirlik Kanunu, Engellilik politikaları. 

  



 
An Evaluation On The Relation Of Information Technology Accessibility And Disability 

Policies: The Case Of European Accessibility Act 

Selahattin Aydın / Doktor, İstanbul Kent Üniversitesi 

Initially, accessibility was limited mainly with the works for making physical environment usable for 

persons with disabilities. Disability Rights Movement took accessibility into a broader execution area. 

The specialists such as Vinton Cerf who succeeded communicating with his deaf wife by text messages 

via computer in 1972; Ray Kurzweil who invented reading system based on OCR and scanner for the 

blind in 1975; Jim Thatcher who developed the term "Screen Reader" and the first screen reader in 1984 

made the information technology arena as a main domain of accessibility. Today, information 

technology accessibility is in the position of being an effective tool for persons with disabilities to utilize 

such rights that are included in the legal regulations. The precondition for participation of persons with 

disabilities to all domains of life on the bases of full equality is information technology accessibility. 

This paper proposes that disability policies will be structured at the core of information technology 

accessibility in the long view. Within this scope, the paper discusses the relationship between current 

disability policies and information technology accessibility with various dimensions. In the paper, the 

potentiality of information technology accessibility for characterization and transformation of 

paternalist disability policies will be tackled through the case of European Accessibility Act. European 

Accessibility Act is the most comprehensive legal regulation which has been brought into force 

exclusively in the field of accessibility. Moreover, the act is a supranational legal regulation. By 

containing provisions concerning with wide range of sectors such as education, banking, publishing, 

commerce, telecommunication/informatics, and transportation; it paves the way of considering the 

information technology accessibility from a broader perspective. Due to the mentioned qualifications, 

the European Accessibility Act is considered as a vital reference for uncovering the relation between 

information technology accessibility and disability policies, -the problem studied by this paper. Based 

on an extensive literature review and by referencing to the current disability policy practices, this paper 

aims to contribute information technology accessibility to gain more preponderating emphasis in 

disability policy discussions in Turkiye 

Key Words: Information technology accessibility, European Accessibility Act, disability policies. 

  



 
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Sağır Üniversite Öğrencisinin Yaklaşımı 

Caner Doğan, TRT Genel Müdürlüğü / Ankara Üniversitesi 

Devam eden COVID-19 pandemisi, dünyayı eğitim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok açıdan 

değiştirmiştir. Milyonlarca öğrencinin eğitimini kesintiye uğratmıştır. Türkiye’de ilk vaka görülen 12 

Mart 2020 yılında eğitime ara verilmiş olup verilen kararlar uzaktan eğitim, internet aracılığıyla 

yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sırasında çevrimiçi uzaktan 

eğitimde üniversiteli Sağır öğrencilerinin eğitim çerçevesini bakış açıları ilişkin algıları araştırmaktır. 

Uzaktan Eğitim derste içerikleri konular, etkinlikler, Türk İşaret Dili Tercümanları gibi altında 

incelenmiştir. Yaptığı çalışmalarda, pandemi sürecinde Türkiye’de aktif hale getirmek için evde uzaktan 

eğitimi kapsamında Sağır öğrencileri anketleri yapmıştır. Türkiye’deki tüm üniversitelerde 2020-2021 

yılların arası dönemlerinde öğrenim gören 56 Sağır öğrenciye görüşerek uygulanmıştır. Analizin 

yapıldığı, Sağır öğrencilerin anketlerinin karşılaştırıldığı deneysel çalışmalarını sunmaktadır. Bu 

çalışmada, veri toplama aracı olarak anketleri ve gözlem formları kullanılmıştır. Bulgular, Yüksek 

Öğretim Kurumu (YÖK) ve eğitim kuruluşlarının, Sağır öğrenciler için uzaktan eğitim de dahil olmak 

üzere alternatif eğitim yöntem ve araçlarına dahil olma uygulamalarını kolaylaştırması gerektiğini 

göstermektedir. Görüşüne göre Sağır öğrenciler, çevrimiçi teknolojiyi kullanma deneyimlerini hem 

olumsuz hem de olumlu terimlerle anlatılmıştır. Uzaktan eğitim boyunca yaşanan en büyük sorun çeviri 

için TİD tercüman bulunmasıdır. Sağır Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde verimli ve etkileyen tüm 

faktörler önünde engel olan internet, donanım yeteri olmaması, ders sırasında kendilerini bulunduğu 

ortamın dikkat dağınıklığı, internet bağlantı sorunları yaşandığı ve öğretim elemanların sistemde 

deneyimli olmaması ile teknoloji kullanma becerileri zayıf olduğu tüm veriler toplanıp analizde yer 

alınmıştır. Çevrimiçi uzaktan eğitim, etkili iletişim kanallarından yoksun, iletişim ortamı açısından 

Sağırların ihtiyaçlarını karşılayamayan zor bir deneyim olarak tanımlanmıştır. Çalışmanın sonuçları, 

Sağırların uzaktan eğitim sisteminin, işaret dili tercümanının çalıştığı, aynı anda kontrol ve destek 

gerçekleştiren Sağır öğrencilerin isteklerini daha fazla karşıladığını kanıtlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağır Öğrenci, COVID-19, Uzaktan Eğitim, Türk İşaret Dili, Pandemi 

  



 
Deaf University Student's Approach to Distance Education in the Covid-19 Pandemic Process 

Caner Doğan, TRT Genel Müdürlüğü / Ankara Üniversitesi 

The ongoing COVID-19 pandemic has changed the world in many ways, including education services. 

It has disrupted the education of millions of students. Education was suspended on March 12, 2020, 

when the first case was seen in Turkey, and the decisions made were decided to be made via distance 

education and internet. The aim of this study is to investigate the perceptions of university Deaf students 

regarding the educational framework and perspectives in online distance education during the COVID-

19 pandemic. The contents of the Distance Education course are examined under the topics, activities, 

Turkish Sign Language Interpreters. In his studies, he conducted surveys of Deaf students within the 

scope of distance education at home in order to activate it in Turkey during the pandemic process. It was 

applied by interviewing 56 Deaf students studying at all universities in Turkey between the years 2020-

2021. He presents his experimental studies in which the analysis was made and the questionnaires of 

Deaf students were compared. In this study, questionnaires and observation forms were used as data 

collection tools. The findings show that the Higher Education Council (YÖK) and educational 

institutions should facilitate the practice of inclusion in alternative education methods and tools, 

including distance education, for Deaf students. In his opinion, Deaf students described their experience 

of using online technology in both negative and positive terms. The biggest problem experienced during 

distance education is finding a TID translator for translation. All data were collected and analyzed for 

Deaf students, which are efficient and effective in the distance education process, lack of internet, lack 

of equipment, distraction of the environment they are in during the lesson, internet connection problems, 

lack of experience of the instructors in the system and weak technology usage skills. Online distance 

education has been defined as a difficult experience that lacks effective communication channels and 

cannot meet the needs of the Deaf in terms of communication environment. The results of the study 

prove that the distance education system of the Deaf more meets the demands of the Deaf students, who 

work with a sign language interpreter and perform control and support at the same time. 

Key Words: COVID-19, Distance Learning, Turkish Sign Language, Pandemic. 

 

  



 
Gölge Öğreticilerin Teknoloji Kullanımı 

Zehra Kurşun / Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Sümeyra Özdemir / Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Esra Macaroğlu Akgül / Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Özel gereksinimli bireyler sınıf içinde ve sınıf dışında desteklenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. 

Sağlanacak olan destek bireyin ihtiyaçları, gereksinimlerinin derecesine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir.  Sağlanan desteklerden bir tanesi de “gölge öğretici” desteğidir. Gölge öğretici özel 

gereksinimli bireyin yaşı, bütün alanlardaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bireye en uygun 

olacak yöntem ve teknikleri kullanarak bu bireylerin akranları ile birlikte kendi hızında öğrenmesine 

destek olan kişi olarak tanımlanabilir. Gölge öğretici olarak çalışan bireyler sınıf içerisinde öğretmenle 

işbirliği içinde olarak yardımcı teknoloji içeren ürünleri kullanmaktadırlar. Kullanılan bu ürünler “düşük 

teknoloji içeren ürünler, orta düzey teknoloji içeren ürünler ve yüksek teknoloji içeren ürünler” olmak 

üzere 3 grupta incelenebilir. Ayrıca hem sınıf öğretmenlerinin hem de gölge öğreticilerin sınıf içerisinde 

en çok kullandıkları ürünler Android ve IOS tabanlı bilgisayar uygulamalarıdır. Bu ürünlerin 

kullanılmasının hem avantajları hem dezavantajları bulunmaktadır. Ayrıca gölge öğretici ve sınıf 

öğretmeninin teknoloji içeren ürünleri kullanmaya ilişkin bakış açısı, uygulama pratiği gibi konulardaki 

yetersizlikleri de dezavantaj olarak karşımıza çıkabilmektedir. Türk alan yazınında hem gölge 

öğreticiler hem de gölge öğreticilerin sınıf içerisinde yardımcı teknolojik araçların kullanımına ilişkin 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışma ile yurt dışı kaynaklarla gölge öğreticilerin yardımcı 

teknolojiyi kullanımı incelenmiş olup ülkemiz alanyazına katkı sağlanmış olacaktır. Bunun yanı sıra 

gölge öğreticilerin sınıf içerisindeki yardımcı teknolojik araç kullanımına ilişkin bilgi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gölge öğretici, yardımcı teknolojiler, özel gereksinimli bireyler 

  



 
Technology Usage Of Shadow Teachers 

Zehra Kurşun / Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Sümeyra Özdemir / Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Esra Macaroğlu Akgül / Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Individuals with special needs need support inside and outside the classroom. The support to be provided 

varies depending on the individual's needs and the degree of their needs. One of the supports provided 

is the “shadow tutorial” support. A shadow teacher can be defined as a person who supports the 

individuals with special needs to learn at their own pace, together with their peers, by using the methods 

and techniques that will be most suitable for the individual, taking into account their age and needs in 

all areas. Individuals working as shadow instructors use assistive technology products in the classroom 

in cooperation with the teacher. These products can be examined in 3 groups as “low technology 

products, medium technology products and high technology products”. In addition, the most used 

products by both classroom teachers and shadow instructors in the classroom are Android and IOS based 

computer applications. Using these products has both advantages and disadvantages. In addition, the 

inadequacies of shadow instructors and classroom teachers in terms of using technology-containing 

products and inadequacies in terms of application practice can also appear as a disadvantage. No study 

has been found in the Turkish literature both shadow instructors and the use of assistive technological 

tools in the classroom by shadow instructors. With this study, the use of assistive technology by shadow 

trainers with foreign sources has been examined and it will contribute to the literature of our country. In 

addition, information about the use of assistive technological tools in the classroom by shadow 

instructors was given. 

Key Words: Shadow instructor, assistive technologies, individuals with special needs  



 
Empatiyle Başlayıp Yetkilendirmeyle Süren Bir Engelsiz Bilişim Projesi  

Hayal Köksal / Doç.Dr., Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) ve World Council for Total Quality & 

Excellence in Education (WCTQEE) 

Herkes için tasarım da denilen evrensel tasarım yaklaşımı engelli ve hareket kısıtlaması olan bireyler 

dâhil olmak üzere, tüm kullanıcı gruplarının mekânsal, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına cevap vererek 

herkese aynı deneyimleri, faaliyetleri ve hizmetleri sunmayı amaçlar. İnsan çeşitliliği ve farklılığı 

tasarım sürecinin kalbinde yer alır, engelleri ortadan kaldırmak ve kullanımı daha kolay hale getirmek 

için tasarım hakkında düşünmenin en iyi yolu evrensel tasarımdır. Konuya Bilişim açısından 

bakıldığında sorun çözmeye odaklı bir ekip çalışması olarak 2003 yılında K-12 düzeyindeki öğretmen 

ve öğrencilerle başlayan Bilişimci Martılar projesi üçüncü yılından itibaren çalışmaya uluslararası 

ekipleri, sivil toplum ekiplerini ve engelli bireyleri de dahil ederek 19 yıldır sayısı beş yüzü aşan 

tamamlanmış çalışmayla dikkate değer  bir başarı göstermektedir. Onuncu yılında Üniversite gençliğini 

içine alan proje  on dördüncü yılında yerel yönetimleri, iş dünyası ve toplum genelini de içine alarak 

evrensel tasarımı bir Bilişim projesine katma sürecini en geniş şekline taşımıştır. Bu proje bünyesinde 

iki akademik yıl boyunca omurilik felçlileri ile yapılan çalışmalar önce empati ve engelleri empatiyle 

aşmak konulu bir kitaba, sonraki yıl da yetişkin engellilerle bilişim odaklı bir erişilebilirlik ve 

engellilerin bu konuda yetkilendirilmesi sürecine dönüşerek bu konuda öncülük yapan bir sivil toplum 

kuruluşunun başarı hikayesine dönüşmüştür. Bu bildiri iki yıl üst üste uluslararası düzeyde şampiyon 

olan omurilik felçlilerince gerçekleştirilen projelerin amaçlarını, adımlarını, süreç ve sonuçlarıyla 

katılımcıların yansımalarını  içermektedir. 

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

 

  



 
A Barrier-Free ICT Project Starting With Empathy And Continues With Empowerment 

Hayal Köksal / Doç.Dr., Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) ve World Council for Total Quality & 

Excellence in Education (WCTQEE) 

The ‘Universal Design’ approach, also called ‘Design for All’, aims to provide the same experiences, 

activities, and services to everyone by responding to the spatial, social, and individual needs of all user 

groups, including individuals with disabilities and mobility limitations. Human diversity and differences 

are at the heart of the design process, universal design is the best way to think about design to eliminate 

barriers and make it easier to use. From the point of view of Informatics, the ICT Seagulls project, which 

started in 2003 with teachers and students at the K-12 level as teamwork focused on problem-solving, 

has been showing remarkable success with more than five hundred completed studies for 19 years by 

including international teams, civil society teams, and disabled individuals in the work since its third 

year. In its tenth year, the project, which included the youth of the University, carried the process of 

incorporating universal design into an ICT project in its broadest form by including local governments, 

the business world, and society in general. Within the scope of this project, the studies carried out with 

spinal cord paralysis for two academic years turned into a book on ‘empathy’ and overcoming obstacles 

with empathy, and then the following year turned into a process of accessibility focused on informatics 

with adult disabilities and empowering disabled people in this regard and turned into the success story 

of a non-governmental organization that pioneered in this regard. This paper includes the aims, steps, 

processes, and results of the projects carried out by the spinal cord paralyzed who have been the 

champions at the international level for two consecutive years, and the reflections of the participants. 

Key Words: Empathy, Empowerment, Leadership, Universal design, ICT Project 

  



 
Engelli Bireyler için Tasarlanan Sanal Ortam Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi 

Murat Kılınç / Öğr. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Orkun Teke / Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Barış Çukurbaşı / Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Ali Geriş / Arş. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Engelli bireyler, teknolojik imkânlara olan erişimin artmasıyla birlikte gündelik hayat içerisinde daha 

fazla yer almaya başlamış, yeni deneyimleri tecrübe edebilmiş ve teknoloji sayesinde hayatlarını 

kolaylaştırıcı kazanımlar elde etmişlerdir. Bu durumun bir sonucu olarak literatürde engelli bireylerle 

ilgili yapılan araştırmaların sayısında da bir artış yaşanmıştır. Özellikle teknoloji dünyasında sanal ortam 

tasarımlarının yaygınlaşmasının etkisiyle araştırmacılar birçok engel grubuna yönelik çalışmaları 

literatüre kazandırmıştır. Mevcut gelişmeler ışığında ele alınan bu çalışma kapsamında Web of Science 

(WoS) üzerinde taranan ve engelli bireylere yönelik tasarlanan sanal ortam çalışmaları bibliyometrik 

analize tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Virtual Environment (VE) ve Disability (DB) 

kavramları ekseninde VOSviewer kullanılarak yapılan analizlerde anahtar kelimeler altı kümeye 

ayrılmıştır. Elde edilen veriler her bir kümenin VE + DB kavramları ile ilişkisinin farklılık gözettiğini 

göstermektedir. İncelenen çalışmaların ülkelere göre dağılımlarına bakıldığında toplam bağlantı gücüne 

göre İngiltere, Brezilya ve Hollanda’nın üst sıraları paylaştığı görülmüştür. Atıf sayısı üzerinden yapılan 

analizler sonucunda ise sanal ortamlar ve engelli bireyler özelinde alana en çok etki eden yazarlar 

bulgular bölümünde açıklanmıştır. Çalışma neticesinde ortaya konulan bibliyometrik analiz sonuçları; 

sanal ortam kavramının literatürde yoğun olarak işlendiğini ve engelli bireyler için büyük bir çalışma 

alanı potansiyeli yarattığını göstermektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde VE + DB araştırma alanının 

gelecek yıllar içerisinde etki değeri yüksek araştırmaların yapılmasını sağlayacak bir altyapıya sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Engelli Bireyler, Bibliyometrik Analiz, Sanal Ortam 

  



 
Bibliometric Analysis of Virtual Environment Studies Designed for Persons with Disabilities 

Murat Kılınç / Öğr. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Orkun Teke / Öğr. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Barış Çukurbaşı / Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Ali Geriş / Arş. Gör. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

With the increase in access to technological opportunities, disabled individuals have started to take more 

part in daily life, have been able to experience new experiences and have gained gains that facilitate 

their lives thanks to technology. As a result of this situation, there has been an increase in the number 

of studies on disabled individuals in the literature. Especially in the world of technology, with the effect 

of the spread of virtual environment designs, researchers have brought studies on many disability groups 

to the literature. Within the scope of this study, which is discussed in the light of current developments, 

virtual environment studies scanned on Web of Science (WoS) and designed for disabled individuals 

were subjected to bibliometric analysis and the results were discussed. Keywords were divided into six 

clusters in the analyzes made using VOSviewer on the axis of Virtual Environment (VE) and Disability 

(DB) concepts. The data obtained show that the relationship of each cluster with the concepts of VE + 

DB differs. When we look at the distribution of the analyzed studies by country, it is seen that England, 

Brazil and the Netherlands share the top ranks according to the total connection strength. As a result of 

the analyzes made on the number of citations, the authors who made the most impact on the field in 

terms of virtual environments and disabled individuals are explained in the findings section. The results 

of the bibliometric analysis revealed as a result of the study; It shows that the concept of virtual 

environment is extensively discussed in the literature and creates a great potential for workspace for 

people with disabilities. From this point of view, it is possible to say that the VE + DB research field 

has an infrastructure that will enable high-impact research to be conducted in the coming years. 

Key Words: Persons with Disabilities, Bibliometric Analysis, Virtual Environment 

  



 
Engelli Hastaların Taşınması ve İlaçlarının Dağıtımında Robotların Kullanımı 

Yusuf Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Yavuz Buyrukbilen / Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 

Çizgi izleyen robotlar (Line Follower Robot-(LFR)) yük taşıma, sulama sistemleri, görme engellilere 

yardımcı olma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. LFR’lerin izleyecekleri yol bulundukları zeminin 

üzerine zemin renginden farklı bir çizgi çekilmesi ile belirlenir. LFR’lerin takip edecekleri yoldaki 

konum bilgisini elde etmek için robotun önüne takılan kamera veya Infrared Ray (IR) sensör dizisinden 

yararlanılmaktadır. LFR’nin izleyeceği yolun en kısa sürede ve hatasız olarak tamamlanabilmesi ve 

konum bilgisinin elde edilmesi için geçen sürenin kısaltılıp, hızlı ve devamlı bir bilgi akışının mikro 

denetleyiciye sağlanması gerekmektedir. LFR’lerin özellikle engelli hastaların taşınması ve bu hastalara 

verilecek ilaçların LFR yardımıyla odalarına götürülmesini sağlayacaktır.   Bu çalışmada, IR 

sensörlerden gelen bilgilerin mikro denetleyicinin ADC (Analog-Digital Converter) girişlerinden 

okunup, bir program algoritması ile hızlı ve en az hata ile konum bilgisi elde edilmesini ve konum 

bilgisinin PID kontrol mantığıyla motorların kontrolünde kullanılması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, PID kontrol, IR sensor, LFR 

The Use Of Robots In The Transportation Of Disabled Patients And Distribution Of Drugs 

Yusuf Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Yavuz Buyrukbilen / Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 

Line follower robots (Line Follower Robot-(LFR)) are used in many areas such as load carrying, 

irrigation systems, helping the visually impaired. The path that LFRs will follow is determined by 

drawing a line different from the ground color on the ground they are on. In order to obtain the position 

information on the path that the LFRs will follow, the camera or Infrared Ray (IR) sensor array attached 

to the front of the robot is used. In order to complete the path to be followed by the LFR as soon as 

possible and without errors, and to obtain the location information, the time taken should be shortened 

and a fast and continuous information flow should be provided to the microcontroller. LFRs will ensure 

that especially disabled patients are transported and the drugs to be given to these patients are taken to 

their rooms with the help of LFR. In this study, it is aimed to read the information coming from the IR 

sensors from the ADC (Analog-Digital Converter) inputs of the microcontroller, to obtain position 

information quickly and with the least error with a program algorithm, and to use the position 

information in the control of motors with PID control logic. 

Key Words: Disabled, PID control, IR sensor, LFR 

  



 
Engelli Öğrenci Birimleri İçin Öğrenci ve Danışman Yönetim Sistemi (EÖBSİS) 

Sarper ARIKAN / Akdeniz Üniversitesi 

Emel SARDOHAN / Akdeniz Üniversitesi 

Engelli Öğrenci Birimleri içerik yönetim web yazılımı projesi, birimlerin iç işleyiş süreçlerinde engelli 

öğrenci kayıtlarının tutulması, engelli öğrenci birim danışmanlarıyla öğrencilerin tek bir yönetim sistemi 

içerisinden iletişim kurabilmelerini sağlamak ve birim faaliyet ve tutanak kayıtlarının takip 

edilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. 

EÖBSİS olarak adlandırdığımız yazılım projesi ile birim yöneticileri, danışmanları ve öğrencileri 

kendilerine ayrılmış paneller ile web ortamında etkileşimli şekilde engelli öğrenci birimlerinden  hizmet 

alabilmeleri hedeflenmiştir.  

Proje kapsamında node.js ve mysql altyapısı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EÖBSİS, Engelli Öğrenci, Engelli Öğrenci Birimi, İçerik Yönetim Sistemi 

Content Management System for Disabled Student Units 

Sarper ARIKAN / Akdeniz Üniversitesi 

Emel SARDOHAN / Akdeniz Üniversitesi 

The Disabled Student Units content management web software project has been developed in order to 

keep the records of students with disabilities in the internal functioning processes of the units, to enable 

the students to communicate with the advisors of the disabled student units through a single management 

system, and to monitor the unit activity and minutes. 

With the software project we call EÖBSİS, it is aimed that unit managers, advisors and students can 

receive services from disabled student units interactively on the web with panels reserved for them. 

Node.js and mysql infrastructure were used within the scope of the project. 

Key Words: Disabled Student, Content Management System, Disabled Student Units 

  



 
Engelsiz Müzik Kütüphanesi Birimi 

Gülbahar URHAN / Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 Ali Caner ALPASLAN / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Ülkemizde yaşayan görme engellilerin profesyonel olarak ilgilendiği en önemli sanat dallarından biri 

müziktir. 2018’de yapılan bir araştırmaya göre 41 görme engelli yüksek öğretim düzeyinde müzik 

eğitimi almaktadır. Mesleki müzik eğitimi almak isteyen görme engelli bireylerin karşısına çıkan en 

önemli sorun, eğitim süreci boyunca çalışacağı eserlerin notalarının erişilebilir olarak bulunmamasıdır. 

Bu çalışma, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı bünyesinde, Engelsiz öğrenci koordinatörlüğü işbirliği ile 2 Aralık 2021 tarihinde hizmete 

giren Engelsiz Müzik Kütüphanesini tanıtmayı amaçlar. Engelsiz müzik kütüphanesinin amacı, 

üniversitemizin müzik eğitimi veren bölümlerinde, her sınıf ve branş için okutulan müfredatta yer alan 

eserleri erişilebilir hale getirmek, arşivleyerek hem üniversitemiz bünyesinde okuyan, hem de ihtiyaç 

duyan tüm görme engellilerin hizmetine sunmaktır. Kütüphanemizde 2021-22 öğretim yılında 5 kitap 

da toplam 842 eser erişilebilir hale getirilerek görme engellilerin hizmetine sunulmuştur. Bunun yanı 

sıra, birim içinde yer alan engelsiz müzik laboratuvarında ekran okuyucu ve nota yazma programı yüklü 

2 dizüstü, 2 masaüstü bilgisayar, 3 adet 14 karakterlik, 1 adet 40 karakterlik kabartma ekran yer 

almaktadır. Böylece öğrencilerimiz dersler ve sınavlar sırasında bilgisayar teknolojisinin sağlayacağı 

erişilebilirlik imkanlarından yararlanırken, kabartma ekranlarıyla, kütüphanemizden edinecekleri 

eserleri kabartma baskıya ihtiyaç duymaksızın çalışabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Müzik Eğitimi, Erişilebilirlik 

 

  



 
Accessible Music Library Unit 

Gülbahar URHAN / Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

 Ali Caner ALPASLAN / Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Music is the most important branch of art that visually impaired people deal with professionally. 

According to a reservation made in 2018, 41 visually impaired students are trained within the scope of 

higher education education. The access points that can be used by the students who benefit from the 

education service are approximately useful for the notes in the education process. This study aims to 

teach the Barrier-Free Promotion, which will be put into service on 2 2021, in cooperation with the 

Music and Fine Arts University, Library and Documentation Department, Library, Accessible Student 

Coordinator. The aim of the barrier-free music set is to make students who take part in the music 

education of our university, taught for every class and branch. The book archive of the visually impaired 

by making it accessible with 842 works in the 2021-22 academic year in our library. In addition, in the 

barrier-free music laboratory within the unit, there are 2 smart computers, 2 computers, 3 14-character 

and 1 40-character braille screen with screen reader and note writing program installed. While benefiting 

from the possibilities of computer technology that can be designed within the basic equipment and 

exams, it is possible to work with perspective screens without the need for planning to be obtained from 

imaging systems. 

Key Words: Visually Impaired, Music Education, Accessibility 

  



 
Geleceğin Eğitiminde Özel Eğitim Kurumlarının Kültür Değerlendirilmesi ve  Geliştirilmesi 

Emirali Evcimen / Dr, Gazimağusa Özel Eğitim İş ve Eğitim Okulu 

Zehra Altınay / Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi 

Fahriye Altınay / Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi 

Okul çalışanlarının, örgütsel boyuttaki davranışlarının belirlenip, tayin edilmesi yönünde bir yaşam 

tarzı, biçimi olan okul kültürü, görev alan bireylerin davranışlarının ölçüsünü, şeklini, içeriğini 

belirlemenin yanı sıra, okul dışındaki sergilenen davranışlar ve dünyayı anlama, dünya görüşü geliştirme 

açılarında da etkili olmaktadır. Bu sebeple ülkemizdeki özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördükleri 

okullardaki örgüt kültürünün araştırılmasına ve okul kültür gelişiminin sağlanmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, resmi özel eğitim 

merkezlerinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin çalıştıkları kuruma ait örgüt kültürünü nasıl 

algıladıklarını ve okul kültür gelişiminin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu araştırma nitel araştırma 

desenine temellendirilmiştir. Öğretmen ve yöneticilerin okuldaki örgüt kültürüne ilişkin algılarına 

yönelik görüşlerinin ortaya konulduğu çalışmada ayrıca bu konu hakkındaki bilgileri değerlendirilmiş 

ve nitel araştırma deseni kapsamında eylem araştırılması temelli durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Sonuçlara göre, altyapı sorunu olan ve bu altyapılarını hızlıca geliştiremeyen okullar için 

uzaktan eğitime dayalı sistemi kurmak ve gerekli eğitimi sağlayıp, sürdürmek oldukça zor olmuş ve 

ciddi bir çabayı gerektirmiştir. Okullarda sürdürülen uzaktan eğitim çalışmalarından en çok etkilenenler 

arasında ise özel gereksinimli bireyler yer almıştır. Sunulan hizmetlerle ve eğitimden eşit şekilde 

yararlanma ile ilgili olarak pandemi öncesinde var olan bir takım olumsuzluk ve yetersizlikler pandemi 

ile birlikte arttığı söylenebilir. özel gereksinimli bireylere çok daha etkili ve verimli hizmet sağlama 

konusunda okul müdürlerinin reform odaklı olmaları, kriz yönetimi becerilerine sahip olmaları ve 

liderlik vasıflarının gelişmiş bireylerden olmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: engelsiz bilişim, kriz yönetimi, liderlik, okul kültürü, uzaktan eğitim 

  



 
Evaluating Organizational Culture of Special Education Schools for Future Education 

Emirali Evcimen / Dr, Gazimağusa Özel Eğitim İş ve Eğitim Okulu 

Zehra Altınay / Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi 

Fahriye Altınay / Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi 

There is a way of determining and determining the behavior of school employees in the organizational 

dimension; lifestyle, school culture as its form, the measure and shape of the behavior of the individuals 

in charge, behaviors outside of school and understanding the world, as well as determining its content, 

it is also effective in terms of worldview development. For this reason, our special researching 

theorganizational culture in the schools where the students with needs are educated and school culture 

development is needed. The main purpose of this study; Teacher working in official special education 

centers in the Turkish Republic of Northern Cyprus and how administrators perceive the organizational 

culture of the institution they work for, and how the school culture aims at its development. This research 

has a qualitative research design. Perceptions of teachers and administrators about organizational culture 

in school are evaluated. In this study, in  which views on evaluated and action research-based case within 

the scope of qualitative research design was employed. According to the results, those with infrastructure 

problems and those to establish a system based on distance education for schools that cannot develop 

rapidly and to provide the necessary education. It has been very difficult to provide and maintain it, and 

it required a serious effort. Those learners with special needs are among those most affected by the 

distance education studies carried out. Regarding the services offered and equal access to education. 

Some negativities and inadequacies that existed before the pandemic increased with the pandemic. To 

provide more effective and efficient services to individuals with special needs, school principals should 

be reform-oriented, have crisis management skills. 

Key Words: barrier-free informatics, crisis management, leadership, school culture, distance education 

  



 
Görme Engelli Öğrencilerin Dijital Öğretim Materyallerine İlişkin Görüşleri 

Cansu Şahin Kölemen / Dr. Öğr. Üyesi, Beykoz Üniversitesi 

Gelişen teknolojiyle birlikte öğrenim süreçlerine de dijital öğrenme materyalleri dahil olmuş 

durumdadır. Öğrenim sürecinde kullanılan dijital öğrenme materyalleri görme engelli bireyler içinde 

eğitimde fırsat eşitliği ilkesi göz önünde bulundurularak ayrımcılık yapılmaksızın her bireye uygun 

şekilde kullanılması beklenmektedir. Bu durumdan yola çıkarak bu çalışmanın amacı görme engelli olan 

öğrencilerin derslerde kullanılan dijital öğretim materyallerine ilişkin görüşlerinin ortaya koyulması 

hedeflenmiştir. Görme engelli olan öğrencilerin dijital öğretim materyallerine yönelik ihtiyaçlarının 

belirlenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması tercih edilmiştir. Çalışma grubu 

yükseköğretim de öğretim gören görme yetersizliği bulunan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme sorularından yararlanılmıştır. Elde edilen 

doğrultusunda içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda dijital öğretim materyallerinin 

tasarlanması ve kullanılması sürecine dair öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: dijital öğretim materyalleri, görme engelli bireyler, öğrenme süreci 

Views Of Visually Disabled Students On Digital Teaching Materials 

Cansu Şahin Kölemen / Dr. Öğr. Üyesi, Beykoz Üniversitesi 

With the developing technology, digital learning materials have also been included in the learning 

processes. The digital learning materials used in the learning process are expected to be used in 

accordance with each individual without discrimination, taking into account the principle of equal 

opportunity in education among visually impaired individuals. Based on this situation, the aim of this 

study is to reveal the views of visually impaired students about the digital teaching materials used in the 

lessons. Case study, one of the qualitative research methods, was preferred to determine the needs of 

visually impaired students for digital teaching materials. The study group consists of visually impaired 

students studying in higher education. Semi-structured interview questions were used as data collection 

tool in the research. Content analysis was carried out according to the obtained results. As a result of the 

research, suggestions were presented on the process of designing and using digital teaching materials. 

Key Words: digital teaching materials, visually impaired individuals, learning process 

  



 
Görme Engelliler İçin Derin Öğrenme İle Gören Göz Uygulaması 

Yusuf Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Halime Ergün / Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir  

Fatma Nur Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Engelli bireylerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve onların hayatlarını daha kolay şekilde devam 

ettirebilmelerini sağlamak, her vatandaşın dikkat etmesi gereken bir husustur. Bu projenin amacı da 

görme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları en aza indirmek için, derin 

öğrenme yöntemlerini kullanarak gören bir göz uygulaması geliştirmektir. Engelli bireylerin yaşam 

kalitesini artırmak ve sosyal yaşam olanağı sağlamak amacıyla, her zaman yardımcı olabilecek bu 

uygulama ile günlük hayatta onlara kolaylık sağlayacaktır. Derin öğrenme kütüphanelerinden biri olan 

Tensorflow-Lite ve SSD MobileNet ile görüntü işleme yapılarak görme engelli bireyler için bir göz 

olacak ve etrafındaki nesneleri, bu mobil uygulama sayesinde görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca 

seslendirmeler sayesinde onlar için etraflarındaki nesnelerin neler olduğunu ve bu nesnelerin 

mesafelerinin ne kadar olduğu konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Görülen nesneler sayesinde görme 

engelli bir birey ne yapacağını ve hangi tarafa yönleneceğine rahatlıkla karar verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Görme Engelli, Derin Öğrenme, Görüntü İşleme, Android Uygulama 

Seeing Eye Application With Deep Learning For The Visually Disabled 

Yusuf Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Halime Ergün / Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir  

Fatma Nur Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

It is a matter that every citizen should pay attention to, to accept the existence of disabled people in 

society and to enable them to continue their lives more easily. The aim of this project is to develop a 

seeing eye application using deep learning methods in order to minimize the problems faced by visually 

impaired individuals in their daily lives. In order to increase the quality of life of disabled people and to 

provide social life opportunities, this application will always help them in their daily life. Image 

processing with Tensorflow-Lite and SSD MobileNet, one of the deep learning libraries, will be an eye 

for visually impaired individuals and they will be able to view the objects around them thanks to this 

mobile application. In addition, thanks to the vocalizations, they will have information about what the 

objects around them are and how far these objects are. Thanks to the objects seen, a visually impaired 

individual will be able to easily decide what to do and which way to steer. 

Key Words: Visually Impaired, Deep Learning, Image Processing, Android Application 

  



 
Görme Engelliler İçin Nesne Tanımlayan Yönlendirici Gözlük 

Mert Demir/Öğr. Gör., İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

Görme engellilik nesnelerden gelen ışığa daha az duyarlı olmak veya hiç duyarlı olmamakla gelen bir 

rahatsızlıktır. Işık algılamasının yanında objelerin şeklinin seçilememesi de bu rahatsızlık içinde yer 

almaktadır. Dünyada milyonlarca insan çeşitli görme bozuklukları yaşamaktadır. Bu rahatsızlığa sahip 

insanlar sosyal hayatta bir takım sınırlarla karşılaşmakta, çoğu zaman başka bireylerin yardımına ihtiyaç 

duymaktadır. Her ne kadar görme engelli insanların günlük aktivitelerini kolaylaştıracak bir takım 

araçlar olsa da bunların faydaları oldukça sınırlıdır. Teknolojik gelişmelerle birlikte bir takım araçlar 

ortaya çıksa da ya bunların satış maliyetleri çok yüksek ya da kullanım imkanları sınırlıdır. Bu çalışmada 

görme engellilerin günlük hayatlarında çevrelerindeki nesneleri tanımlayacak, tanımlanan nesneleri ve 

nesnelerin konumlarını kullanıcıya sesli olarak bilgi verecek giyilebilir bir ürün açıklanmıştır. Gözlük 

şeklinde geliştirilen ürün sayesinde taşınabilir bir mini bilgisayar ve nesne tanıma yazılımları ile 

kullanıcının baktığı yöndeki objelerin tespit edilerek kullanıcıya bildirilmesi ve kullanıcının erişimini 

kolaylaştırması çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu sayede kullanıcıların çevrelerindeki objelere 

olan duyarlılıklarının arttırılması ve hayatlarını kolaylaştırması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Görme engellilik, Yapay zeka, Nesne tanıma, Bilgisayarlı görü, Haar cascade 

Object Defining Routing Glasses for The Visually Impaired 

Mert Demir/Öğr. Gör., İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

Visual impairment is a condition that comes from being less or not sensitive to light from objects. In 

addition to light perception, the inability to choose the shape of objects is also included in this 

discomfort. Millions of people around the world experience various visual impairments. People with 

this disorder encounter some limitations in social life and often need the help of other individuals. 

Although there are a number of tools that will facilitate the daily activities of visually impaired people, 

their benefits are quite limited. Although a number of tools have emerged with technological 

developments, either their sales costs are very high or their usage possibilities are limited. In this study, 

a wearable product that will identify the objects around them in the daily life of the visually impaired 

and inform the user about the defined objects and the positions of the objects is explained. Thanks to the 

product developed in the form of glasses, a portable mini computer and object recognition software are 

the subject of the study, detecting and notifying the objects in the direction the user is looking at, and 

facilitating the access of the user. In this way, it is aimed to increase the sensitivity of the users to the 

objects around them and to make their lives easier. 

Key Words: Visual impairment, Artificial intelligence, Object recognition, Computer vision, Haar 

cascade 

  



 
İşitme Engelli Öğrencilerin Dijital Vatandaşlık Becerilerinin Bilişim Teknolojileri Farkındalığı 

Bağlamında İncelenmesi 

Fatma Beyza BAŞ / Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı 

Ahmet YİĞİT / Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı 

Dijital vatandaşlık becerilerinin gerek 21.yüzyıl becerileri çerçevesinde değerlendirmek gerekse de 

pandemi sürecinde toplumda hızlıca yerini aldığına vurgu yapmak isabetli olacaktır. Yaşam boyu 

öğrenmeye dayalı dinamik bir süreç olan vatandaşlık eğitimi, aynı zamanda çağımız modern 

toplumlarında dijital vatandaşlık eğitimi olarak da yeni bir boyut kazanmıştır. Dijital Vatandaşlık 

konusu, Türkiye’de 2013 yılında yayınlanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. ve 6.sınıfların 

öğretim programında da yer almaktadır.   

Bu araştırmanın amacı, işitme engelli öğrencilerin dijital vatandaşlık becerileri hakkındaki deneyim ve 

göstergelerini incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir Kınık ilçesinde işitme 

engelli lise öğrencilerine pansiyonlu eğitim veren Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmenleri 

olarak seçilmiştir. Her ne kadar araştırmaya öğretmenler katılsa da araştırılan veriler, derslerine 

girdikleri öğrencilere yöneliktir. Veri toplama aracı olarak online form şeklinde geliştirilen “Dijital 

Vatandaşlık Anketi” 4 bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Kişisel Bilgiler bölümünde 5 soru vardır. 

İkinci olarak Teknoloji Kullanımı bölümündeki 7 soru ile öğretmenlerin bilişim teknolojileri 

yetkinlikleri saptanmıştır. 3.Bölümde Öğrencilerin Teknoloji Kullanımı 3 ana başlık altında 

araştırılmıştır. Dördüncü Bölümde Öğrencilerin Dijital Davranış Biçimleri 7 başlık altında detaylı bir 

şekilde irdelenmiştir. Son olarak Dilek ve Öneriler sorusu ile öğretmenlerin öğrencilerin dijital 

vatandaşlık becerileri hakkındaki görüşleri alınmıştır.  Elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz 

edilecektir. Bu kapsamda frekans ve betimsel istatistiklerden faydalanılacaktır. Anket verileri ile işitme 

engelli öğrencilerin dijital vatandaşlık beceri ve farkındalıkları ile bunlara bağlı olarak birtakım 

önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli, Bilişim Teknolojileri, Dijital Vatandaşlık 

  



 
Review Of The Digital Citizenship Skills Of Hearing-Impaired Students In The Context Of 

Information Technology Awareness 

Fatma Beyza BAŞ / Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı 

Ahmet YİĞİT / Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı 

It would be appropriate to evaluate digital citizenship skills within the framework of 21st century skills 

and to emphasize that they quickly took their place in society during the pandemic process. Citizenship 

education, which is a dynamic process based on lifelong learning, has also gained a new dimension as 

digital citizenship education in our modern societies. The subject of Digital Citizenship is also included 

in the curriculum of the 5th and 6th grades of the Information Technologies and Software course 

published in Turkey in 2013. 

The purpose of this research is to examine the experiences and indicators of digital citizenship skills of 

hearing impaired students. In the research, descriptive survey model, one of the qualitative research 

methods, was used. The sample of the research consists of Mert Öztüre Special Education Vocational 

High School teachers who provide boarding education to hearing impaired high school students in İzmir 

Kınık district in the 2021-2022 academic year. Although the teachers participated in the research, the 

researched data is for the students they attend their classes. The "Digital Citizenship Questionnaire", 

which was developed as an online form as a data collection tool, consists of 4 parts. First of all, there 

are 5 questions in the Personal Information section. Secondly, the information technology competencies 

of the teachers were determined with 7 questions in the Technology Use section. In the third part, 

students' use of technology is examined under 3 main headings. In the fourth chapter, the Digital 

Behavior Forms of the Students are discussed in detail under 7 headings. Finally, with the question of 

Wishes and Suggestions, teachers' opinions on students' digital citizenship skills were taken. The 

obtained data will be analyzed with the SPSS program. In this context, frequency and descriptive 

statistics will be used. With the survey data, digital citizenship skills and awareness of hearing impaired 

students and some suggestions will be made depending on these. 

Key Words: Hearing Impaired, Information Technologies, Digital Citizenship 

  



 
Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ailelerinin ve 

Öğretmenlerinin Tutum ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme 

Gülay Çelik / Özel Eğitim Öğretmeni 

Banu Altunay / Doç. Dr., Gazi Üniversitesi 

Bu çalışmada kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan öğrencilerle ilgili ailelerinin ve 

öğretmenlerinin tutumları incelenmiştir. Görme yetersizliği olan öğrencilerin motor gelişimi, dil 

gelişimi, bilişsel/zihinsel gelişimi, sosyal gelişim vb. alanlarında yaşamış oldukları bazı güçlükler 

bulunmaktadır. Kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan öğrencilerin yaşadıkları 

güçlüklerin üstesinden gelebilmesi ve en aza indirgenebilmesi için görme yetersizliği olan öğrencilerin 

okula karşı tutumlarının, ailelerinin ve öğretmenlerinin kendilerine karşı tutumlarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan 

öğrencileri için yaptıkları uyarlamalar/düzenlemeler de belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmada görme 

yetersizliği olan öğrencilerin kendilerinden, ailelerinden ve öğretmenlerinden görüş almak için nitel 

araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Antalya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçelerinde bulunan okullarda öğrenim gören 

15 görme yetersizliği olan öğrenci ve aileleri oluşturmuştur. Aynı zamanda görüşme yöntemi 

kullanılarak sınıfında görme yetersizliği olan öğrenci bulunan 19 öğretmenle de görüşme yapılmıştır. 

Görme yetersizliği olan öğrencilerin ailelerinin görüşüne göre görme yetersizliği olan çocukların 

kendileri için kör ifadesi kullanılmaması, arkadaşları tarafından dalga geçilmemesi ve kendilerine 

acımamaları için okulda baston kullanmak istemedikleri, kabartma harita vb. materyallerin artırılması 

gerektiği, ses kayıt cihazı veya telefon kullanmanın dersleri takip açısından önemli olduğu belirtilmiş, 

ailelerin görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi hakkında bilgilendirilmeleri ve daha bilinçli hale 

getirilmeleri önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli öğrenci, özel eğitim, görme yetersizliği, kaynaştırma eğitimi, 

tutum. 

  



 
A Rewiew On Attitudes And Behaviors Of Families And Teachers Of Students With Visual 

Impairment In Inclusive Classrooms 

Gülay Çelik / Özel Eğitim Öğretmeni 

Banu Altunay / Doç. Dr., Gazi Üniversitesi 

In this study attitudes of families and teachers of children with visual impairment in inclusive classrooms 

are examined. There are some difficulties in children with visual impairment in the areas of motor, 

cognitive/mental, social development etc. As the children with visual impairment in inclusive 

classrooms can overcome and minimize the difficulties, it is aimed that these children’s attitudes towards 

school and their families’ and teachers’ attitudes towards them should be identified. Besides, teachers’ 

adaptations/regulations for the students with visual impairment in inclusive classrooms are determined. 

In this study to collect the data from students, their families and teachers, one of the qualitative research 

method, case study was used. The sample was 15 students with visual impairment in inclusive 

classrooms from the schools in Muratpaşa, Konyaaltı and Kepez in Antalya and their families. 

Meanwhile by using interview method, 19 teachers who have students with visual impairments in their 

classrooms are interviewed. According to the families of students with visual impairment, it is stated 

that children do not want to use walking stick in the school in order not to be said ‘blind’, to make fun 

of and to have a mercy to them and using tape recoder and phone is important in following the lessons 

and it is suggested that families should be informed about the education of students with visual 

impairment and be more conscious. 

Key Words: Student with special needs, special education, visual impairment, inclusive education, 

attitude 

  



 
Kazakistan ve Türkiye’de Engellilik Konusunun Tartışılması ve Engellilik Politikası 

Zhanargul Pangaliyeva / Bursa Uludağ Üniversitesi 

Engellilik insanlık tarihiyle beraber yaşayan ama her dönemde farklı algılanan, ilk çağlardan bugüne 

kadar varlığını sürdüren sosyal bir olgudur. Bu farklılıklar, engellilik kavramında, engelliliğe yönelik 

yaklaşımlarda ve engelli politikalarının gelişiminde görünmektedir. İlk ve orta çağlarda batıda engellilik 

insanların yaptıkları günahlarının bedeli olarak algılanırdı, sonraki dönemde engellilik tıbbi bir sorun 

olarak tanımlanmış ve engelli kimseler tedavi edilmek, düzeltilmek, iyileştirilmek ve normalleştirilmek 

adına kapalı mekanlarda tutularak toplumdan izole edilmiştir. Günümüzde ise engellilik tüm dünyada 

sosyal problem olarak kabullenmekte ve engellilerin sorunlarının çözülmesi için her devlet 

çabalamaktadır.  

Bugün engellilik, bütün dünyada yoğun olarak gündemde yerini bulan hususların başında gelmektedir. 

Çünkü engellilik durumu sadece engelli bireye ait problem değil, bu onun ailesini, çevresini, toplumu, 

devleti etkileyen meselelerden biridir. Dolayısıyla engellilik konusu “sosyal” bir vaka olarak 

sosyologlar da dahil, sosyal, ekonomi, siyaset bilimlerinin ilgi alanına dönüşmektedir. Zira engellilik 

durumunu sosyolojinin ilgi alanı olan aile, kültür, sosyal gruplar, ekonomik ve sosyal yapılardan ayrı, 

bağımsız incelemek mümkün değil. Bununla birlikte günümüzde ulusal ve uluslararası alanda engellileri 

de içeren dezavantajlı gruplara yönelik politikaların önem kazandığı da görülmektedir. Modern zamanda 

gelişmiş ve gelişmekte olan, sosyal devlet yapısına sahip ülkeler engellilere yönelik sosyal politikaları 

yürüterek, engelli bireylerin hayata katılımlarını sağlayacak hizmetler sunmaktadır. Kazakistan ve 

Türkiye devletleri de dünya ülkeleri gibi engellilerin sorunlarını çözmek için mücadele ediyor. 

Engellilerin durumunu iyileştirebilmek için öncelikle bilim camiasının ve yetkililerin soruna yönelik 

farkındalık düzeyini tespit etmemiz gerekiyor. Bu nedenle Kazakistan ve Türkiye’deki engellilik 

konusunun analiz edilmesi gerekmektedir. Çalışmada Kazakistan ve Türkiye’deki engellilikle ilgili 

yapılan devlet yönetimiyle akademisyen çalışmaları ele alınmıştır. Bu bildirinin amacı da engellilik 

konusunun Kazakistan ve Türkiye’deki tartışma ve araştırmalarını incelemektir. Böylece her iki 

ülkedeki engellilik sorununun ne düzeyde olduğunu, yapılan çalışmaların sonuçlarını ve çözüm bulma 

yollarını öğrenebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Engelli, engellilik, dezavantajlı grup, engellilik politikası, Kazakistan, Türkiye. 

  



 
Discussion And Disability Policy In Kazakhstan And Turkey 

Zhanargul Pangaliyeva / Bursa Uludağ Üniversitesi 

Disability is a social phenomenon that lives with the history of humanity, but is perceived differently in 

every period and has existed from the first ages until today. These differences appear in the concept of 

disability, approaches to disability, and the development of disability policies. In the first and Middle 

Ages, disability was perceived in the West as the price of people's sins, disability was defined as a 

medical problem in the next period and disabled people were kept indoors and isolated from society in 

order to be treated, corrected, healed and normalized. Now, disability is accepted as a social problem all 

over the world and every state strives to solve the problems of the disabled. 

Today, disability is at the forefront of the issues that find its place on the agenda intensively all over the 

world. Because disability is not only a problem for the disabled individual, it is one of the issues that 

affect her family, environment, society and state. Therefore, the issue of disability, as a “social” 

phenomenon, turns into an area of interest for social, economic and political sciences, including 

sociologists. Because it is not possible to examine the disability situation independently from family, 

culture, social groups, economic and social structures, which are the area of interest of sociology. 

However, today, it is seen that policies towards disadvantaged groups, including the disabled, have 

gained importance in the national and international arena. In modern times, developed and developing 

countries with social state structures carry out social policies for the disabled and provide services that 

will enable disabled people to participate in life. The states of Kazakhstan and Turkey are also struggling 

to solve the problems of the disabled, just like the countries of the world. In order to improve the situation 

of people with disabilities, we first need to determine the level of awareness of the scientific community 

and authorities about the problem. Therefore, it is necessary to analyze the disability issue in Kazakhstan 

and Turkey. In the study, state administration and academic studies related to disability in Kazakhstan 

and Turkey are mentioned. The purpose of this paper is to examine the discussion and research of the 

disability issue in Kazakhstan and Turkey. Thus, we can learn the level of the disability problem in both 

countries, the results of the studies and ways to find solutions. 

Key Words: Disabled people, disability, disadvantaged group, disability policy, Kazakhstan, Turkey. 

  



 
MacOS Üzerinde Voice Over İle Web Programlama 

Sarper Arıkan / Akdeniz Üniversitesi 

Bu çalışmada görme engelli bir bireyin Mac OS işletim sistemi erişilebilirlik seçeneklerini kullanarak 

nasıl bir web uygulaması geliştirebileceği incelenmiştir. 

Bu araştırma kapsamında XCODE ve Visual Studio Code yazılımları ile birlikte işletim sistemi komut 

ekranlarının voice over ile kullanımı deneyimlenmiştir ve express.js framework ile örnek bir web 

uygulama geliştirme süreçleri aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EXPRESS.JS, XCODE, Visual Studio Code, Voice Over, Görme Engelli, Mac OS 

Web Development on MacOS Using Voice Over for Blind Programmer 

Sarper Arıkan / Akdeniz Üniversitesi 

In this study, it is examined how a visually impaired individual can develop a web application using the 

Mac OS operating system accessibility options. 

Within the scope of this research, the use of operating system command screens with voice over, together 

with XCODE and Visual Studio Code software, was experienced and an example web application 

development processes were presented with the express.js framework. 

Key Words: Voice Over, EXPRESS.JS, Visual Studio Code, Blind People, Mac OS, Web Development 

  



 
Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Yetişkin Bireylere Web Geliştirme Programlaması 

Öğretimi 

Sultan Nezihe Turhan / Dr., Galatasaray Üniversitesi 

Esra Macaroğlu Akgül / Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylere gerek günlük hayat becerilerinin kazandırılması gerekse 

akademik açıdan gelişmeleri için hazırlanmış olan sayısız web sitesi ve web temelli uygulamalar 

literatürde mevcuttur. Özellikle okul öncesi ya da okul çağındaki çocuklara yönelik olan bu uygulamalar 

ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde görülme sıklığı 

hızla artan otizm spektrum bozukluğu gösteren bireylerin yaş ortalaması da gün geçtikçe 

yükselmektedir. Okul çağındaki OSBli çocuklar için temel sorun okullaşma, özellikle de kendi akran 

grubu içerisinde eğitim alma iken, erişkin yaşlarda iş bulma ve istihdam edilme olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Mevcut çalışmanın amacı OSB gösteren yetişkin bireylere;  bir web sitesi oluşturulurken geliştirilen 

görünüm ve içerik ile alakalı tüm görsel, işitsel, tasarımsal kısımları kapsayan ve literatürde ön yüz 

geliştirme olarak bilinen programlama biçimini öğretmektedir. Bu hedef doğrultusunda 26 yaşında 

OSBli bir erkek bireyle ön yüz geliştirme programlama dillerinden iki tanesi ile yaklaşık 10 hafta 

boyunca çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda birey bahsi geçen dillerin söz dizimi yapılarına 

ve kullanımlarına hakim olmuş, geliştirdiği web sayfalarının tasarımını tamamen kendi istekleri 

doğrultusunda gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda basit seviyede bir web sitesi inşa edebilmiştir. Çalışma 

öğretici ile öğrenen arasında normal gelişim gösteren bireylerin programlama eğitimlerinde kullanılan 

usta-çırak ilişkisi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda OSBli yetişkin bireyin mesleki beceri 

kazanması ve bu şekilde iş gücü açığı çok yüksek olan Bilgi Teknolojileri sektöründe istihdam edilmesi 

hedeflenmiştir. Çalışma öncül bir çalışmadır. Bu çalışmadan elde edilen tecrübeler ile yapılan çıkarımlar 

OSB gösteren erişkinlere programlama eğitiminin verilmesi için geliştirilecek olan müfredat 

oluşturulmasında ve gelecekteki araştırmalarda kullanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Web Programlama - Otizm Spektrum Bozukluğu - İstihdam 

  



 
Teaching Web Development Programming To Adults With Autism Spectrum Disorder 

Sultan Nezihe Turhan / Dr., Galatasaray Üniversitesi 

Esra Macaroğlu Akgül / Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

There are numerous websites and web-based applications in the literature, which are prepared for 

individuals with autism spectrum disorder to make them acquire daily life skills or  improve their 

academic development. These applications, which are especially aimed at preschool or school-age 

children, are also widely used in our country. The average age of individuals with autism spectrum 

disorder, whose incidence is increasing rapidly both in our country and throughout the world, is also 

increasing day by day. While the main problem for school-age children with ASD is schooling, 

especially getting education within their peer group, we encounter them as finding a job and being 

employed in adulthood. 

The aim of the current study is to teach the a kind of programming style known as as front-end 

development in the literature and which covers all visual, audio, design parts related to the appearance 

and content developed while creating a website. In line with this goal, a study was conducted with a 26-

year-old male individual with ASD using two of the front-end development programming languages for 

about 10 weeks. As a result of the study, the individual has mastered the syntax structures and uses of 

the mentioned languages, and has realized the design of the web pages and he has developed completely 

in line with his own wishes. He was also able to build a simple website. The teaching method between 

the instructor and the learner was carried out with the master-apprentice relationship used in the 

programming education of individuals with normal development As a result of the study, it is aimed that 

the adult individual with ASD will gain professional skills and thus be employed in the Information 

Technologies sector, which has a very high workforce deficit. The study is a preliminary study. The 

inferences made with the experience gained from this study will be used in the development of the 

curriculum to be developed for programming education to adults with ASD and in future research. 

Key Words: Web Programming, Austism Spectrum Disorder - Employment 

  



 
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Telerehabilitasyon İle Ergoterapi Müdahalesinin 

Etkinliğinin İncelenmesi 

Ozan DEMİRCİ / Biruni Üniversitesi 

Aslı KAYA / Üsküdar Üniversitesi 

Telesağlık, sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşanılan bölgelerde hizmete ulaşımı 

destekleyebilecek bir modeldir. Telesağlık ile bireyler, mevcut teknoloji aracılığıyla kaliteli hizmete 

etkileşimli ve eş zamanlı olarak ulaşma imkanı bulmaktadır. Telerehabilitasyon; müdahalenin 

planlanması, uygulanması, takibi, danışmanlık ve bakım veren eğitimlerini içinde barındıran telesağlık 

terimlerinden biridir. Yüz yüze terapi seanslarına erişimde maruz kalınan yol giderleri ve zaman 

maliyeti, pandemi vb. olağanüstü şartların varlığı, kırsal kesimlerde terapist sayısının az olması gibi 

sebepler danışanların terapiye erişimini ve terapiden etkili şekilde yararlanabilmesini zorlaştırmaktadır. 

Ergoterapist, telerehabilitasyon ile becerilerin günlük yaşamdaki düzeyini değerlendirerek yeni 

müdahale stratejilerinin belirlenmesinde aileyi destekleyebilmektedir. Erişilebilirliğin iyileştirilmesi, 

sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesi için Ergoterapi müdahalesinde önemli bir alternatiftir.  

Çalışmamızda otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda telerehabilitasyon ile Ergoterapi 

müdahalesinin etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Otizm spektrum bozukluğu olan 5 yaşında 3 

çocuğa 8 hafta boyunca müdahale gerçekleştirilmiştir. Müdahale programı haftada bir gün, 45 dakika 

seans ve 15 dakika aile görüşmesi şeklinde uygulanmıştır.   

Araştırmada Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını Akgöl’ün (2017) yaptığı Duyusal İşlemleme 

Ölçeği Okul Öncesi Ev Formu ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Ebeveyn İçin Telerehabilitasyon 

ile Ergoterapi Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Duyusal İşlemleme Ölçeği Okul Öncesi Ev Formu 

ile duyusal işlemleme farklılıkları, Ebeveyn İçin Telerehabilitasyon ile Ergoterapi Değerlendirme 

Formu ile bakım verenin telerehabilitasyon süreci hakkındaki görüşleri değerlendirilmiştir. 

Telerehabilitasyon ile Ergoterapi müdahalesi öncesinde ve sonrasında bakım verenlere Duyusal 

İşlemleme Ölçeği Okul Öncesi Ev Formu uygulanarak karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. 

Çalışmamızın sonucunda telerehabilitasyon ile Ergoterapi müdahalesinin otizm spektrum bozukluğu 

olan çocuklarda etkili olduğu; bakım verenlerin telerehabilitasyondan memnuniyet düzeylerinin yüksek 

olduğu ve Ergoterapi hizmetinde telerehabilitasyon kullanımına karşı tutumlarının olumlu olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Telerehabilitasyon, Ergoterapi, Otizm Spektrum Bozukluğu, Erişilebilirlik 

  



 
Investigation Of The Effectiveness Of Telerehabilitation And Ergotherapy Intervention In 

Children With Autism Spectrum Disorder 

Ozan DEMİRCİ, Biruni Üniversitesi 

Aslı KAYA, Üsküdar Üniversitesi 

Telehealth is a model that can support access to services in regions where it is difficult to access health 

services. With Telehealth, individuals have the opportunity to reach quality service interactively and 

simultaneously through existing technology. Telerehabilitation is one of the telehealth terms that 

includes the planning, implementation, follow-up, counseling, and caregiver training of the intervention. 

Reasons such as travel expenses and time costs incurred in order to attend face-to-face therapy sessions, 

the existence of extraordinary conditions such as pandemics, and the low number of therapists in rural 

areas make it difficult for clients to access and benefit from therapy effectively. The occupational 

therapist can support the family in determining new intervention strategies by evaluating the level of 

skills in daily life with telerehabilitation. It is an important alternative to Occupational Therapy 

intervention for improving accessibility and promoting health and well-being. 

Our study, it was aimed to examine the effectiveness of telerehabilitation and Occupational Therapy 

intervention in children with Autism Spectrum Disorder. The intervention was carried out for 8 weeks 

in 3 children aged 5 years with Autism Spectrum Disorder. The intervention program was implemented 

as a 45-minute session and a 15-minute family interview once a week. 

In the study, the Sensory Processing Scale Preschool Home Form, whose Turkish validity and reliability 

study was conducted by Akgöl (2017), and the Telerehabilitation and Occupational Therapy Evaluation 

Form for Parents prepared by the researchers were used. Sensory processing differences were evaluated 

with the Preschool Home Form of the Sensory Processing Scale, and the views of the caregivers about 

the telerehabilitation process with the Telerehabilitation for Parents and Occupational Therapy 

Evaluation Form. Comparative analyzes were made by applying the Sensory Processing Scale Preschool 

Home Form to caregivers before and after telerehabilitation and Occupational Therapy intervention. As 

a result of the study, it was determined that telerehabilitation and Occupational Therapy intervention 

were effective in children with autism spectrum disorder; It has been determined that caregivers have a 

high level of satisfaction with telerehabilitation and have a positive attitude towards the use of 

telerehabilitation in Occupational Therapy. 

Key Words: Telerehabilitation, Occupational Therapy, Autism Spectrum Disorder, Accessibility 

  



 
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Erişilebilir Ders Materyali Hazırlanması Konusunda Bilgi 

Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma 

M.Özhan Kalaç / Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim 

Platformu 

Banu Altunay / Doç. Dr., Gazi Üniversitesi 

Gülay Çelik / Özel Eğitim Öğretmeni 

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

Covid-19 sonrasında uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte erişilebilir ders materyallerinin önemi daha 

da artmıştır. Gerek yaygın eğitimde gerekse uzaktan eğitim süreçlerinde özel eğitim öğretmenleri ve 

kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenlerin erişilebilir ders materyali hazırlama konusundaki bilgi 

düzeyleri derslerin, ödevlerin ve ölçme değerlendirmenin yeterli şekilde yapılabilmesi açısından 

önemlidir. 

Bu araştırmada, özel eğitim öğretmenleri ve kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin erişilebilir 

Word, excel ve powerpoint dosyaları hazırlanması konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi, varsa 

sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma var olan bir durumu detaylı ve 

derinlemesine bir şekilde ortaya koyması nedeniyle betimsel düzeyde bir tarama çalışmasıdır. 

Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’deki kaynaştırma ve özel eğitim okullarında öğretmenlik yapan 40 

öğretmen oluşturmaktaır.  Anket formu hazırlanmış olup 2 özel eğitim uzmanı, 1 ölçme değerlendirme 

uzmanı ve 1 bilişim uzmanından görüş alınmıştır. Anket formları online platformda uygulanmıştır. 

Verilerin analizi için toplanan veriler veri tabanına aktarılmıştır. Veriler SPSS ile analiz edilmiş, frekans 

ve yüzdesi hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre mevcut koşullarda öğretmenlerin erişilebilir ders 

materyallerine yönelik bilgi düzeylerinin düşük olduğu, erişilebilir ders materyallerini hazırlamayla 

ilgili sınırlılıklar yaşadıkları belirlenmiştir.  

Çalışma, erişilebilir ders materyallerinin hazırlanması konusunda çözüm önerileri sunmaktadır. Bu 

sayede hem mevcut öğretmenlere hizmet içi eğitim yoluyla hem de eğitim fakültelerindeki öğrencilerin 

ders müfredatlarına eklenmesi yoluyla erişilebilir ders materyali hazırlama konusunda bilgi düzeylerinin 

artırılması için yapılacak planlamalara ve çalışmalara yol gösterilebilecektir. Ayrıca destekleyici 

teknolojilerle birlikte erişilebilir olarak hazırlanan ders materyallerinin öğrencilere uygulanacak 

öğretimler üzerindeki etkililiğine yönelik araştırmalar gerçekleştirilebilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Ders Materyali, Erişilebilirlik 

 

  



 
A Research On Measuring The Knowledge Levels Of Special Education Teachers On Preparing 

Accessible Course Material 

M.Özhan Kalaç / Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim 

Platformu 

Banu Altunay / Doç. Dr., Gazi Üniversitesi 

Gülay Çelik / Özel Eğitim Öğretmeni 

The importance of accessible course materials has increased even more with the transition to distance 

education after Covid-19 by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, which emerged 

in China in December 2019. The knowledge level of special education teachers and teachers who are 

inclusive students in both non-formal education and distance education processes about preparing 

accessible course materials is important in terms of being able to carry out lessons, assignments and 

assessment and evaluation adequately. 

In this research, it is aimed to measure the knowledge level of special education teachers and teachers 

with inclusion students on the preparation of accessible Word, excel and powerpoint files, and to reveal 

the problems and solution suggestions, if any. The study is a descriptive survey study as it reveals an 

existing situation in detail and in depth. The participants of the research consist of 40 teachers who teach 

in mainstreaming and special education schools in Turkey. A questionnaire form was prepared and 

opinions were received from 2 special education experts, 1 assessment and evaluation expert and 1 

informatics expert. Questionnaire forms were applied on the online platform. The collected data for the 

analysis of the data were transferred to the database. Data were analyzed with SPSS, frequency and 

percentage were calculated. According to the findings, it was determined that the teachers' level of 

knowledge about accessible course materials was low in the current conditions and they had limitations 

in preparing accessible course materials. 

The study offers solutions for the preparation of accessible course materials. In this way, it will be 

possible to guide the planning and studies to be made to increase the level of knowledge about preparing 

accessible course materials both through in-service training for existing teachers and inclusion of 

students in education faculties into the course curricula. In addition, researches can be conducted on the 

effectiveness of the accessible course materials, together with the supportive technologies, on the 

teachings to be applied to the students. 

Key Words: Special Education, Course Material, Accessibility 

  



 
Sokakta Sabah Bağımsız Hareket Yetileri ve Bilişimin Buluşması 

Engin Yılmaz / Dr., Boğaziçi Üniversitesi 

Haziran 2022’de Sokakta Sabah adlı yeni bir radyo programına başlandı. Radyo engelsiz Erişim’de 

haftada 2 veya 3 kez yayınlanan ve Dr. Engin Yılmaz tarafından yapılan programın amacı, evden işe 

gidiş sırasındaki beyaz baston, toplu taşıma ve yürüyüş deneyimlerini canlı olarak paylaşmak olarak 

nitelenebilir. Canlı    dinleyemeyenler için, Ses kayıtları 

https://dunyayaseslen.com/index.php/ses/sokakta-sabah adresinde düzenli olarak yayınlandı. Sokakta 

insanlarla etkileşimden, farklı yol güzergahlarını keşfe, toplu taşımada yaşanan sorunlardan trafik 

ışıkları, kılavuz izler gibi erişilebilirlik referanslarına kadar anlık deneyimlerin aktarıldığı programın 

sohbet bölümünde de navigasyon çözümleri, erişilebilir uygulama ve donanım gibi konulara yer 

verilmekte. Bu bildiride programa sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından gelen yorumlar ışığında 

körlerin bağımsız hareket beklenti ve ihtiyaçları tartışılmıştır. Yorumlar, özellikle bağımsız hareketini 

yeni kazanan veya kazanma yolunda olan insanların sokakta karşılaşacakları çeşitli durumlara yönelik 

çözüm üretme noktasında Sokakta Sabah gibi deneyim paylaşımı içeren programların oldukça önemli 

bir boşluğu doldurduğunu göstermiştir. Aktarılan deneyi paylaşımları, bilişim çözümleriyle pratik 

deneyimlerin kişilerin bağımsız hareket için gerekli koşullardan biri olan öz güvenlerini arttırmak için 

nasıl kullanılabileceğine ilişkin öneriler ortaya konulması açısından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız  Hareket, Bilişim, Beyaz Baston, Sokak, Deneyim 

  



 
Morning in the streets: merging informatic technologies and Mobility orientation  skills 

Engin Yılmaz / Dr., Boğaziçi Üniversitesi 

In June 2022, a new radio program called Morning in The Street started to be broadcasted two or three 

times per week in Radio Barrier Free Access (Radyo Engelsiz Erişim). The purpose of the program, 

made by Dr. Engin Yılmaz, can be described as sharing the experiences of white cane, public 

transportation and walking experiences while going from home to work. Audio recordings for those who 

cannot listen live streams have been published from the following URL: 

https://dunyayaseslen.com/index.php/ses/ Sokakta-sabah In the program a lot of experiences have been 

shared from interacting with people on the street to exploring different road routes, from problems in 

public transportation to accessibility references such as traffic lights and guidelines. In addition, the chat 

section of the program includes topics such as navigation solutions, accessible mobile applications, 

software’s, and hardware. In this paper, the mobility orientation expectations and needs of the blind 

individuals were discussed in the light of the comments received from social media and other 

communication channels. Comments have shown that programs such as Morning on the Street fill an 

especially important gap, especially in terms of finding solutions for various situations faced in the 

streets by blind individuals who have just acquired or are on the process of acquiring their mobility and 

orientation skills. The shared experiences were examined in terms of suggesting how practical 

experiences with informatics solutions can be used to increase the self-confidence of individuals, which 

is one of the necessary conditions for independent living. 

Key Words: Mobility and Orientation, Independent Living, Informatic and Technology,White Cane, 

Streets, Experience 

 

 

 

  



 
Web Erişebilirliği için Kütüphane Uygulaması Geliştirilmesi 

Yusuf Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Halime Ergün / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Mehmet Yalçın Soruklu / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Web erişilebilirliği, internet kullanımının yaygınlaşması ve web içeriklerinin zenginleşmesi ile birlikte 

oldukça önem kazanmıştır. Bireysel kullanım alanları dahil olmak üzere resmi ve kurumsal işlemlere 

erişim, devlet kurumlarının sunduğu hizmetlere erişim gibi her insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 

kullandığı bir platforma dönüşmüştür. Bu çeşitlilik göz önünde bulundurulduğunda web içeriklerinin 

erişilebilirlik açısından uygun olması, her insanın rahatça webi kullanabilmesi anlamına gelmektedir. 

Web içerikleri geliştirilirken geliştiricilerin, web erişilebilirlik standartlarına uygun geliştirme yapmaları 

gerekmektedir. Bu çalışmada, web sayfalarında erişebilirliği artırmak için bir kütüphane uygulaması 

geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Kullanıcı Arayüzü, Kütüphane, Web Erişilebilirliği 

Developing a Library Application for Web Accessibility 

Yusuf Uzun / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Halime Ergün / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Mehmet Yalçın Soruklu / Necmettin Erbakan Üniversitesi  

Web accessibility has gained importance with the widespread use of the Internet and the enrichment of 

web content. It has turned into a platform that every person uses to meet their needs, such as access to 

official and corporate transactions, including individual areas of use, and access to services provided by 

government institutions. Considering this diversity, the convenience of web contents in terms of 

accessibility means that every person can use the web comfortably. While developing web content, 

developers are required to develop in accordance with web accessibility standards. In this study, a library 

application has been developed to increase accessibility on web pages. 

Key Words: Accessibility, User Interface, Library, Web Accessibility 

  



 
Web 2.0 Kullanıcı Tabanlı Medya Teknolojilerinin  Sağır Toplumunun Kamusal Meselelere 

Katılımına ve Kamuoyu Oluşturmasına İmkan Vererek  “Gazeteciliğin” Demokratik  Medya 

Kuramı Ekseninde Dönüşümüne Olanak Sağlamasına Yönelik Bir Değerlendirme 

Nurdane DÜNDAR / Marmara Üniversitesi 

Teknolojik gelişmeler  sayesinde Web 2.0  olarak adlandırılan kullanıcı tabanlı yazılımlar, bireylerin 

sosyal etkileşimine ve paylaşımına imkan vererek  sosyal paylaşım ortamlarının doğmasına neden oldu.  

Web 2.0  teknolojisiyle hayatımıza giren bu sosyal paylaşım ortamları “sosyal medya” olarak 

tanımlanmakta ve internetin “engeliz” bir şekilde kamusallaşması yönünden önem taşımaktadır. 

Yeni iletişim teknolojisi sayesinde hayatımıza giren bu kullanıcı tabanlı iletişim araçları, yarattığı sosyal 

etkileşim ve paylaşım ortamları, sağır toplumunun medya ile olan ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. 

Böylece bireyler medya ürünlerinin salt tüketicisi\alıcısı konumundan çıkıp, bir birey olarak medya 

içeriğe katılım sağlayan\üreten aktif bir konuma sahip oldular. Medya alanında eşit temsile olanak 

sağlayan bu “dönüşüm”, Denis Mcquail’in katılımcı demokratik medya kuramını destekleyen tezlerin 

öne sürülmesine neden oldu. 

 Bu makale bağlamında sağır toplumun kamusal meselelere dahiliyeti ve kamuoyu oluşturmada etki 

alanını arttıran teknolojik gelişmelerin habercilik alanında nasıl bir döşümüne yol açtığı ele alınacaktır. 

Bu kapsamda öncelikle sosyal medyanın sağır toplumunun kamusal meselelere katılımı açısından yeri 

ve katkılarına değinilecek,  makalenin ilerleyen bölümünde ise, etkileşime imkan veren kullanıcı tabanlı 

teknolojik gelişmelerin kamusal meselelere aktif katılım sağlamaya olarak veren yapısıyla gazeteciliğe 

yönelik  etkileri mikro ve makro ölçekli boyutlarıyla ortaya koyulacak olup, gazeteci-haber ve sağır 

toplum üçgeninde nasıl bir dönüşüme  neden olduğu ortaya konulacaktır. 
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An Evaluation of Web 2.0 User-Based Media Technologies Enabling the Deaf Community To 

Participate in Public Affairs and to Create Public Opinion, Enabling the Transformation of 

“Journalism” on the axis of Democratic Media Theory 

Nurdane DÜNDAR / Marmara Üniversitesi 

Thanks to user-based software called Web 2.0 has led to the emergence of social media by alloving 

individuals to social interaction and sharing. These social sharing environments, which came into our 

life with web 2.0 technology, are defined as “social media” and are important in terms of making internet 

public area without barriers. 

Thanks to the new communication technology, these user-based communication tools that came into our 

lives, and the social interaction  they created, gave rise to a new dimension to the relations of the deaf 

community with the media. Thus, individauls have moved out of the position of only consumers of 

media products and have an active position that produces media content as an individual. This 

“transformationé, which allows equal representation in the field of media, led to the assertion of theses 

supporting Denis Mcquail’s participatory democratic media theory. 

In the context of this article, it will be discussed how the technological developments, which enable the 

participation of the deaf community in public affairs, lead to a transformation in the field of journalism. 

In this context, first of all, the place and contributions of social media in terms of the participation of the 

deaf community in public affairs will be discussed, in the next part of the article, the effects of user-

based technological developments on journalism with its structure that allows active participation in 

public issues will be revealed in micro and macro scales, and how it causes a transformation in the 

triangle of journalis-news and deaf society will be revealed. 

Key Words: Deaf Society, Public Opinion, User Based Technology 

  



 
Yeni Nesil Engelsiz Bilişim Platformu: TeamWork 
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Bilişim teknolojilerinde artan istihdam ihtiyacı engel durumu olan çalışanlara yönelik her geçen gün 

artmaktadır. Ancak literatür ve günümüz engelli vatandaşlara yönelik uluslararası kurumlar kurumsal 

kültürün gereksinimlerini çözümleyememektedir. Şirketler içerisinde ekip çalışmasına yönelik 

kullanılan birçok program bulunsa da, bunlar engel durumu olan çalışanları göz ardı etmektedir. Bu 

nedenle, departman içerisinde çalışanların engel durumunu izole edecek bir platforma ihtiyaç 

bulunmaktadır. Burada önerilen Teamwork adındaki projemiz engel durumu olan bireylerin sosyal 

hayatta, iş hayatında ve teknolojide olan eksikliğini izole etmekle beraber, bu vatandaşların takım 

halinde çalışmaya günümüz şartlarında eklenen hibrit veya uzaktan çalışmaya uyumunu sağlamaktadır. 

Yenilikçi yönüyle, proje sesli komut ve Face ID ile engelli ve engelli olmayan çalışanların iş yükünü 

sosyal medya ve mesajlaşma özelliklerini de içererek tek bir platformda toplamaktadır. Ayrıca ekip 

çalışmalarına yönelik ekip yönetimi, iş dağılımları, görevlendirmeleri ile iş yükünün düzenli dağılımı 

ile kullanım kolaylığı ve engelli çalışanları izole olan hayatlarından kurtarıp sosyalleşmesini sağlamakta 

engel durumunu iş hayatından izole etmeyi amaçlamaktadır. Projemiz hem web hem de mobil platform 

üzerinde hizmet vermek üzere NodeJS ve MySql ile hazırlanan servisler kullanılarak inşa edilmektedir. 
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A Next-Generation Disabilities-Free Informatics Platform: TeamWork 
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There is a tremendous increase in the employment requirement of employees with disabilities in 

information technologies. However, the recent projects in the literature and today's international 

institutions for disabled citizens cannot solve the needs of institutional culture. Although there are many 

programs used for teamwork within companies, most of them ignore employees who have disabilities. 

Therefore, there is a need for a new platform to isolate the disability of the employees within the 

teamwork. Our project, called Teamwork, proposes to remove the disabilities in social and business 

lives, and ensures the adaptation of these employees to working as a team for hybrid or remote working. 

With this novelty, the project gathers the workload of disabled and non-disabled employees on a unique 

platform, including social media and messaging features with the project's voice command and Face ID. 

In addition, team management for teamwork helps to isolate the disability of the employment by 

providing fair assignments and the distribution of the workload, user-friendly design, and socialization 

of disabled employees from their isolated lives. Our project is built on remote services coded with 

NodeJS and MySql to serve on both web and mobile platforms. 
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Yükseköğretimde Engelsiz İletişim ve Sesli Web Sitesi Uygulamaları: Ege Üniversitesi Örneği 

Mustafa Aydemir / Dr., Bağımsız Araştırmacı 

Vedat Fetah / Siber Güvenlik Uzmanı, Ege Üniversitesi 

Teknoloji ve eğitim disiplinlerinde yaşanan gelişmeler akademik kurumlar tarafından sosyal sorumluluk 

ve kurumsal iletişim amaçlarıyla uygulanabilmektedir. Üniversiteler Yükseköğretim alanında faaliyette 

bulunan en yüksek eğitim organları olarak tüm öğrenci gruplarının yanı sıra vatandaşlarla nitelikli bir 

etkileşim sağlayabilmek üzere en güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Üniversiteler sanal ortamda 

kurumsal imaj ve bilgi dolaşımı açısından Web siteleri ve sosyal medya araçları üzerinden iletişim 

kurma görevlerini de üstlenebilmektedir. Üniversitelere fiziksel erişimin sağlanmasına ek olarak sanal 

dizelimde de ağ erişiminin tüm bireylere eşit olarak sağlanabilmesi için çeşitli politikalar 

belirlenmektedir. Bu politikalar gerek üniversite mensupları gerekse kurum dışı bireylere eşit ve özgür 

erişim sağlayacak düzenlemeleri içermektedir. Son yıllarda dezavantajlı grupların üniversiteler ile olan 

ilişkilerinde pandeminin de yarattığı sanal bağlantılı iletişim zorunluluğu, katılımcı bir uygulama olarak 

sesli Web sitesi uygulamalarına yönelimi zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışma, Ege Üniversitesi 

örneği üzerinden dezavantajlı gruplarla sanal diyalog yoluyla Web tabanlı çözümleme modeli olarak 

sesli website uygulamasının teknik altyapısı ve yazılım mimarisini ele almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Engelsiz İletişim, Sanal Diyalog, Sesli Website, Ağ Mimarisi, Ege Üniversitesi. 

  



 
Barrier-Free Communication And Voice Website Applications In Higher Education: The Case 

Of Ege University 
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Developments in technology and education disciplines can be applied by academic institutions for social 

responsibility and corporate communication purposes. Universities, as the highest educational units 

operating in the field of Higher Education, use the most up-to-date technological tools in order to provide 

a qualified interaction with all student groups as well as citizens. Universities can also take on the tasks 

of communicating through websites and social media tools in terms of corporate image and information 

circulation in the virtual environment. In addition to providing physical access to universities, various 

policies are determined in order to provide equal network access to all individuals in the virtual directory. 

These policies include regulations that will provide equal and free access to both university members 

and individuals outside the institution. In recent years, the necessity of virtual connected communication 

created by the pandemic in the relations of disadvantaged groups with universities necessitates the 

orientation to voice Web site applications as a participatory application. This study deals with the 

technical infrastructure and software architecture of the voice website application as a Web-based 

analysis model through virtual dialogue with disadvantaged groups through the example of Ege 

University. 

Key Words: Barrier-Free Communication, Virtual Dialogue, Voice Website, Network Architecture, 

Ege University. 

 

 


