
 

 

 

 
 

      Ara Kullanıcı adı:   Şifre:   Her ziyaretimde otomatik giriş yap                               gfedc Giriş Giriş   

 

 Sitemize Hoşgeldiniz..!  

 
Ana Sayfa

 
Son 24 Saat

 
Kayıt Olun

 
iletişim

Forum ana sayfa 

» Bilgisayarbilisim.NET :|: BİLGİSAYAR ve FORMATÖR ÖĞRETMENLER FORUMU » Her Telden

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]

Engelsiz Bilişim 2011 
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Yazar Mesaj

Cemal TANER   Engelsiz Bilişim 2011  19 Nis 2011, 10:38 

 
 
 

Kayıt: 27 Tem 2007, 16:11 
Mesajlar: 1497 
Konum: Manisa 

 
 
 

Moderatör
Sayın İlgili, 
 
25-27 Mayıs 2011 tarihleri arasında Manisa Valiliği ve Celal Bayar Üniversitesi organizasyonuyla Manisa’da düzenlenecek olan “Engelsiz Bilişim 
2011 Sempozyumu”na, Türkiye genelinden, üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, 
kamu kurumları ve bilişim firmalarından yoğun katılım beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak bir çok Türkiye genelinde kamu kurumu, sivil toplum 
örgütü ve akademisyenler görüşmeler gerçekleştirilmiş ve destek sağlanmıştır. 
 
Sempozyum, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda 
faaliyet gösteren firmaların hedefledikleri kitleye ulaşmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri 
alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir. 
 
Sempozyumda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız. Bu sempozyumda sizde çalıştay, panel, seminer, sponsorluk ve stant 
konularında (detaylar ektedir) yer almak istiyorsanız konuyla ilgili olarak düşüncelerinizi bize bildirirseniz seviniriz. Bu şekilde etkinliğimiz daha 
geniş bir kitleye ulaşabilecek ve amaçlarını gerçekleştirebilecektir. 
 
Neden Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu? 
Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların 
yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “Fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, 
sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve iletişime erişimin engellilerin tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasını 
sağlamadaki öneminin kabul edileceği” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki internet ve bilişim 
teknolojileridir. 
Türkiye’deki 36.5 milyon internet kullanıcıları içerisinde engelli nüfus önemli bir yere sahiptir. Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz 
insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler bulabilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan, engelli 
kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri 
geliştirilmesi ve yaygınlaşması gerekmektedir. Başta devlet kurumları olmak üzere üniversitelerimiz ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda önemli 
çalışmaları vardır. 
Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve olumlu sonuçlar alınabilmesi için başta üniversitelerimiz olmak üzere, tüm kamu kurumları, sivil 
toplum örgütleri ve bu alanda hizmet üreten firmalar başta olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı 
oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.  
Umarız "Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu" ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir. 
PanellerDüzenlenecek panellerle gerek Dünya'da gerekse Türkiye'de engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin genel durumu ve sorunlar uzman 
kişilerce tartışılacaktır. Bu sayede mevcut durumun ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Sizde bu alanda bir panel organize ederek 
Panel Konusu, Oturum Başkanı, Panelistler bilgilerini bize iletebilirsiniz. 
SeminerlerDüzenlenecek seminerlerle kurumlar ve bireyler arasında bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda 
üniversitelerin, bilişim firmalarının ve sivil toplum örgütlerinin mevcut uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda vermek istediğiniz seminerleri Seminer Konusu, Kişi Bilgileri, Seminer Süresi, Teknik gereksinim bilgileri ile bize iletebilirsiniz. 
ÇalıştayÜniversite engelliler birimi temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri ve bilişim teknolojisi aktörlerinin bir araya gelmesiyle düzenlenecek 
olan "Engelsiz Bilişim Çalıştayı" ile ortak bir eylem planı oluşturabilmesi hedeflenmektedir. 
Sponsporluklar 
Platin Sponsorluk, Altın Sponsorluk, Gümüş Sponsorluk ve Yan Sponsorluklar (Baskı / Kargo / Medya / Promosyon / Plaket) verilecektir. Konuyla 
ilgili sponsorluk dosyası temini için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
 
Stantlar 
Etkinlik süresince firmaların engellilere yönelik bilişim teknolojilerini tanıtmaları için stantlar kurulacaktır. Konuyla ilgili sponsorluk dosyası temini 
için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
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Saygılarımla 
 
Not: Gönderilen bu e-posta ön bilgilendirme amaçlı olup, sizlerden gelecek geri dönüşler çalışmalarımıza yön verecektir 
Lütfen sizde bu e-postayı konuyla ilgili olduğunu düşündüğünüz kişi yada kurumlara iletiniz. 
 
 
Etkinlik Düzenleme Kurulu Adına 
 
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ(Manisa Bilişim Koordinatörü- TİEV İnternet Birliği Koms. Bşk) 
(CBÜ Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu Başkanı) 
 
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 
Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu 
İstasyon Mevkii 45050- Manisa 
 
İş Tel: 0236 2372928 
Cep: 0532 7077674 
Faks: 0236 2394792 
e-posta: bilisim@bayar.edu.tr 
Web: http://www.engelsizbilisim.org 
 
_________________ 
Bilişim Eğitiminde Çizgi-Tagem Size Yeter. http://www.cizgi-tagem.org 
 

Başa Dön     

ist_koord   Re: Engelsiz Bilişim 2011  19 Nis 2011, 11:08 

 
 
 

Kayıt: 23 Eyl 2010, 11:42 
Mesajlar: 685 

 
 
 

Seçkin Üye
 

 
 

Başa Dön     

Eskiden itibaren mesajları göster:   S ırala     Tüm mesajlar Mesaj tarihi Artan Git
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Kimler çevrimiçi 

Bu forumu gezen kullanıcılar: allpier03, atbinici, cndi1986, formaktör, ibetay, karamurat416, mrtspmz, mtokcan, omata, only61, ozkansedef, parssan, robenn, s_kajmeran, 
seygazi ve 77 misafir 

Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz

Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Bu site, ismi verilen dosyaların kendilerini barındırmamaktadır ve sorumlulukları kaynaklarına aittir.Hak sahibinin talebi durumunda derhal sitemizden kaldırılacaktır.
Sitede verilen linklerin yasalara aykırı kullanımı karşısında oluşabilecek hiçbir sorundan sitemiz sorumlu değildir.
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