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Balıkes�r  Ün�vers�tes�  Uzaktan  Eğ�t �m  Uygulama

ve  Araştırma  Merkez�  tarafından  yapı lan  bu

araştırmada  2020 - 2021 Eğ�t �m-Öğret�m

Yıl ında  ün�vers�tem�zdek�  engell �

öğrenc� ler �m�z�n  Cov�d-19 pandem�  dönem�nde

uygulanan  uzaktan  eğ�t �m  sürec�ndek�

deney�mler�n�n  �ncelenmes�  amaçlanmışt ır .   

Ün�vers�tem�ze  kayıt l ı  21  engell �  öğrenc�  � le

� let �ş �me  geç� lm�şt �r .  İ let �ş �me  geç� len

öğrenc� lere  katı l ımın  gönüllülük  esasına  dayal ı

olduğu  bel�rt � lm�şt �r .  B�r  öğrenc�  araştırmaya

katı lmamayı  terc�h  etm�ş  ve  katı l ım  gösteren  10

öğrenc�m�zden  toplanan  ver� ler ,  anal �z  ed�lerek

bel �r l �  temalar  alt ında  ver� lm�şt �r .

Araştırmaya  katı lan  engell �  öğrenc� ler �m�zden

elde  ed�len  ver� ler  ış ığından  ve  � lg� l �  alan  yazın

taramasına  göre  engell �  öğrenc� ler �m�z�n

uzaktan  eğ�t �m  sürec�ndek�  öğrenme

deney�mler�n�n  kal � tes�n�n  art ır ı lması  amacıyla ,

öğret�m  elemanlarına ,  ün�vers�tem�z�n  � lg� l �

b�r �mler�ne  ve  engell �  öğrenc� ler �m�ze  yönel �k

öner� ler  sunulmuştur .  
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ÖĞRENCİLERİMİZİN
ENGEL DURUMLARI

Görme 

F�z�ksel

Araştırmamıza katılan 10 öğrenc�m�zden altısının
f�z�ksel, �k�s�n�n görme, b�r�n�n f�z�ksel ve görme, �k�s�n�n
de kron�k sağlık sorunu �le �lg�l� engel� bulunmaktadır.  

Kron�k Sağlık Sorunu

CİNSİYET ve YAŞ
DAĞILIMI

Araştırmamıza katılan 20 �le 35 yaş aralığındak� 10
öğrenc�m�z�n yed�s�n� kadınlar, üçünü erkekler
oluşturmaktadır. 

DEMOGRAFİK VERİLER

K�ş�
Sayısı

Yaş

Kadın

Erkek
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UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİNE
ERİŞİM

VİDEO
İÇERİKLERİNE

ERİŞİM

SES
İÇERİKLERİNE

ERİŞİM

ÖLÇME
DEĞERLENDİRME

ARAÇLARINA
ERİŞİM

MİCROSOFT TEAMS
PLATFORMU GENEL

ERİŞİM

%0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, uzaktan eğ�t�mde
kullanılan ses �çer�kler�ne %86
oranında er�şeb�ld�kler�n�
bel�rtm�şlerd�r. 

%0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, uzaktan eğ�t�mde
kullanılan v�deo �çer�kler�ne
%88 oranında er�şeb�ld�kler�n�
bel�rtm�şlerd�r. 

%0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, uzaktan eğ�t�mde
kullanılan test, sınav, alıştırma
ve ödev g�b� ölçme
değerlend�rme araçlarına %88
oranında er�şeb�ld�kler�n�
bel�rtm�şlerd�r. 

%0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, M�crosoft Teams
platformunun kend�ler� �ç�n
%88 oranında er�ş�leb�l�r
olduğunu bel�rtm�şlerd�r. 
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ÖĞRENCİLERİN ENGEL DURUMLARI
İLE UZAKTAN DERSLER

ARASINDAKİ İLİŞKİ

Okula ulaşımda karşılaşab�lecekler� b�r takım
sorunları yaşamadıklarını,
Evler�nde �ht�yaçlarının karşılanmasının daha kolay
olduğunu,
Pandem� dönem�nde yüz yüze eğ�t�mde
yaşayab�lecekler� bulaş tehl�kes�n� yaşamadıklarını,
Derslerde not tutmanın ve kayıt ed�len dersler�
tekrar d�nleyeb�lmen�n akadem�k başarılarını olumlu
yönde etk�led�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r.

Araştırmaya katılan öğrenc�ler�m�z, uzaktan eğ�t�me
genell�kle kend�ler�ne a�t k�ş�sel b�lg�sayarlarından ya
da akıllı telefonlarından katıldıklarını, bu c�hazları
terc�h etmeler�n�n engel durumları �le �lg�s�n�n
olmadığını bel�rtm�şlerd�r.

Öğrenc�ler, uzaktan eğ�t�mde;

Öğrenc�ler�n çoğunluğu uzaktan eğ�t�m�n kend�ler� �ç�n
b�r dezavantajının bulunmadığını bel�rtm�şlerd�r. Öte
yandan, b�r öğrenc� kısm� görme engel�nden dolayı
eylemler�n�n yavaş olmasının kend�s� �ç�n uzaktan
eğ�t�mde tekn�k bazı problemlere yol açtığını ve b�r
öğrenc� de uzaktan eğ�t�m�n aks�ne yüz yüze eğ�t�mdek�
sosyalleşmen�n kron�k hastalığını olumlu yönde
etk�led�ğ�n� bel�rtm�şt�r.  

UZAKTAN EĞİTİMDE
KULLANILAN CİHAZ

 
 
 
 
 
 
 
 

AVANTAJLAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZAVANTAJLAR
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Dersler� tekrar d�nleme şansı olduğundan sınavlara
daha �y� hazırlandıklarını,
Daha stress�z ve kaygısız sınav süreçler�
geç�rd�kler�n�,
Yüz yüze sınavlarda yaşanan sınava yet�şememe, b�r
d�ğer �fade �le ulaşım sorunları yaşamadıklarını,
Uzaktan eğ�t�m sayes�nde sınavlara çalışmak �ç�n
daha fazla zaman bulab�ld�kler�n�

Öğrenc�ler�n çoğunluğu (N=7) uzaktan eğ�t�m
yöntemler� �le gerçekleşen sınavlarda herhang� b�r
zorlukla karşılaşmadıklarını ve problem yaşamadıklarını
bel�rtm�şlerd�r. B�r öğrenc� uzaktan ya da yüz yüze
eğ�t�m ayrımı olmadan kron�k sağlık sorununa bağlı
olarak bazı problemler yaşadığını bel�rtm�şt�r. B�r 
 öğrenc� de eylemler�n�n yavaş olması sebeb�yle sınav
süreler�n�n kend�s�ne yeterl� gelmed�ğ�n� bel�rtm�şt�r.

Öğrenc�ler, uzaktan  eğ�t�m �le gerçekleşen sınavlar
�ç�n;

bel�rterek sınavların uzaktan eğ�t�m yöntem�yle
yapılmasının kend�ler� �ç�n avantajlı olduğunu �fade
etm�şlerd�r. İk� öğrenc� �se sınavların uzaktan eğ�t�m
yöntem� �le yapılmasının kend�ler� �ç�n herhang� b�r
faydası bulunmadığını bel�rtm�şlerd�r.  

ÖĞRENCİLERİN ENGEL DURUMLARI
İLE UZAKTAN DERSLER

ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
 

SINAVLARDAKİ
ZORLUKLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZAKTAN EĞİTİMİN
SINAVLAR
AÇISINDAN
FAYDASI
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UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE
MEMNUNİYET

İÇERİK VE
MATERYALLERE

ULAŞIM

BÖLÜMÜN
BİLGİLENDİRMELERİ

ÖĞRENMEYE KATKI %0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, uzaktan eğ�t�m
sürec�nde aldığı dersler�n %80
oranında öğrenmeler�ne katkı
sağladığını bel�rtm�şlerd�r. 

%0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, uzaktan eğ�t�m
sürec�nde aldıkları  derslerle
�lg�l� �çer�k ve materyallere %84
oranında rahatlıkla
ulaşab�ld�kler�n�  bel�rtm�şlerd�r. 

%0 %100

Araştırmamıza katılan 10
öğrenc�m�z, uzaktan eğ�t�m 
 sürec�nde okudukları bölümün
yaptığı b�lg�lend�rmelerden
%86 oranında memnun
olduklarını bel�rtm�şlerd�r. 
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UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM
SÜRECİ

 ÖĞRENCİLERLE
İLETİŞİM

ÜNİVERSİTE
BİRİMLERİYLE

İLETİŞİM

ÖĞRETİM
ELEMANLARIYLA

İLETİŞİM

Araştırmamıza katılan 10 öğrenc�m�zden dokuzu uzaktan
eğ�t�m sürec�nde öğret�m elemanlarıyla sağlıklı b�r
�let�ş�m sürec� geç�rd�kler�n� ve öğret�m elemanlarına
ulaşma konusunda zorlanmadıklarını bel�rtm�şlerd�r. B�r
öğrenc�m�z �se çok az sayıda öğret�m elemanı �le �let�ş�m
kurab�ld�ğ�n� bel�rtm�şt�r.

Araştırmamıza katılan 10 öğrenc�m�z�n tamamı uzaktan
eğ�t�m sürec�nde d�ğer öğrenc�lerle sağlıklı b�r �let�ş�m
sürec� geç�rd�kler�n� ve bu konuda zorlanmadıklarını
bel�rtm�şlerd�r. 

Araştırmamıza katılan 10 öğrenc�m�zden yed�s� uzaktan
eğ�t�m sürec�nde ün�vers�tem�z�n öğrenc� �şler� ve bölüm
başkanlıkları b�r�mler�yle sağlıklı b�r �let�ş�m sürec�
geç�rd�kler�n� ve bu hususta zorlanmadıklarını
bel�rtm�şlerd�r. Üç öğrenc� �se zaman zaman b�r�mlere
ulaşmada güçlük yaşadıklarını bel�rtm�şlerd�r. 
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ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGEL
DURUMLARINA YÖNELİK

ÖNERİLER

Engel� ve engell� olmayan öğrnc�ler�n öğret�m
ortamlarındak� deney�mler� b�rb�rler�nden büyük
ölçüde farklı olab�l�r (Jelfs and R�chardson, 2010).
Kron�k sağlık sorunu bulunan öğrenc�ler�m�z�n derse
ara vermeler� gerekeb�leceğ�nden her des�n kaydının
alınmasına özen göster�lerek kayıttan ders�n tekrar
�zlenmes� �steneb�l�r.

İş�tme engell� öğrenc�ler�m�z �ç�n ders �çer�kler�n�n
met�n olarak da sağlanması, ders anlatımlarının alt
yazılı olarak da ver�lmes�, ders �çer�ğ�n�n önceden
met�n olarak öğrenc�ye gönder�lmes�, dudak
okuyab�len öğrenc�ler de d�kkate alınarak öğret�m
elemanının yüzünün ve dudaklarının ekranda net b�r
şek�lde yakından görünmes� öner�leb�l�r (YÖK, 2021).

Görme engell� öğrenc�ler�m�z �ç�n, sunumlarda büyük
punto ve kontrast renk kullanılması, görsel �çer�kler�n,
graf�k ve tabloların ders anlatımı sırasında
bet�mlenmes� sağlanab�l�r (YÖK, 2021).

Eğ�t�mde Görme Engell�ler Derneğ� (EGED)
tarafından oluşturulmuş Er�ş�leb�l�r D�j�tal Eğ�t�m
Materyal� Hazırlama kılavuzundan yararlanılab�l�r. 

Araştırmaya katılan engell� öğrenc�ler�m�z�n
�fadeler�nden yola çıkarak aşağıdak� öner�ler
sunulmuştur: 

      (http://www.eged.org/materyalk�lavuz.pdf)

ÖĞRETİM
ELEMANLARINA

ÖNERİLER
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ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGEL
DURUMLARINA YÖNELİK

ÖNERİLER
Derslerde engell� öğrenc�lere yönel�k d�kkat ed�len
hususlara uzaktan ver�len sem�nerlerde ve
konferanslarda da engell� b�reyler�n katılımcı
olab�lecekler� düşünülerek  d�kkat ed�lmes�
öner�leb�l�r.

Farklılaştırılmış, K�ş�selleşt�r�lm�ş Öğrenme Fırsatları
Yaratın

Engell� öğrenc�ler �ç�n b�reysel özell�kler�ne uygun
farklı ödevler ver�leb�l�r.
İlg�ler�n� çeken ve araştırmak �sted�kler�
konularda çalışma fırsatları yaratılab�l�r.

Öngörüleb�l�r Öğrenme Rut�nler� Yaratın 

Engell� b�rçok öğrenc�, öngörüleb�l�r rut�nlerden
yararlandığından (Pearson vd., 2019), ödevler�n�
ve çalışmalarını bel�rl� zamanlarda
tanımlayab�l�rs�n�z.

K�ş�selleşt�r�lm�ş programlar oluşturarak ney� ne
zaman yapacaklarından haberdar olmalarını
sağlayab�l�rs�n�z.

     Engell� öğrenc�ler�m�z�n öğren�m�n� desteklemek �ç�n
     aşağıdak� stratej�ler� kullanmanız öner�leb�l�r 
     (MacLeod-Bluve, 2020):

ÖĞRETİM
ELEMANLARINA

ÖNERİLER
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ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGEL
DURUMLARINA YÖNELİK

ÖNERİLER

B�re B�r Destek Sağlayın
Öğrenc�ler�n b�reyselleşt�r�lm�ş hedefler�ne yönel�k
bel�rl� per�yotlarda �zlemeler yapab�l�rs�n�z.

Kolaylık Sağlamak �ç�n Çevr�m�ç� Araçları Kullanın
Kısa v�deolar oluşturab�leceğ�n�z "Screencast�fy"
veya "Loom" �s�ml� araçları deneyeb�l�rs�n�z.
Ekran okuma araçları olan "Natural Readers" veya
"Read&Wr�te for Google" programlarını
kullanab�l�rs�n�z. 
Chrome tarayıcı eklent�s� olan "Mote" aracı �le
görme engell� öğrenc�lere b�r met�n �ç�nde sesl�
açıklama bırakab�l�rs�n�z. 
Ekran paylaşımlarınızda �şlet�m s�stem� �le b�rl�kte
gelen ekran okuyucu ve ekran büyütec� g�b�
araçlardan yararlanab�l�rs�n�z.

A�lelere Kaynak Olun
Pandem� dönem� eğ�t�mc�ler �ç�n ne kadar zor olsa
da bu dönem�n öğrenc�ler �ç�n, özell�kle de engell�
öğrenc�ler ve a�leler� �ç�n çok daha zor olduğunu
unutmamalıyız. Uzaktan öğrenme sırasında
el�m�zden geld�ğ�nce, engell� öğrenc�ler� ve
a�leler�n� çeş�tl� kaynaklar ve düzenlemeler �le
desteklemeye çalışmalıyız. 

ÖĞRETİM
ELEMANLARINA

ÖNERİLER

10

https://www.screencastify.com/
https://www.loom.com/
https://www.naturalreaders.com/online/
https://chrome.google.com/webstore/detail/readwrite-for-google-chro/inoeonmfapjbbkmdafoankkfajkcphgd?hl=en-US
https://chrome.google.com/webstore/detail/readwrite-for-google-chro/inoeonmfapjbbkmdafoankkfajkcphgd?hl=en-US


Uzaktan eğ�t�m, f�z�ksel engell� öğrenc�ler �ç�n ulaşım
zorluğunu öneml� ölçüde ortadan kaldırırken, görme
veya �ş�tme engell�ler�n hayatını kolaylaştırır
(Er�ckson and Larw�n, 2016). Bu nedenle M�crosoft 'un  
engell� öğrenc�lere yönel�k sağladığı er�ş�leb�l�rl�k
h�zmetler�nden (altyazı, transk�rpt, odak modu, d�kte,
tam ekran okuyucu vb.) yararlanmaları sağlanab�l�r.

Uzaktan eğ�t�m, engell� öğrenc�ler�n eğ�t�m
h�zmetler�ne er�ş�m�n� artırmıştır (Volkova, Bembena,
and Artyomova, 2019; Mo�sey, 2004). Engell�
öğrenc�ler�n, sunulan eğ�t�m �çer�kler�nden de en �y�
şek�lde yararlanab�lmeler� �ç�n engel durumlarına
yönel�k Bobby, UDL Stud�o, Mors Eğ�t�m Materyal�,
Bald� S�mülasyonu, Dragon Profess�onal, TextHelp,
M�ndV�ew ve ZoomText g�b� yazılımlar ya da
kabartma ekran ve kabartma yazıcı g�b� donanımlar
kullanmaları sağlanab�l�r.

Engell� öğrenc�lere yönel�k kılavuzlar hazırlanab�l�r.
Kılavuz sayfalarının er�ş�leb�l�r ve bas�t b�r yapıda
olması daha doğru olacaktır. Engell� öğrenc�lere ve
a�leler�ne yol gösterme açısından bu kılavuzlar fayda
sağlayacaktır (Kalaç, Tell� ve Erönal, 2020). 

ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGEL
DURUMLARINA YÖNELİK

ÖNERİLER

ÜNİVERİSTENİN
İLGİLİ BİRİMLERİNE

ÖNERİLER
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Engell� olmayan öğrenc�lere büyük ölçüde benzer b�r
şek�lde çalışmaya başlasalar b�le, b�rçok engell�
öğrenc� aynı öğrenme çıktılarını elde etmek �ç�n
daha fazla çaba harcamak zorunda kalab�l�r
(Debenham 2001). Bu nedenle, ekran okuyucu
kullanan ya da f�z�ksel engel�nden dolayı zorlanan
öğrenc�ler�m�z �ç�n ölçme ve değerlend�rme
sürec�nde kend�ler�ne daha fazla ek süre
ver�leb�lmes� �ç�n mevzuatta gerekl� düzenlemeler
yapılab�l�r.

Engell� öğrenc�lere yüz yüze destek sağlamak kadar
uzaktan destek sağlamak da öneml�d�r (R�chardson,
2016). Çevr�m�ç� desteğ� başarılı kılmak �ç�n hem
öğretmenlere hem de öğrenc�lere, çevr�m�ç� �let�ş�m
kurma konusunda �ht�yaçları olan eğ�t�mler ver�leb�l�r.

Eğ�t�msel olarak er�ş�leb�l�r ortamlar (Ntombela,
2020) gel�şt�rmes� �ç�n öğret�m elemanlarına meslek�
gel�ş�m �mkanı sağlanırken eğ�t�m planı �çer�s�ne
engell� öğrenc�ler�n �ht�yaçlarına yönel�k eğ�t�mler
dah�l ed�leb�l�r. 

COFACE Fam�ly Europe (2020)'un kapsayıcı eğ�t�m
hakkında b�lg� ve farkındalık yaratma amacıyla
yayımladığı rapora göre Engell�, engels�z öğrenc�ler
�le ebeveynler�ne b�rl�kte yaşamanın ve kapsayıcı
eğ�t�m�n herkes �ç�n yararları konusunda farkındalık
artırma etk�nl�kler� gerçekleşt�r�leb�l�r.

ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGEL
DURUMLARINA YÖNELİK

ÖNERİLER

ÜNİVERİSTENİN
İLGİLİ BİRİMLERİNE

ÖNERİLER

12



ÖĞRENCİLERİMİZİN ENGEL
DURUMLARINA YÖNELİK

ÖNERİLER

Tüm öğrenc�ler, �ht�yaçlarına h�tap eden, güçlü
yönler�n� ve �lg� alanlarını destekleyen uygun b�r
eğ�t�m almalıdır (Woods, Ma�den and Brandes, 2011).
Bu nedenle sınavlar, ödevler ve ders �ç� etk�nl�klerde
�ht�yaç duyab�leceğ�n�z destekler �ç�n  danışmanınızı
ve ders�n�z�n öğret�m elemanını b�lg�lend�reb�l�rs�n�z. 

EGED (2020) raporuna göre, pandem� sürec�nden
önce okuyucu ve �şaretley�c� �le sınava g�rmeye
�ht�yaç duyan görme engell� öğrenc�ler, bu süreçte
b�lg�sayar üzer�nden sınavlarını almakta güçlük
yaşamaktadır. Sınavlarda okuyucu ve �şaretley�c�
desteğ� alma �ht�yacınız olursa danışmanınıza
durumunuzu anlatarak gerekl� yardımın sunulması �ç�n
talepte bulunab�l�rs�n�z. 

Uzaktan eğ�t�mde engell� öğrenc�ler�n başarısı k�ş�sel
özell�klerle de �lg�l� olduğundan eğ�t�m sürec�nde
tekn�k ve metodoloj�k destek alma, sorumluluk,
zamanınızı organ�ze etme, bağımsızlık, öz kontrol,
yüksek mot�vasyon ve b�l�şsel akt�v�te g�b� k�ş�sel
n�tel�kler�n�z� gel�şt�rmeye odaklanab�l�rs�n�z
(Strelkova, Kadyrova, Ibrag�mova and Rakh�mull�na,
2020). 
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