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Projenin amacı-Neden Teknik İşaret Dili?

4857 sayılı İş Kanununun da “elli veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör

işyerlerinde yüzde üç; kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli bireyi

meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla

yükümlüdürler”. Dolayısı ile engelli istihdam etme zorunluluğu bulunan

sektörlerden bir tanesi de Metal sektörüdür.

Metal sektörü, makine, imalat, otomotiv, havacılık ve savunma sanayi gibi

birçok sektörü kapsamaktadır.



Projenin amacı

Neden Teknik İşaret Dili?

Bu projenin amacı metal sektöründe çalışan sağır ve işitme engelli çalışanlar

için erişilebilir eğitim içerikleri ve teknik işaret dili geliştirmektir. Bu amaca

ulaşmak için;

• 100 standart makine elemanı

• AR tabanlı 3D modelleme

• Teknik İşaret Gösterimi Geliştirme

• Mobil uygulama

• Web sayfası

• Öğrenme üzerinde etki çalışması



Kamu-Engelli İstihdamı



Proje araştırma yöntemi-Metal Sektöründe Engelli İstihdamı-Mevcut Durum Analizi

Metal sektöründe çalışan sağır ve işitme

engellilerin mevcut durumlarını

belirlemek için bir araştırma çalışması

yapılmıştır.

Araştırma kapsamında 55 şirkette

istihdam edilen 1.502 sağır ve işitme

engelli çalışana ait veriler, şirketlerin

insan kaynakları birimi aracılığı ile elde

edilmiştir. (Şekil 1)

Özel Sektör -Engelli İstihdamı



*Katılımcılar diğer seçeneğinde nörolojik, kalp, üretra darlığı,

diyabet, astım, Behçet hastalığı, göğüs, yanık sekeli gibi engel

türlerini rapor etmişlerdir

Özel Sektör -Engelli İstihdamı



Katılımcılar diğer seçeneğinde şirketleri için nörolojik, tedavi

sürecinde olan ve ilaç ile sıkıntı yaratmayan hastalıklar ve

başkasının yardımına muhtaç olunan engel türlerinin

uygunluğunu rapor etmişlerdir

Bu soruda, şirketlerin belirtmiş oldukları engel

türü önceliklerinin nedenlerini açıklamaları

istenmiştir.

Şirketler,

Ağır ve tehlikeli işler ile fiziksel güce dayalı

çalışma gerektiren iş kollarında, bedensel

engelli yerine işitme, dil ve konuşma engelli

çalışanları öncelikle tercih ettiklerini

belirtmişlerdir.

Ayrıca işitme, dil ve konuşma engellileri

birden fazla çalışma pozisyonunda

değerlendirebildikleri için öncelikle tercih

ettiklerini ifade etmişlerdir.

İmalat iş istasyonlarında ağır olmayan ve

çoğunlukla oturarak yapılabilen işlerde ise

önceliklerini ortopedik engellilerden yana

kullandıklarını belirtmişlerdir.

Özel Sektör -Engelli İstihdamı



Şirketler işitme engelli çalışanlarının işten
ayrılma nedenleri arasında;
iş temposuna uyum sağlayamama, çalışma
arkadaşları ile iletişim zorluğu, emeklilik, istifa
ve yeni bir iş bulma, devlet memurluğuna geçiş
gibi gerekçeleri belirtmişlerdir.

Özel Sektör -Engelli İstihdamı



Şirketlerin büyük çoğunluğu (%74,55), mevcut
teknolojik araçların (örn., bilgisayarlar, tabletler, akıllı
telefonlar, uygulamalar vb.) işitme engelli kişilerin
daha etkin çalışabilmesini kolaylaştıracağını
düşünmektedir.
Bunun yanı sıra, mevcut teknolojik araçların işitme
engelli kişilerin işe alım süreçlerini kolaylaştıracağını
düşünen şirketler %76,36, bu görüşe katılmayanlar
%5,45 düzeyindedir.

Özel Sektör -Engelli İstihdamı



Dijital Eğitim Materyali Geliştirme
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KILAVUZ 1-Teknik İşaret Dili Repertuarının

(TİDR) Geliştirilmesi

KILAVUZ 2- İşaret Dili Materyalinin

Kaydedilmesi ve Görüntülenmesi

KILAVUZ 3- Sade dil kılavuzu

KILAVUZ 4- Engelsiz Erişim için arayüz

oluştururken ve tasarlarken dikkat edilecek

hususlar

KILAVUZ 5- Sağır ve işitme engelli

ortaklarla proje çalışmaları

KILAVUZ 6- Sağır ve İşitme Engelliler İçin

Ölçme ve Değerlendirme Materyali

Geliştirme

İşaret Dili Geliştirme Kılavuzları



TİDR Geliştirilmesi

•TİDR geliştirmek için Sağır işaret dili
uzmanı ile çalışma yapılmıştır.

•Metal sektöründe çalışan sağırlar
arasından, alanında tecrübeli gönüllü
kişilerden farklı cinsiyet, yaş ve
eğitim düzeyine sahip kişilerden üç
farklı çalışma ekibi oluşturulmuştur.

•Her bir çalışma ekibi için altı kişi
belirlenmiştir



Konik Makaralı Rulman



MOBİL UYGULAMA

MOBİL UYGULAMA

•IOS ve ANDROID telefonlarda kullanıma uygun,

Sağırlar için Erişilebilir olarak tasarlanmıştır.

•Uygulama proje ortaklarının dillerini içerecek

şekilde tasarlanmıştır.

•Uygulama içerisinde parçanın resmi ve adına

bakarak arama yapılabilmektedir.

•Uygulama içerisinde her bir parçanın işaret dili

gösterim videosu, açıklama videosu ve yazılı

görev tanımı vardır.

•Her bir makine parçası, kullanıcıların 3B olarak

inceleyebileceği AR destekli içerik olarak

eklenmiştir.



Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri 

• Segman pensesi, segmanları sökmek ve takmak için kullanılır.

• Videolara bak. Hangisi segman pensesi?

A B C D

İsimden Video: Soru 2



• Videoda gösterilen işaret ne?

A B C D

Video dan Resim: Soru 1

Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri 



• Resimde görülen mikrometre.

• Videolara bak. Hangisi mikrometre?

A B C D

Resimden Video: Soru 9

Ölçme ve Değerlendirme Materyalleri 



ARAŞTIRMA BULGULARI

Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında betimsel istatistiklerin rapor edilmesinde frekans (f), örneklem büyüklüğü (N), ortalama (M), sıra

ortalaması (MR), sıralar toplamı (SR), ortanca (Q2), Mod, standart sapma (SD), çarpıklık katsayısı (SK) ve basıklık katsayısı

(KR) kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcı sayılarının 30’dan az olması nedeniyle öntest ve sontest

puan sıralamaları arasındaki farkların anlamlılığının belirlenmesinde parametrik olmayan yöntemlerden Mann Whitney U

testi kullanılmıştır. Hipotez testinde Tip-1 hata yapma olasılığı α = .05 olarak belirlenmiştir.

*Standart Makine Elemanları Testi (SMET) 



Tablo 4, deney ve kontrol grubu katılımcılarının SMET sontest puanlarına dayalı başarı

sıralamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir,

U=48, p<.05. Sıra ortalamaları dikkate alındığında, AR tabanlı mobil eğitim içeriklerinin

kullanıldığı grubun (deney) standart makine elemanlarına ilişkin bilgi düzeylerinin,

bu içeriklerin kullanılmadığı gruba (kontrol) göre daha yüksek olduğu

anlaşılmaktadır.



Deneysel süreç işlemleri tamamlandıktan sonra, deney grubu katılımcıları mobil uygulamanın

etkililiğini değerlendirmişlerdir. Değerlendirme anketinde yedi madde kullanılmıştır. İlk beş madde; çok

kötü (1), kötü (2), orta (3), iyi (4) ve çok iyi (5) olacak şekilde derecelendirilmiştir. Diğer iki soru ise açık

uçludur. Sağır/işitme engelli işçilerin mobil uygulamanın etkililiğine ilişkin görüşleri Tablo 5’te sunulmuştur.



• Sağır ve işitme engellilerin üretim ortamında kullandıkları ya da doğrudan üzerinde çalıştıkları

bileşenlerin ve parçaların, işaret dilinde karşılığı olmadığı durumlarda iletişim sorunlarıyla

karşılaştıkları görülmüştür.

• Kurum-içi eğitimler, tamamen işiten bireyler için tasarlanmıştır. Sağır ve işitme engelli

bireyler için erişilebilir eğitim bulunmamaktadır.

• Bu grupların istihdamları kadar çalışma ortamında diğer meslektaşlarına sunulan fırsatların

verilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu fırsat da ancak doğru ve net bir iletişim akışı

sağlanmasına ve erişilebilir eğitim içerikleri sunulmasına bağlıdır.

• Sağır/işitme engelli fabrika çalışanlarının ihtiyaç duyacağı eğitimlerde AR tabanlı mobil eğitim

içeriklerinin kullanılabileceğini göstermektedir.

SONUÇLAR
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