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Engelliler için engelsiz internet
Haber Kategorisi : Dernekler & Engelli

24.05.2011 - 12:04

Tüm İnternet Evleri Derneği (TİEV) Genel Başkanı Yusuf 
Andiç, engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin 
iyileştirilmesinin, öncelikle bu alanda yer alan bütün kurum 
ve bireylerin önemli görevi olduğunu bildirdi.

Andiç, yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından imzalanan “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi” 
dikkate alındığında, konunun tüm devlet kurumlarını yakından ilgilendirdiğini belirtti. 
 
Sözleşmede konuya ilişkin önemli maddelerin yer aldığını ve “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”nin ifade edildiğini dile 
getiren Andiç, şunları kaydetti: “Engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin iyileştirilmesi, öncelikle bu 
alanda yer alan bütün kurum ve bireylerin en önemli görevidir. Türkiye`deki 36,5 milyon internet 
kullanıcısı 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 sunmaktadır. Bu 
imkanlardan, engelli kişilerin de yararlanabilmesi ve bilişimle engellerin kaldırılması için, verilen 
hizmetlerde bazı düzenlemeler yapılması, yeni bilişim teknolojileri geliştirilmesi ve yaygınlaşması 
gerekiyor. 
 
Bu alanda gerek devlet kurumları gerekse bireysel anlamda birçok çaba vardır. Ancak henüz istenen 
seviyeye gelinemedi. Yerel yönetimlerle kamu kurumlarının hizmet ve binalarını engellilere uygun hale 
getirmesi için tanınan süre 2012 Temmuzda sona eriyor. Engellilere yönelik bilişim hizmetlerini de 
bunlardan ayrı tutmak mümkün değil. Bu tarihten sonra sivil toplum kuruluşları ve engelli vatandaşlarımız 
devlet aleyhine, belediyeler aleyhine tazminat davaları açabilecek. Mevcut duruma baktığımızda maalesef 
daha yapılması gereken çok şey var.” 
 
Andiç, TİEV olarak kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde "engelliler için engelsiz 
internet" sloganıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 
 
TİEV İnternet Komisyonu Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Özhan Kalaç tarafından yürütülen çalışmalar 
çerçevesinde 25-27 Mayıs arasında Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde "Engelsiz Bilişim 2011” 
zirvesi gerçekleştirileceğini belirten Andiç, açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu etkinlikle birçok kurum ve 
bireyin bir araya getirilmesi, tecrübe paylaşımının sağlanması ve bundan sonrası için ortak bir yol 
haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Zirve, Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Belediyesi, 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, İnternet Teknolojileri Derneği, Tüm 
İnternet Evleri Derneği ve Manisa Bilişim işbirliğiyle gerçekleştirilecek. TİEV olarak bu alanda sosyal 
sorumluluk anlayışımızla çalışacak ve bilişimde engelleri kaldıracağız."
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24.05.2011 Engelliler için engelsiz internet
16.05.2011 Fırıncılar Odası`ndan engellilere yemek
13.05.2011 Tangonun büyüsü engelleri de aşıyor
05.05.2011 Görme engellilerin eğitimi için destek gecesi düzenliyorlar
03.05.2011 Engelsiz Mehter Takımı kuruldu
13.04.2011 Spastik engelliler için meslek kursu düzenlendi
13.04.2011 Engellilerin adını kullanarak satış yapmaya çalışanlara itibar etmeyin
06.04.2011 Ali Ağaoğlu TÖSSED başkanlığına getirildi
04.04.2011 15 engelli istihdam edildi
28.03.2011 10 görme engelli vatandaşa beyaz baston
28.02.2011 Volkan Konak engellilere türküleriyle destek oldu
26.02.2011 `Dünya Engellilik Sempozyumu` düzenleniyor
10.02.2011 Engellilere evde berber hizmeti
30.01.2011 Anne ve babalar `Otizm Vakfı`nı kurdu
19.01.2011 YASİAD üyeleri Avrupa ülkelerinde özürlü istihdamını inceledi
18.01.2011 Kayseri`de bin engelli konuta kavuşacak
16.01.2011 Konser gelirleri ile `engelli otobüsü` alınacak
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İlkay Melek - Dünya 
üzerinde gördüğünüz 
herşey kadının eseridir 
İstanbul Yeditepe 
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Pazar`ın konuğuydu 
İSÖS`ün engelsizleri 
Samsun engelini de aştı : 
3 - 0 
Kadınlar Sağdan 
Erkekler Soldan 
Yeditepe`ye 
Avusturalya`dan sürpriz 
ziyaretçi 
6 ülkeden 80 engelli 
Adana`da buluşuyor 
Halkbank ATM`lerinde 
engeller kalkıyor 
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