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ÖNSÖZ 
 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 

Ulusal Bilişim Kurultayı bu yıl ilk kez CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı’yla birlikte 

yapılmışştır.  31’incisi gerçekleştirilen kurultay, GL Events Fuarcılık A.Ş’nin 

düzenlediği bilişim fuarıyla eş zamanlı olarak  06-09 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara 

Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Congresium) 

düzenlenmiştir. 

 

Bilişim 2014’te Sayısal Gündem Uzmanlık Gurupları Çalıştayları yapılmıştır. Bu 

kapsamda, Engelliler ve Bilişim Uzmanlık Grubunca, 8 Kasım 2014'te "Bilişimle 

Engelleri Kaldırıyoruz" sloganıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 

Avrupa’da dahi yetersiz kalan engellilere yönelik çalışmalara örnek teşkil edecek bir 

çalışma gerçekleştirilmiştir. Elinizdeki belge bu çalıştayın raporudur. Bu çalıştayın 

gerçekleşmesine vesile olan ve katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza yürekten 

komite adına teşekkürlerimizi sunarız.  

 

Bu çalıştaylar farkındalık anlamında önemli başlangıçları temsil ederler. Bu yüzden 

katılımcı sayılarını olabildiğince yüksek tutmak ve duyarlılık sahibi olan kişileri bir 

araya getirerek ülkemiz ve geleceğimiz açısından katkı sağlamak diğer 

amaçlarımızdan biri olmuştur. 

 

Bu bağlamda "Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz" Çalıştayı”nın farkındalık oluşturma 

ve duyarlılık yaratma ve gelecek için planlamalara katkı sağlama ve dijital gündemde 

engelliler için gereken düzenlemeleri oluşturmada yön gösterme konularında fayda 

yaratması beklenmektedir. 

 

Bu tarz bir çalışma yapmamıza olanak tanıyan bata TBD YK Genel Başkanı 

Sn.Prof.Dr. Turan Menteş olmak üzere tüm yönetim kuruluna, TBD Sayısal Gündem 

grupları sorumlusu Sn. Ersin Kalaycı, uzmanlık grupları koordinatörü Sn. Remime 

Koçoğlu’na ve çalıştayın gerçekleşmesini organize eden Türkiye Engelsiz Bilişim 

Platformu'na özel teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

 



Ayrıca destek veren tüm öğretim elemanı arkadaşlarımıza ve katkıda bulunan kişilere 

de gösterdikleri ilgiden ve bilgilerini paylaşımlarından dolayı teşekkür deriz. Bu 

konuda özellikle çalıştayda grup Başkanı olarak destek veren, Sn. İbrahim Elibal, 

Sn.Yrd.Doç.Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu, Yrd. Doç. Dr. Güner Koç Aytekin ve 

Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto’ya ve raportörler Bahar Biçen Aras, Arzu Bilici, 

Murat Öznaneci, Ali Osman Altınay’a, Berat Çelik ve Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi, 

Doç.Dr. Fahriye Altınay’a teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz. 

 

Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto, 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu  

Mustafa Özhan KALAÇ 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü 
TBD Sayısal Gündem 2020: Engelliler ve Bilişim Uzmanlık Grup Koordinatörü 

  



GENEL BİLGİLER 
 

2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan Türkiye Özürlüler 

Araştırması sonucuna göre Türkiye' de engelli birey oranı yüzde 12.29 olarak tespit 

edilmiş olup Türkiye'de engelli nüfusunun yaklaşık 8.5 milyon’u engelli 

vatandaşlarıımızdan oluşmaktadır. Buna göre ortopedik, görme, işitme, dil ve 

konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı yüzde 2.58 iken (yaklaşık 1.8 milyon) süreğen 

hastalığı olanların oranı ise yüzde 9.70'dir (Yaklaşık 6.6 milyon). 

 

Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri incelendiğinde ise ortopedik, 

görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfusun yüzde 36’sının okuma 

yazma bilmediği ortaya çıkmıştır. Okuma yazma bilen nüfusun eğitim durumu ise 

yüzde 12 si sadece okur-yazar, yüzde 64'ü ilkokul, yüzde 9'u ortaokul ve sadece 

yüzde 4'ü ise yükseköğretim mezunudur. 

 

Öte yandan ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfusun 

işgücüne katılma oranı ise sadece yüzde 21.71'dir. Yüzde 78.29'luk kesim ise 

işgücüne dahil değildir. 

 

Tüm bu istatistiklerden görülmektedir ki, engelli nüfusu toplam nüfusumuz içinde 

önemli bir paya sahiptir. Bu istatistiklerin eski oluşunun yanında etkilenen kesimin 

sadece engelli vatandaşlarımız değil aynı zamanda onların birinci dereceden yakınları 

olduğunu düşünürsek engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin hitap ettiği kesimin ne 

derece önemli bir nüfus olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu engelli vatandaşlarımızın 

eğitim hayatına ve ekonomik hayata katılımı da oldukça düşük seviyededir 

 

Bu yüzden bilişim engellilere yönelik istihdam sorunlarına yardımcı olabilecek çok 

önemli bir alan olarak devreye girmektedir. Engellilerin toplumla entegrasyonu ve 

toplumda konuyla ilgili duyarlılık yaratılması açısından da bilişim konusunda 

yapılacak çalışmalar önemlidir.  

  



GİRİŞ 
 

Yaptığımız çalıştay yapılandırılmış bir çalıştay olup eğitim, erişilebilirlik, istihdam 

teknoloji kullanımı ve yaygınlaştırılması başlıkları altında dört ana konuda durum 

değerlendirmesi yapılmış ve verilen sorulara yanıt aramasına gidilmiştir. 

 

Katılımcı sayısının 40 civarında olması katılımcıların farklı iş alanlarından ve 

altyapıdan geldikleri düşünülerek Bilişimde Engelleri Kaldırıyoruz Çalıştayı bir genel 

bir de uzmanlık oturumu şeklinde iki bölüm olarak gerçekleşmiştir. Genel oturum 

açılış konuşmaları, .çalıştay yöntemi ve tanışma için gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

uzmanlık konularında gruplar daha küçük ve kompakt bir şekilde eldeki sorularla 

çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Çalıştay grup yöneticileri kendilerine verilen sorular 

çerçevesinde tüm konuşmacıların görüşlerinin paylaşımını sağlayacak şekilde 

etkileşimli bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Kısacası çalıştayımız yapılandırılmış bir 

çalıştay olup Türkiye Dijital Gündemi’ne büyük katkısı olabilecek hatta AB Dijital 

Gündemi için de vizyon sağlayabilecek nitelikte bir çalışma olarak nitelendirilebilir.  

 

Çalıştay soruları bir ön toplantıyla karara bağlanmıştır. Her bir grup 2 veya 3 soru 

veya konu üzerinde odaklanmıştır. 

Eğitimle ilgili sorular; 

1. Engelsiz bir eğitim için engelliler dijital ortamda ne gibi olanaklar 

geliştirilebilir? 

2. Özel eğitim okullarında bilişim alanındaki eğitim konusundaki düşünceler 

nelerdir? 

3. Ders materyallerinin ve sınavlarının eşit şekilde yapılabilmesi için BT den 

nasıl yararlanılabilir? 

Erişimle ilgili sorular; 

1.  Engellilerin web erişimi için ne yapılabilir? 

2. Engelli bireyler için günlük hayatı kolaylaştıracak teknolojiler/dijital 

araçlar nelerdir? 

3. Kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda engelli bireyler için 

teknolojilerin erişilebilirliği nasıl olmalıdır? 

 

 



İstihdam ile ilgili sorular; 

1. Bilişim sektöründe engellilerin istihdam oluşturulması için neler 

yapılabilir? 

2. Engellilerin istihdamına katkı sağlaması için bilişim teknoloji ve 

yazılımlarından nasıl yararlanılmalıdır? 

 

Teknoloji kullanımı ve yaygınlaştırılması ile ilgili sorular; 

1. Engellilerin yaşamını kolaylaştırabilmek için ne gibi yazılımlar 

geliştirilebilir? 

2. Engellilere yönelik teknoloji ve yazılımların yaygınlaştırılması için 

neler yapılmalıdır? 

 

Organizasyon ve Yürütme Komitesi: 
 

Remime KOÇOĞLU, TBD Sayısal Gündem - Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği 

Hedef Grup Koordinatörü, remime@normegitim.com  

 

Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, 

goncatelli40@gmail.com  

 

Mustafa Özhan KALAÇ, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, TBD 

Sayısal Gündem - Engelliler İçin Bilişim Uzmanlık Grubu Koordinatörü, 

ozhankalac@gmail.com  
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AÇILIŞ KONUŞMALARI 

TÜRKİYE’DE ENGELSİZ BİLİŞİMİN DURUMU 
 

Öğr. Gör. Mustafa Özhan Kalaç 

 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan Kalaç Neden 

Engelsiz Bilişim? Konusuyla söze başlamış Türkiye nüfusunun %12.29’u engelli. Ve 

%36’sının eğitim hayatına katılamamış, okuma yazma bilediğini belirtmiştir. 

Engellilerin ancak%6’sının yüksek okul bitirmiş olduğunu ve işgücü açısından 

ekonomiye  katılım oranının ancak %22 oranında kaldığını ifade etmiştir. Bu 

bakımdan “Bilişimle engelleri kaldırabilir, eğitim hayatına katılmalarını 

sağlayabiliriz”demektedir. Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları 

Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülke. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin Erişilebilirlikle 

ilgili olan Madde 9 bizim için önemli olduğunu belirtmiştir. BM Engelli Hakları 

Sözleşmesi’nin Erişilebilirlikle ilgili olan Madde 9’a göre; 

1. Taraf Devletler, engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına 

tam katılımının sağlanması ve engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, 

ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dahil bilgiye ve iletişime, hem kırsal 

hem de kentsel bölgelerde halka açık olan veya halka sunulan diğer tesislere ve 

hizmetlere erişiminin sağlanması için uygun tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler erişime 

yönelik engellerin tespitini ve ortadan kaldırılmasını da içermelidir. Bu tedbirler 

aşağıda belirtilen yerler ve hizmetler bakımından da geçerlidir:  

(b) Elektronik hizmetler ve acil hizmetler de dahil olmak üzere, bilgi ve iletişim 

araçları ve diğer hizmetler.  

Bizim için en büyük sıkıntı kurumlararası işbirliği sorunu ve kaynakların etkin 

kullanımıdır. Kurumlararası ilişkiler geliştirilse daha iyi yol alınabilir. STK, kamu ve 

özel sektör birlikte çalışmalıdır. 

Görevler ve temel haklar konusunda kavram sorunu yaşanmaktadır. Devlet kurumları 

başta olmak üzere tüm kurumların konuya yaklaşımlarında görev bilinciyle 

yaklaşmaları önemlidir. Çükü toplumun her kesimine eşit hizmet temelinde engelli 

vatandaşlara yapılan hizmetler aslında birer görevdir.  



Engellilere yönelik engelli veri tabanı çok büyük bir sorundur. Kişisel verinin 

korunması ve kurumlararası işbirliğinde yaşanan sorunlarla veri tabanı 

oluşturulmasında engeller karşımıza çıkmaktadır. 

Bilişim teknolojileri ve hizmetlerinde erişilebilirlik sorunumuz büyüktür. Kamu 

kurumlarında bilişim teknoloji ve yazılımlarında erişilebilirlik çok önemlidir. 

İstihdamın artması için yazılımlarının gözden geçirilmesi önemlidir. Bunun ele 

alınması bile istihdamı arttırabilir.  

Ders materyallerinde erişilebilirlik konusunda özellikle yükseköğretimde lisans ve 

önlisans derslerinde müfredattan dersler olmalıdır  amcak var olanlar dersler yetersiz 

kalmaktadır. 

Bilişim teknolojileri ve hizmetleri pahalıkalmaktadır ayrıca yaygın değildir. Bu 

teknolojilere erişim zordur. Ulusal bazda  projelere erişim sağlanamamaktadır. 

Mevcut durum envanteri ve ihtiyaç planlaması yapılmalıdır Burada ne tür teknoloji, 

ne tür yazılımlar olmalıdır, maliyetleri? Ne uygulamalar var? gibi soruların yanıtı 

aranmalıdır. 

Vergi muhafiyeti, indirimi ve teşvikleri yeterli değildir. Teknoloji pahalı, olup daha 

fazla desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bilişim teknolojileri istihdam açısından çok önemli bir sektördür. Bu alanda engelliler 

kendilerini geliştirebilir ve bu alanlarda istihdam edilebilirler. 

Fatih Projesi de önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Birinci olarak 

engellilerin eğitime katılması sağlanmalıdır. Fatih Projesi’nde engellilere öncelik 

verildiğinde bir çok sorun çözülebilir ve engellilerin en büyük sorunlarından biri olan 

eğitim konusu üzerinde önemle durulmalıdır. 

 

Kısacası bu veriler ışığında  

1. Engelli vatandaşlarımız içim sosyo-ekonomik anlamda gelişme ancak bilişim 

alanında engelleri kaldırdığımız takdirde olacaktır. 

2. BM Engelli Hakları sözleşmesinde yer alan ERİŞİLEBİLİRLİK ile ilgili 9. 

Madde konusu en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 



3. Kurumlar arasında işbirliğinin olması gerekmektedir. 

4. Kaynakların daha bilinçli ve doğru kullanılması gerekir. Ancak doğru 

kullanılmamaktadır. 

5. Görevler-Temel haklar konusunda kavram kargaşası bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar görev olarak yapılmalıdır. 

6. En ciddi sıkıntılardan birisi ULUSAL VERİ TABANI sorunudur. Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığının bu konuda çalışması var ancak kurumlar arası 

işbirliği olmadığı için süreç hızlı işleyememektedir. Dolayısıyla tüm kurumlar 

bu çalışmaya destek vermelidir. 

7. Kamu kurumlarında bulunan mevcut bilişim teknolojileri ve yazılımlar 

erişilebilirlik açısından gözden geçirilmelidir. 

8. Lisans ve ön lisans programlarında ders müfredatlarında “kullanılabilirlik ve 

erişilebilirlik” konuları yer almalıdır. 

9. BT hizmetlerinin pahalı oluşu ve yaygın olmaması bir diğer sorundur. 

10. Görme engelliler alanında yazılımlar çok fazla çünkü görme engelliler 

kendileri için yazılım geliştirebilmektedir. Ancak diğer engel grupları o kadar 

şanslı değil onlar için yeterli yazılım bulunmamaktadır. 

11. Ülkemizde engellilere ilişkin bir  envanter çalışması bulunmamaktadır. Ne tür 

teknolojiler ve yazılımların var olduğunun tespiti yapılmalıdırr. 

12. Engel grup sayıları bilinmeli örneğin: eğitim alanında hangi engel grubuna ne 

kadar tablet verileceğine dair alimizde bir sayısal veri olmalıdır. 

13. Farklı engel grupları için teknoloji ve yazılım ihtiyacı önemlidir. 

14. Bilişim sektöründe engelli bireylerin istihdamı önemli bir fırsat olabilir. 

15. Bilişim engelli bireyler açısından meslek olarak da önemlidir. Engelli bireyler 

bilişim sektöründe kendilerini geliştirebilir ve istihdam edilebilirler. 

16. Fatih Projesi bu anlamda büyük bir fırsat olabilir. Engelli bireyleri eğitim 

sistemine aktif olarak katılmasının yolu açılabilecektir. 

17.  Engelli bireylerden başlayarak FATİH  Projesinde çalışmalara başlanabilirdi.  

Bugün bununla ilgili çalışmaların başlatılmış olması sevindiricidir. 

  



DİJİTAL GÜNDEM VE ENGELSİZ BİLİŞİM 
 

Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto 

 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Üyesi Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto kısaca 

AB Dijital Gündem Raporu’ndan bahsetmiştir. Dijital Gündem Raporunda 7 

dayanağa göre politika önerileri yer almaktadır. Bunlar;: 

1. Sayısal tek pazar 

2. Birlikte çalışırlık ve standartlar 

3. Güven ve güvenlik 

4. Hızlı ve ultra hız internet erişimi 

5. Ar-Ge ve inovasyon 

6. Sayısal okuryazarlığı, becerileri ve içermeyi artırma 

7. AB toplumu için BİT temelli faydalar 

Sayısal okuryazarlığı, becerileri ve içermeyi artırma konusunda AB Dijital 

Gündemine bakacak olursak  engellilerin 2013 yılında bilgisayar kullanımı ve 

İnternete erişim oranları sırasıyla %7,7 ve %7,1 olarak verilmiştir.( TÜİK-Son üç ay 

içinde bireylerin iş gücü durumuna göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 

raporu, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 ) “2015 yılına kadar, engelli 

ve dezavantajlı grupların İnternet kullanım oranının %60’a çıkarılması” hedefi için 

öncelikle e-Devlet uygulamalarından başlanarak tüm uygulamaların engelli 

vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesinin sağlanması gerekir. Yeni 

geliştirilecek uygulamaların da bu standartta geliştirilmesi için bilgilendirme ve 

bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gerekir. Bu işte devletin öncü olması, bu 

amaçla destek ve teşvik programlarının oluşturulması, çok zor ve maliyetli olacak 

olan bu hedefe ulaşılmasında önemli bir adım olacaktır 

(https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-

rapor_22102014.pdf, s.99). 

 

Yine Eylem 65’e göre: Engelli kişilerin içeriğe erişimine yardımcı olmak T.C. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 

Eylem Planı taslağında; 32. Eylem Planı’nda “Engellilere Özel BİT Yazılım ve 

Donanımlarının Yaygınlaştırılması” konusunda sorumluluk Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028
https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf
https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf


Maliye Bakanlığı’nda olmak üzere, 2014-2015 yıllarında yapılması gereken uygulama 

adımları tanımlanmıştır (http://www.bilgitoplumu.gov.tr/) Buna ek olarak, e-Devlet 

uygulamaları kapsamında kurum ve kuruluşlar Web sitelerini engellilerin ulaşımına 

uygun hale getirmeye başlamışlardır. Bu amaçla Kamu Kurumları İnternet Sitesi 

Kılavuzu oluşturulmuştur (http://www.kakis.gov.tr/files/Bolum_2.2-

Erisilebilirlik.pdf). İlgili STK’lar, Üniversiteler, Kamu kuruluşları ve engelliler 

konusunda çözüm geliştiren özel sektörle birlikte bu konuda yönlendirici çalışmalar 

yapılıp öneriler geliştirilmelidir. Kamu ve özel Web sitelerinin ve e-Devlet 

uygulamalarının engelliler tarafından kullanılabilir olması zorunlu olmalıdır. Bu 

konuda hızlı yol alabilmek için mevcut durum saptaması yapılmalı ve standartlar 

belirlenerek çözüm geliştirme çalışmaların başlaması gerekmektedir 

((https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-

rapor_22102014.pdf, s101-102). 

  

Bu çalıştayda bu raporları engelsiz bilişime nasıl uyarlayacağımızı konuşulacaktır. 

Anlaşılacağı üzere Avrupa Birliği engelliler için sadece 2 madde ayırmıştır: verinin 

açılması ve veriye ulaşılması. Bizim yaptığımız bu çalışma tüm dünyada aynı alanda 

çalışanlar açısından da dikkat çekici olacaktır. Çalışmamız, ilgili tüm kurumlarda etki 

yaratacağından örnek bir çalışma olarak değerlendirilebilir. 

 

 

  

https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf
https://dijitalgundemtr.files.wordpress.com/2014/08/dijital-gc3bcndem_final-rapor_22102014.pdf


GENEL OTURUM VE TANIŞMA 
 

Açılış konuşmaları sonrasında genel oturuma geçilmiştir. Oturum Başkanı Prof.Dr. 

Gonca Telli Yamamoto tüm katılımcılardan kısaca kendilerini tanıtmalarını ve kısaca 

görüşlerini bildirmelerini istemiştir. 

Hacer GÜNVER: Engellileri kamu hizmeti alırken interneti kullanabilmeleri çok 

önemlidir. 

Mehtap TUFAN: MEB YEĞİTEK olarak Fatih Projesinde ve EBA ( Eğitim 

Bilişim Ağı) da Engellilere yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Özellikle EBA da 

engellilere yönelik çalışmalar ciddiyetle ele alınacaktır. 

Arzu BİLİCİ: MEB YEĞİTEK olarak Eğitimde FATİH Projesinin fırsat 

eşitliğini sağlamaya yönelik olduğunun ve ilerleyen süreçlerde engellilere yönelik 

çalışmalara hız kazandırmak temel hedefimiz olacaktır. Ayrıca özel eğitim 

alanıyla ilgili tüm kesimlerin görüşleri ve fikirleri doğrultusunda hareket etme 

tutumu en büyük ilkemiz olacaktır. Unutulmamalıdır ki Eğitim FATİH Projesi 

Türkiye’nin projesidir ve  bu çerçevede projeye toplumun tüm kesimlerinin katkı 

sağlaması önemlidir. Engelliler alanında da  toplumsal bilinç sağlamak ve 

farkındalık yaratmak diğer önemli bir konudur. Türkiye Engelsiz Bilişim 

Platformu Ankara temsilcisi olarak engellilere yönelik çalışmalara gönüllü olarak 

içtenlikle destek veriyorum. 

Fahriye ALTINAY: Fırsat eşitliğinin ne kadar önemli bir kavram olduğuna 

inanarak Kıbrıs’ta yaşayan engelli bireylerin bilişim alanında kullanılabilirlik ve 

erişilebilirlik anlamında sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Bu çalıştaydan çıkan  

sonuç raporu Gonca Hocanın da belirttiği gibi Avrupa’ ya da örnek olmalıdır. Biz 

KKTC’de de Mustafa Özhan KALAÇ Hocamızın desteğiyle Engelsiz Bilişim 

Platformu kurduk. Burada çok ciddi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 

Zehra ALTINAY: Engelli vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik hayata 

katılımları ile istihdam konusunda devlet desteği sağlamak için çalışmalarda 

bulunduk. Stratejik plan içerisinde engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren konular 

yer aldı. İstihdam konusunda ilerleme kaydedildi. Yükseköğretim kurumları ve 

derneklerin katılımlarıyla faydalı çalışmalar yapıyoruz. 

Bahar BİÇEN ARAS: Engelliler alanında toplumsal farkındalık yaratmak 

amacım var. İstanbul Engelsiz Bilişim Platformu temsilcisi olarak çalışmalarımı 

hep bu eksende yapmaktayım. 



Murat ÖZNANECİ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapmaktayım. Aynı zamanda Türkiye 

Engelsiz Bilişim Platformu Ankara temsilcisiyim. Engellilerin özellikle bilişim 

alanında kullanılabilirlik ve erişilebilirlik anlamında sorunlar yaşadığı bilinmekte 

dolayısıyla bu konuda farkındalığın arttırılması için çalışmalar yapıyorum. 

Mustafa AKGÜL:  Engelliler ve Bilişim konusunda çalışmaların başlamasında 

ortam sağladık. Yazılım boyutunda çalışmalarım devam ediyor. 

İbrahim ELİBAL: ”Erişilebilirlik” konusu ile uğraşıyorum. Yazılımlar 

geliştiriyorum. Aynı zamanda Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Ankara 

Temsilcisiyim. Engellilere yönelik sorunların çözümünde destek veriyorum. 

Olgun YILMAZ: Sesli betimleme derneği adına burada bulunuyorum. 

Türkiye’de erişilebilirlik çalışmaları yapıyoruz. Türkiye’de adına iş yapılan 

kesimler maalesef işin içine dahil edilmiyor. 

Hanife Gülin KOÇAK: Tübitak’ta görev yapıyorum. E-devlet strateji belgesinde 

engelliler yönelik çalışmalar yapıyoruz. 

Hulusi KALENDER: TBD Gaziantep İl temsilcisiyim Yıldız Teknik Üniversitesi 

Matematik Bölümü mezunuyum ve sistem analistiyim.  Gaziantep Ticaret 

Odasındayım. Engelli konusu sadece engellileri ilgilendiren değil tüm toplumu 

ilgilendiren bir konudur. Engelli ve engelsiz kesimler birbirini yeterince 

tanımıyor. Engellilere dilenci gözüyle bakılabiliyor. Sadaka bile verilebiliyor. 

Engellilerin istihdam edilmesi gerekiyor. Engellilerin sadakaya ihtiyaçları 

olmadıklarını göstermesi lazım. Sosyolog ve psikologlardan oluşan bir çalışma 

ekibim var. Engelli bireyler için atölyeler kurduk. Gaziantep baklavaları için çanta 

üretiyorlar. Böylelikle istihdam alanı açmış olduk.  

Levent YANIKER: İşitme engelliler için işaret dili konusunda çalışmalarımız 

bulunmaktadır. 

Filiz ÇÖRTÜK: İşitme engelliler için tek çıkış yolu bilişimi etkin 

kullanabilmeleridir. İşitme engellilerin engel grupları arasında en dezavantajlı 

grup olduğunu düşünüyorum. Resmi olmayan kayıtlarda işitme engellilerin sayısı 

yaklaşık 3 milyon. 

Aykan İNAL: Bu çalıştaya kişisel olarak katılıyorum. Engelli bireyler için ne 

yapabilirim? Sorusuna cevap arıyorum. Bu noktada katkı vermek istiyorum.  

Gonca Telli YAMAMOTO: Bilişim engelli engelsiz herkesi kapsayan bir 

kavram dolayısıyla herkese engelsiz bilişim ifadesi çok daha uygun durmaktadır. 



Tunca SÜRÜCÜ: Engelsiz erişim raporunu yayınladık. Engellilere yönelik 

düzenlemelerimiz devam etmektedir. Bu konuyla ilgili kafa yoruyoruz. 

Halil TEKELİ: Engelli bir bireyim ve engelli yakınıyım. Katkı sağlamak 

amacıyla çalışmalar yapıyorum. 

Berat ÇELİK: Özel eğitim öğretmeniyim otistik çocuklara yönelik çalışıyorum. 

BTyi etkin bir şekilde kullanıyorum.  

Emre TAŞGIN: Görme engelli bireylerin teknolojiye dahil olması için mutlaka 

eğitim gerekiyor. Öğretmen ve öğrenciler teknoloji ile birlikte yer almalı. 

Bülent Gürsel EMİROĞLU: Engellilere yönelik doktora çalışmam var. Gönüllü 

katkı sağlıyorum. 

Emre ÜSTÜN: Bilişim sektöründe çalışıyorum. Katkı sağlamak amacındayım. 

Hanife Gülin KOÇAK: Sosyal Politikada doktora yapıyorum. 18 yaşında görme 

engelli tanısı kondu. Bilgisayarda büyüteç programını kullanabiliyorum. 

Zeynep TECİK: Yazılım tarafında neler olacağın tabii ki çok önemli ancak 

bilişimin sosyal boyutu da önemli. 

Günnur ERTONG: İktisat kökenliyim ve sosyolojide doktoram var. Sosyal 

boyutun önemi e-devlet stratejisi ve eylem planı çalışması ile başladı. Engelli 

başlığını çok önemsiyoruz. Katkıda bulunmaya geldim. 

Okan DEDEOĞLU: Engelsiz bilişim platformu gönüldaşıyım. Çalışmalara katkı 

sağlayacağıma inanıyorum. 

 

  



EĞİTİM GRUBU ODAK ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU 
 

Moderatör: Prof.Dr.Gonca Telli Yamamoto 

Raportör: Arzu Bilici 

1. Engelsiz bir eğitim için engelliler dijital ortamda ne gibi olanaklar 

geliştirilebilir? 

2. Özel eğitim okullarında bilişim alanındaki eğitim konusundaki düşünceler 

nelerdir? 

3. Ders materyallerinin ve sınavlarının eşit şekilde yapılabilmesi için BT den 

nasıl yararlanılabilir? 

 

 

Eğitim çalışma grubu yukarıdaki sorular çerçevesinde tartışarak aşağıdaki 

sonuçlara ulaşmıştır.  

Buna göre; 

1. Görmeyenlerle ilgili ve ortopedik engellilerle ilgili çalışmalar ve tüm engel 

gruplarını kapsayıcı çalışmalar yapılmalıdır. Bilişim anlamında dijital ortamda 

ne gibi faaliyetler yürütülüyorsa bu faaliyetler engelliler içinde mutlaka geçerli 

olmalıdır. Dolayısıyla Eğitimde FATİH Projesi bu anlamda büyük bir fırsat 

olabilir. 

2. Özel eğitime muhtaç olan bireylerin e-devlet ve facebook gibi sosyal ortamları 

kullanmalarından ziyade eğitim içerikleri ne olabilir? Sorusuna cevap 

aranmalıdır. Yapılan çalışmalar ve gözlemler sonucunda otistik çocuklar tablet 

bilgisayarlar kullanarak ders işlenmesinden son derece memnun olduğu 

gözlemlenmektedir. Okuma yazma öğretimiyle ilgili destekleyici uygulamalar 

ve Türkçe kaynaklar yetersizdir.  Bu kaynaklar hızla çoğaltılmalıdır. Otistik ve 

engelli bireyler için özel uygulamalar olmalı bu engel gruplarıyla bu gruplar 

için yapılan özel uygulamalar bir türlü buluşamıyorlar. Özellikle iletişim ile 

ilgili uygulamalara çok ihtiyaç bulunmaktadır. 

3. Zihinsel engelli bireyler için Türkçe kaynak uygulamalarının fazlaca yer 

alması gerekir. Dolayısıyla uygulama geliştirme kısmı önemlidir. Özel 

eğitimde ihtiyacın belirlenmesi ve ihtiyacın ne düzeyde çözülebileceği çözüm 

önerilerinin tespiti gerekir. 



4. Engelliler için bir sözlük gerekmektedir. Engellilere yönelik kavramların 

netleşmesi de önemsenmesi gereken konuların başındadır.   

5.  Günümüzde pozitif ayrımcılık ve fırsat eşitliği kavramı karıştırılmaktadır. 

Erişilebilirlik kavramı da karıştırılabilmektedir. Bu kavram kargaşası son 

bulmalıdır. 

6. İşaret dili alfabesi takvimi mevcut ve işaret dili alfabesi çok önemlidir. İşitme 

engelli bireyler sosyal medyayı çok başarılı bir şekilde kullanmaktadırlar ve 

çok ilgililer. Kamu kurumlarının WEB sayfalarının mutlaka işaret diline 

çevrilmesi gerekmektedir. Dünya da özel ve devlet yayın organlarında devlet 

politikalarının gereği olarak işaret dili kullanılmaktadır. 

7. Engellilere yönelik mevcut politikalar gözden geçirilmelidir.  

8.  2005’te çıkan yasa 2015 Nisan ayında yürürlüğe girecek ve böylelikle 

engellilerin kamu hakları aktif hale gelecektir. Engelliler ile ilgili 

düzenlemelerin bilinen ve bilinmeyen boyutları bulunmaktadır. Medya 

gruplarının işaret dilini kullanmaları konusunda mutlaka teşvik edilmesi 

gerekir. 

9. Görmeyenlerin eğitimi ile ilgili olarak FATİH Projesinde çalışmalar 

hızlanmalıdır. Kabartma yazılı materyallerin kullanılması çok önemlidir. 

Bugün duyma teknolojisi ile karşı karşıyayız görme engellilerin 

kendilerini yazı ile ifade etmeleri ortadan kaybolabilmektedir. Kabartma 

yazıların mümkün olduğu kadar kullanılması gerekmektedir. 

10. Engellilere yönelik yazılımlar ve cihazlar çok pahalıdır. 2023’ e yönelik bir 

çalışma taslağı oluşturulmalıdır. Ders aletleri yapım merkezinde basılacak 

kabartma basılı kitaplar da önemlidir. İnteraktif kitaplar e- kitaplar 

gelişmektedir. Ancak görme engelliler için kabartma kitaplar da önemini 

korumalıdır. Görmeyenler için UZEM projeleri geliştirilmektedir. MEB’de 

engelliler için erişilebilirlik anlamında uygulamalar artırılmalıdır. 

Engellilere ilişkin standartlar artırılmalıdır.  

11.  Sosyal engellilik kavramı konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

12.  Engelli bireylerin genel olarak sosyal bilimler alanlarını seçmeleri 

noktasında teşvik edildikleri görülmektedir. Bu durum son derece 

yanlıştır. Engelliler sayısal bölümleri de tercih edebilmeli ve bu alanlarda 

da desteklenmeliler. Sınavlarda okuyucu ve işaretleyici desteği veriliyor 



ancak bu son derece ilkel bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Örneğin 

matematik soruları yazarak çözülebilir bunun için görme engelliler 

kabartma daktilolarını sınavlarda kullanabilmeliler. Bu cihazlar sınav 

güvenliğini tehdit etmiyor çünkü zaten bu cihazların dış ortamla herhangi 

bir şekilde bağlantıları yoktur. 

13. ÖSYM sınavlarında engellilere yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

14.  Sınavlarda okuyucu ve işaretleyici olmalı ancak tek bir ses olarak dijital 

hale getirilmelidir. Online text tabanlı sistemler geliştirilebilir. Ayrı 

alternatif sınavlar yapılabilir. Engelli bir öğrenci örneğin terih sınavında 

braille ve ya bilgisayarla yazdığında başarılı olabilir. OSR bilgisayar 

yazılımlarını tarıyor ve sesli okuma programı ile metne 

dönüştürebilmektedir. 

15. Sınav konusunda işitme engelliler çok zorlanmaktadır. Zihinsel engeli 

hafif olanlar sınavlarda işitme engelli olanlardan daha fazla başarılı 

olabilmektedir. Engelli gruplarına göre sınav yapılmalıdır. Engelliler farklı 

değerlendirme sistemleriyle ölçülmelidirler. Konu içerikleri de 

ölçülmelidir. Eşitlik ve fırsat sunma diyorsak bunları yapmalıyız. 

16. Engelli bireyler okullarda sayısal dersleri doğru düzgün 

öğrenememektedir. Sayısal ders materyallerinin görme engelliler için 

erişilebilir hale getirilmesi gerekir. Matematik alanında olduğu gibi diğer 

sayısal dersler içinde yazılımlar geliştirilmelidir. 

17.  Türkiye’ de İşaret dili alfabesi bulunmamaktadır. Hollanda’da klasikler 

için işaret dili ile hazırlanmış videolar mevcuttur. 

18. Okul müfredatına işaret dilinin ders olarak konulması gerekir. Avrupa’da 

özellikle Almanya’ da bu konuyla ilgili olarak anaokullarından itibaren 

başlayan uygulamalar bulunmaktadır. 

19. Japonya’da sosyal sorumluluk dersi var. Ülkemizde de olmalı. 

“erişilebilirlik” ve “kullanılabilirlik” konusunda pilot çalışmalar 

yapılmalıdır. Çalışmalar alanında uzman kişilerle ve hedef kitle ile 

yapılmalıdır. Cihazları kullanacak engelli kişilere mutlaka eğitim verilmeli 

bir de işin psikolojik ve sosyolojik boyutu bulunmaktadır. 



20. FATİH Projesi tüm Türkiye’nin projesi Türkiye’nin teknoloji konusunda 

dezavantajlı durumunu avantaja dönüştürebilecek potansiyele uzun vadeli bir 

projedir. 

21. Teknoloji kullanımında eğitimcinin eğitimi çok önemlidir. Eğitimde sosyal 

medyayı twitter ve Facebook u kullanmalıyız. 

22. Uzaktan Eğitim Fakülteleri yaygınlaşıyor ancak engellilerin erişimi zor 

olabilmektedir. 

23. Özel eğitim sınıfları teknoloji ile zenginleştirilmelidir. Örneğin: xbox oyun 

konsolu kinestetik becerileri geliştiren bir teknoloji dolayısıyla bedensel becerileri 

geliştirebilir. Ipad de bulunan uygulamalar xbox a aktarılabilir. Simülasyon 

çalışmaları önemsenmelidir. 

24. Engelliler için fiziksel çevre düzenlemeleri mutlaka yapılmalıdır. 

25.Özel Eğitim Fakülteleri de teknolojik açıdan yenilenmelidir. Özel eğitim 

fakülteleri güncel gelişmeleri yakından takip edebilmelidir. Özel eğitim 

öğretmenleri teknoloji tabanlı öğretimden ve projelerden habersiz 

yetişebilmektedir. Özel Eğitim Fakültelerinde bilgiye erişim kavramı ile ilgili 

dersler olmalıdır. Öğretmen donanımlı olmayınca öğrencilere yararlı 

olamamaktadır. GETEM ve JAWS’ ı bilmeyen öğretmenler var bu nedenle 

eksiklikler giderilmeli daha fazla bilinçlendirme olmalıdır. 

26. Engellilere yönelik çalışmalarda standardizasyonu sağlamak önemlidir. 

27. Ders materyallerinin erişilebilirliği ve interaktif programların varlığı 

önemlidir. Bunun için ciddi anlamda kafa yorulmalıdır. Tüm engel grupları için 

uzman kişilere danışılarak yapılmalıdır. İçermeci tutum önemlidir. 

28. Özel Eğitim okullarında farklı engel grupları içerisinde birden fazla 

yetersizliği olan (deafblind)  çocuklar bulunmaktadır. Dünyada bu gruplara 

ilişkin çalışmalar mevcuttur. Hatta dernekler var. Ülkemizde bu gruplara dönük 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

29. Özel Eğitim müfredatları yeniden gözden geçirilmelidir.  Modüler öğrenme 

yapısı olmalı eğer çocuk hızlı öğreniyorsa bu sağlanmalıdır. Tabletle öğrenme 

mobil öğrenmenin bir parçası mevcut cep telefonu uygulamaları da yine mobil 

öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Uygulamaları sınıfın dışına taşıyacak tüm 

uygulamalar mobil öğrenmenin bir parçasıdır. Okul ve sınıflara daha fazla Bilişim 

Teknolojileri sağlanmalıdır. FATİH Projesi bu noktada çok önemlidir. 

30. Özel Eğitime dair projeler geliştirilmesi önemlidir. 



31. FATİH projesinde işitme engellilere yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

32. E-Kitap hizmetlerinin yaygınlaştırılması E-pub formatında olması 

gerekmektedir. Ülkemizde e-kitap uygulamaları teşvik edilmelidir. Kitapları 

taramak görme engelliler için zor olmaktadır ve zaman kaybına yol açmaktadır. 

Mali ölçeği nedeniyle kitapevleri e-kitap hizmetlerinden kaçınabilmektedirler bu 

nedenle devlet tarafından desteklenmelidirler. 

33. Bilinçlenme ve çözüm geliştirme için bu tür çalıştayların artırılması 

gerekmektedir. 

34. Üniversiteler ile engelli alanında çalışan diğer gruplar arasında işbirliği 

bulunmamaktadır. 

35.  Özel Eğitim sınıfları açılıyor ancak donanım ihtiyacı karşılanamamaktadır. 

36. Teknoloji kullanım seviyelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

37. İşitme engelliler alanında oyunla eğitim olması önemlidir. 

38. Uzaktan eğitim ortamlarının artırılması gerekmektedir. 

39.  Engelli bireylerin ailelerine eğitim verilmelidir. 

40. Farkındalık eğitim kapsamında toplumdaki bireyler eğitim verilmeli ve 

topluma hizmet projeleri çerçevesinde kamu spotları hazırlanmalı bilişim yeri ve 

önemi mutlaka anlatılmalıdır. 

41. Hak ve görevlerin bilişim boyutunda uygulanması üzerinde durulmalıdır. 

42. Bilişim ve eğitim kavramları netleşmeli bu nedenle sözlük ve kılavuz 

kullanımına önem verilmelidir. 

43. Araştırma ve uygulamaların bilişimle eğitimle yaşamsal sınırlılıkları olan 

bireyler ile bütünleştirilmesi gerekir. Eğitim genel bir kavramdır. Bu nedenle 

toplumdaki tüm paydaşların işbirliğini gerektirmektedir. 

 

  



ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU 

SONUÇ RAPORU 
 

Moderatör: İbrahim ELİBAL 

Raportör: Murat ÖZNANECİ 

 

TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında 08 Kasım 2014 - 14:00'da düzenlenen 

“Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz” Çalıştayı’nın Erişilebilirlik Çalışma Grubu aşağıda 

yazılı katılımcılarla ve konu başlıkları ile toplanmıştır. 

 

Katılımcılar:  

1- Olgun YILMAZ – Sesli Betimleme Derneği 

2- Hacer GÜNER – TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 

3- M. Selçuk ÖZSOY – BTK Tüketici Hakları Dai. 

4- Tuncay SÜRÜCÜ - BTK Tüketici Hakları Dai. 

5- Zeynep TECİK - TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 

6- Gülin KOÇAK - TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 

7- Dr. Günnur ERTONG ATTAR - TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri 

Araştırma Enstitüsü 

 

Çalışma grubu aşağıdaki konuları ele alarak görüş ve öneriler sunmuştur;  

1 – Engellilerin web erişimi için ne yapılabilir? 

2-  Engelli bireyler için günlük hayatı kolaylaştıracak teknolojiler/dijital araçlar  

3- Kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda engelli bireyler için teknolojilerin 

erişilebilirliği   

 

 

 

 

  



1- ENGELLİ BİREYLERİN WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ NASIL SAĞLANABİLİR?  
 

A) WEB ERİŞİLEBİLİRLİĞİ NEDİR?  

 

Web sitelerinin, engelli ya da engelsiz tüm site ziyaretçilerinin kullanımına uygun 

olarak tasarlanması ve sunulması işine Web Erişilebilirliği denmektedir. Bir web 

sitesinin tüm içeriği ve fonksiyonları, tüm kullanıcıların eşit olarak faydalanabileceği 

şekilde planlanmış ise, web sitesinin erişilebilirlik kurallarına uygun olarak 

yapılandırıldığı söylenebilir.  

 

Web sitesine gelen ziyaretçilerin hiçbir sorunla karşılaşmadan ve en kısa yoldan 

ziyaret amacına ulaşmasını sağlayacak şekilde web siteleri geliştirilmelidir. 

 

Kullanıcının teknolojik yetersizlik veya tarayıcı sorunları nedeniyle erişimin 

kısıtlanması gibi sorunlarla karşılaşmayacağı şekilde tasarlanması, yeniden 

yapılandırma sürecinde genel kullanıcıların yanı sıra, görme engelli kullanıcıların da 

rahatlıkla web sitesini gezebileceği ve işlemlerini yapabileceği şekilde 

düzenlenmelidir.  

 

Görme engelliler bilgisayarı kullandıkları ekran okuyucu programlarının yardımıyla 

idare etmektedirler. Bu süreç bilgisayarın açılışından kapandığı zamana kadar sürer. 

Bu süreçte görme engelli ekran okuyucu programın yardımıyla erişilebilir olarak 

hazırlanmış web sayfalarını, yazılımları kolayca kullanabilmektedir. Hiç 

görmeyenlerin yanı sıra, az gören kişiler de bilgisayarı kullandıkları yardımcı araç-

gereç, yazılımlarla kullanabilmektedirler. 

 

İnternet kullanımı tüm vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı bir imkandır. Bu 

kolaylaştırıcı görme engellilerin başkasına olan ihtiyacını neredeyse yok denecek 

kadar azaltmıştır. 

 

Bir görme engelli bilgisayar ve internet yardımıyla; faturalarını sorgulayabilmekte, 

ödeyebilmekte, market alış-verişlerini yapabilmekte, seyahatlerini planlayabilmekte 

ve oluşturabilmekte, yazışmalarını vb. yapabilmektedir. 

 



Teknolojinin gelişimi ile web sayfalarının görünümleri tasarım açısından görselliğe 

yönelmeye başlamıştır. Yaşanan bu süreçte sadece gören kullanıcılar düşünülmüş, bu 

grubun dışında kalan kesimler(görme engelli az gören, işitme engelli vb.) ya 

unutulmuşlar ya da yeteri önemi görmemişlerdir. 

 

Web sayfalarında bulunan erişilebilirlik sorunlarının giderilmesi için aşağıdaki 

öneriler sunulmuştur. 

 

B) SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Engelli bireylerin karşılaştığı en önemli sorun web erişilebilirliği ve kullanılabilirliği 

sorunudur. Türkiye'de hala başta kamu kurumları olmak üzere bu konuda ciddi 

eksikler bulunmaktadır. 

 

Web erişilebilirliği ve kullanılabilirliği konusu elektronik haberleşme konusuyla 

direkt ilişkili bir husustur. Telekomünikasyon şirketlerine web erişilebilirliği ve 

kullanılabilirliği bağlamında önemli görevler düşmektedir. Gerek genel anlamda 

kamu ve özel kesime ait web sayfalarının erişilebilir olmasına sağlayabilecekleri 

önemli katkıdan dolayı gerekse engelli bireylere hizmet vermekte oldukları web 

sayfalarının erişilebilir ve kullanılabilir olması açısından sergileyecekleri tutum 

oldukça önemlidir. Engelli bireyler için hazırladıkları bölümlerin erişilebilirliğinden 

taviz verilmeden geliştirilmeye devam edilmelidir. 

 

Erişilebilirlik kriterleri sayesinde sadece engellilerin değil tüm kullanıcıların da web 

sayfadan verimli bir şekilde istifade etmeleri sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki, daha 

çok bilgiye açılan kapı bilginin herkes paylaşılmasından geçer. Bu da yapılan 

çalışmaların mümkün olduğunca fazla insana hitap etmesiyle mümkündür. 

 

Bu bağlamda çalışma grubu katılımcılarınca ifade edilen öneriler aşağıda 

sunulmuştur; 

 

1. W3C (World-Wide Web Consortium) bünyesindeki "Web Accessibility Initiative 

(Web Erişilebilirliği " tarafından hazırlanan "Web Content Accessibility Guidelines 

2.0 (Web İçeriği Erişilebilirlik Rehber Kuralları)"nın asgari başarı kriterlerinin 



benimsenmesi, öncelikle kamu kurumları web siteleri, sonra da özel sektör web 

sitelerinin içerik ve tasarımının hazırlanmasında hukuken zorunlu olmalıdır.  

 

2. Web erişilebilirliği konusunda en büyük sorun, bir mevzuat dayanağının ve 

dolayısıyla bir yaptırımın bulunmayışıdır. Bir mevzuat çalışması yapılarak, başta 

kamu kurumlarının web sayfalarının ve yayımladıkları içeriğin erişilebilirliğini 

denetleyecek bir mekanizma kurulmalıdır.  

 

3. Kamu kurumlarının web sayfalarını hizmet alımı yolu ile hazırlatmaları halinde ise 

söz konusu hizmet için hazırlanan teknik şartnameye veya alım sözleşmelerine, 

erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı eklenmelidir. E-devlet stratejisi hazırlık 

çalışmaları kapsamında sorumlu bakanlık olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ile gerekli çalışmalar başlatılabilir.    

 

4. Türkiye genelinde farklı kamu kurumları, STK'lar ve Üniversiteler tarafından 

yürütülen erişilebilirlik çalışmaları birbirinden kopuk yürütülmektedir. Bütün 

çalışmaların ortak bir çatı altında toplanarak bütünlüğün sağlanması gerekmektedir. 

Bu amaçla, TÜBİTAK önderliğinde yürütülen e-devlet stratejisi çalışmaları 

kapsamında bir ortaklık imkanı sunulabilir.  

 

5. W3C Standartlarına ek olarak, web sayfalarının erişilebilirliğini sağlamaya yönelik 

çalışmalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır;  

 

a) Web sayfasının hızlı açılışını engelleyen büyük boyutlu resim/videolar 

kullanılmamalıdır. 

 

b) Web sayfasında kullanılan Flash sunumlar için görme engellilere yönelik 

Flashlardan arındırılmış txt sayfası hazırlanmalıdır. Sayfaların Java script, Java 

Applet, Flash gibi teknolojilerle hazırlanması ve bilgilerin bu teknolojilere alternatif 

yöntemlerle sağlanmamış olması erişilebilirliği engellemektedir. 

 

c) Web sayfasında kullanılan görsellerin görme engellilerin kullandığı ekran 

okuyucularca tanınabilmesi için açıklayıcı alt_txt içermelidir. Sayfaların çok sayıda 



ve açıklaması yapılmamış resimler içermesi; resimlere alternatif bilgilerin 

sağlanmamış olması görme engelli için güçlük çıkartmaktadır. 

 

c) Renk körü kullanıcılar için web sayfasının renkleri değiştirilebilir olmalıdır. Renk 

körü olanlar kontrast olmayan renkleri veya kırmızı/yeşil renkleri 

algılayamamaktadır. 

 

d) Az gören görme engelliler için web sayfasının yazıları isteğe bağlı olarak 

büyültülebilir olmalıdır. Burada yazı tipi, boyutu, renkleri değiştirilebilir olmalıdır. 

Linkler kolay fark edilebilir olarak hazırlanmalıdır. Kullanıcılar için içeriğin 

birbirinden ayırt edilebilir olmasını sağlayan teknikler kullanılmalıdır. 

 

e) Abone girişlerinde veya kayıt olma esnasında kullanılan güvenlik grafikleri aynı 

zamanda görme engellilerin kullanacağı şekilde sesli kod veya ekranda ekran 

okuyucu tarafından algılanacak metin içeriği girme özelliği ile desteklenmelidir. 

 

f) Web sayfasında kullanılan videolar görme engelliler için sesli olarak 

betimlenmelidir. İşitme engelliler için video içeriğine işaret dili konmalıdır. 

 

g) Web sayfasında kullanılan linkler, resim ve çoklu ortam nesneleri için anlamlı ve 

anlaşılabilir alternatif açıklamalar sunulmalıdır. Hazırlanan düğme ve linkler aynı 

zamanda klavye üzerinden de tıklanabilir olmalıdır. 

 

h) Formlar ve tablolar erişilebilir olarak tasarlanmalıdır. Onay kısımlarında kullanılan 

grafik kodlarına alternatif olarak erişilebilir kısımlar konmalıdır. 

 

i) Web sayfalarında kullanılan açılabilir iletişim kutuları kullanıcı onaylı olmalıdır. 

Görme engellilerin kullandıkları ekran okuyucu programlar yardımıyla bu tür iletişim 

kutularında hangi bölüm seçildiği anlaşılmamaktadır. Bundan dolayı bu tür iletişim 

kutularını kullanırken gidilmek istenen yere erişme süreci uzamaktadır. 

 

j) Web sayfasının bölümleri arasında hızlı erişimi sağlamak için kısayol tuşları 

kullanılmalıdır. 

 



k) Kullanılacak başlıklar sistematik olmalı, hiyerarşik bir düzene bağlı olarak 

büyükten küçüğe doğru gitmelidir. Başlıklarda <h1>, <h2>, <h3> gibi hiyerarşik 

başlık etiketlerinin kullanılması, içeriği daha anlaşılabilir hâle getirecektir. Ayrıca 

başlıklar, içeriği doğru anlaşılır kılacak şekilde açık olmalıdır. Gereğinden uzun ve 

anlaşılmasını zorlaştıracak kadar kısa olmamalıdır. 

 

l) Zor görebilenler veya küçük yazıları okumakta zorlananlar için metnin 

büyütülebilir olmasını sağlayacak eklenti olmalıdır. 

 

m) Uzun yazıları ekran başında okumak istemeyip bunları kağıda bastırarak ya da 

sonradan okumak isteyenler olabilir. Bu seçenek aynı zamanda gereksiz sayfa 

öğelerini çıkardığı için, görme engelliler için daha sade, dolayısıyla daha erişilebilir 

bir sayfa sunacaktır. 

 

n) Sayfa bağlantılarına eklenecek iki öznitelikle o bağlantıların TAB tuşu ve diğer 

klavye kombinasyonları ile erişilir hâle gelmesi sağlanabilir. Sayfa bağlantılarında 

erişilebilir java kodları veya java scriptler kullanılmalıdır. Liste şeklinde görsel olarak 

açılan menüler ekran okuyucular tarafından seslendirilmemektedir. 

 

  



2- ENGELLİ BİREYLER İÇİN GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK 
TEKNOLOJİLER/DİJİTAL ARAÇLAR  

 
A) SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  

 

1. Engelli bireylere yönelik olarak elektronik haberleşme konusunda yapılacak 

düzenleme ve tarifeler kadar önemli bir noktada bu hizmetlerin kullanılacağı 

elektronik haberleşme cihazları ve yazılımlarıdır. Bu cihaz ve özel yazılımlar 

olmaksızın hizmetlerde yapılacak hiçbir iyileştirme tek başına anlamlı olmayacaktır. 

 

2. Türkiye'de engelli bireylerin elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanmasının 

önündeki en önemli engel bu hizmetlerin ve teknolojinin oldukça pahalı olmasıdır. 

Mutlak suretle bu cihaz ve özel yazılımlarda, engelli bireylerin daha ekonomik 

şartlarda temin edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 

3. Engelli vatandaşlara yönelik cihazların ve özel yazılımların temininin teşvik 

edilmesi önemlidir. Elektronik haberleşme alanında hizmet veren kurumlar gerek 

kendi bünyelerinde oluşturacakları AR-GE birimleri ile gerekse diğer kurumlarla 

işbirliği içerisinde bu alanda araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları yapmalı ve 

ekonomik açıdan uygun cihaz ve yazılımların geliştirilmesine önayak olmalıdırlar. 

 

4. Yapılacak olan düzenlemelerin ve yürütülecek hizmetlerin bir üst denetim ve 

şikayet mekanizması oluşturularak denetlenmesi oldukça önemlidir. Engelli bireylerin 

bu elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanırken yaşadıkları sorunları dile 

getirebilecekleri etkin bir şikayet mekanizması internet ortamında online ya da çağrı 

merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. 

 

5. Özellikle görme engelli bireylerin kültürel yaşama katılımı, sadece yazılı 

materyallerin ekran okuyucu araçlarla sesli formata dönüştürülmesiyle mümkün 

olabilmektedir. Oysa TV programları (dizi, film, eğlence programları vs. gibi) DVD 

filmleri, sinema ve müzelerde sesli betimleme, altyazı ve işaret dili tercümesinin 

sunulması halinde görme engelli bireylerin kültür ve eğlence hayatına katılım imkanı 

artacaktır. Sesli Betimleme Derneği bu alanda çalışmalar yapmaktadır, ancak sadece 

dernek çatısı altında tüm gereksinimin giderilmesi mümkün görünmemektedir. Bunun 



için söz konusu çalışmaların yasal zorunluluk ve kamu görevi haline getirilmesi 

gerekmektedir.      

 

6. Televizyon, uydu alıcısı ve DVD gibi elektronik cihazların işletim ekranlarının 

görme engelliler için erişilebilirliğini sağlayacak bir yazılım geliştirilmesi veya 

yurtdışında kullanılan yazılımların Türkiye'ye uyarlanması gerekmektedir. Bununla 

birlikte ev içinde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi 

makinelerin erişilebilirliği de önem taşımaktadır. Buton çevresinde kabartmalı veya 

komut ekranlarında sesli açıklama sunumu büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca 

bedensel engelli bireylerin gereksinimlerinin de tasarım süreçlerinde dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu çerçevede de yasal zorunluluk bulunması elzem görünmektedir.   

 

7. Erişilebilir cihazların veya erişilebilirliği sağlayacak aracı yazılım/donanımların 

Türkiye'de kullanıcılara maliyeti oldukça yüksektir. Bu konuda üst düzeyde bir 

araştırma-geliştirme çalışması başlatılmalıdır. Bu tür bir çalışma Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda başlatılabilir.   

 

8. Az görenler için görselliği kolaylaştırıcı araçlara veya yazılımlara ulaşım oldukça 

güçtür. Bu türü araçların ve yazılımların bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu 

tarafından karşılanması için gerekli girişimlere başvurulmalıdır.  

 

9. Bir kitabın elektronik/erişilebilir formatını Milli Kütüphane'de dahi bulmak 

çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Halihazırda, basımı yapılan her kitabın elektronik 

bir kopyasının Milli Kütüphane'ye iletilmesi yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu 

hususta gerekli hassasiyet gösterilmemektedir.    

 

10. Toplu ulaşım araçlarında ve duraklarında (özellikle metro ve otobüs), bankalarda 

kullanılmakta olan sıramatiklerde, çoğu ATM ve BTM'lerde görme engelliler için 

sesli uyarı/bilgilendirme sistemi bulunmamakta, bu durum görme engelli bireyler için 

büyük sorun teşkil etmektedir. Otobüs duraklarına kurulabilecek interaktif bir sistem 

ile engelli yolcu bilgisi otobüs şoförlerine önceden iletilebilmelidir.  

 

11. Sesli/telefonla bilgilendirme veya çağrı sistemleri özellikle işitme engelli bireyler 

için uygun biçimde sunulmamaktadır. İşitme engelli bireylerin kamu kurumlarındaki 



iş ve işlemleri esnasında işaret dili tercümanları aracılığı ile görüntülü konuşma 

yapmasını mümkün kılacak bir çağrı merkezi kurulmalı, bu amaçla işitme engelli 

bireylere yazılım veya cep telefonu sunulmalı veya bu amaçla işitme engellilerce satın 

alınacak akıllı telefonlarda özel indirimler sağlanmalıdır.  

 

12. OSYM sınavları engelliler için hem başvuru sürecinde, hem de sınav esnasında 

büyük sıkıntılara neden olmaktadır. OSYM tarafından görme engellilere sınav 

sorularını okumak üzere görevlendirilen okuyucuların sınav günündeki ruh halleri 

veya telaffuzları dahi engelli bireylerin sınav sonucunu etkileyebilmektedir. Bu 

nedenle okuyucu olarak görevlendirilecek kişilerin diksiyon ve engelli farkındalığı 

eğitim almış olması büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte engelli bireylerin 

başka bir bireye mahkum kılınması da kabul edilemeyecek bir durumdur. Talep 

halinde güvenliği sağlanmış bir bilgisayar ortamında; ekran okuyucu, büyüteç veya 

benzer yazılımlar yardımı ile engelli bireylere diğer bireylerle eşit şekilde sınava 

girme imkanı sunulmalıdır. 21. Yüzyılda BİT uygulamaları yoluyla engelli bireylerin 

sınavlarda bağımsızlığının sağlanması gayet mümkündür. Talep eden engelli bireyler 

için okuyucu desteği sunulmaya devam edilebilir. 

 

  



3- KAMU KURUMLARINDA VEYA ÖZEL KURULUŞLARDA ENGELLİ 
BİREYLER İÇİN TEKNOLOJİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ  

       

A) SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

1. Devlet kurumları tarafından kullanılmakta olan çeşitli otomasyon/yazılım 

sistemlerinin engellilerin kullanımı bakımından uygunluğuna dikkat edilmemektedir. 

Bu sistemlerin hizmet alım şartnamelerine de erişilebilirlik şartı eklenebilir. Özellikle 

UYAP/ASBİS gibi sistemlerin yöneticileri ile görüşülerek, öncelikle bu sistemlerin 

erişilebilirliği sağlanmalı, bu yolla diğer kamu kurumları için bir örnek uygulama 

geliştirilmelidir.  

 

2. TUBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bazı devlet 

kurumları ile ortaklaşa yazılım geliştirmektedir. YTE, geliştirmekte olduğu 

yazılımlarda erişilebilirlik düzenlemelerine önem vermelidir. 

 

3. Türkiye'de kullanıcı dostu yazılım sorunu bulunmaktadır. Bu hususta farkındalığın 

artırılması büyük önem taşımaktadır. Yazılım geliştirme üzerine çalışacak meslek 

elemanlarının eğitim müfredatlarına erişilebilirlik konusunun dahil edilmesi de 

elzemdir.  

 

4. Kamu kurumlarının hazırlayarak kullanıma sunduğu mobil uygulamaların 

erişilebilirliği sağlanmalıdır.  

 

5. Yazılımlarda ve BİT uygulamalarında, tüm elektronik cihazlarda uygulanacak 

erişilebilirlik kriterlerine "kolay anlaşılırlık" şartı da dahil edilmelidir. Çünkü 

erişilebilirlik çalışmalarının nihai amacı; bilgi, uyarı ve bildirimlerin tüm bireyler 

tarafından anlaşılmasını ve algılanmasını sağlamaktır.   

 

  



 

 İSTİHDAM GRUBU SONUÇ RAPORU 
 

Moderatör:  Yrd. Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN, Ufuk Üniversitesi, 

gkocaytekin@gmail.com 

Doç. Dr. Zehra ALTINAY GAZI, Yakın Doğu Üniversitesi, zehaltinay@gmail.com 

 

Raportör: Bahar BİÇEN ARAS, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, Kültür 

Paylaşım Platformu, MEF Üniversitesi, bahar.bicen@gmail.com 

 

İstihdam Grubu Katılımcıları: 

 

Aykan İNAL, BP Ankara Ofisi, aykan@aykaninal.com  

Hulusi KALENDER, Kalender Bilişim, engelsiz@engelsizantep.com  

Levent UYANIKER, İMA Asistans, levent.uyaniker@gmail.com 

Emir ÜSTÜN, TİKTA A.Ş., emirustun@tikta.com.tr 

 

İstaihdam Grubu Çalıştay Soruları: 

 

1. Bilişim sektöründe engellilerin istihdam oluşturulması için neler yapılabilir? 

2. Engellilerin istihdamına katkı sağlaması için bilişim teknoloji ve 

yazılımlarından nasıl yararlanılmalıdır? 

 

İstihdam Grubu’na yukarıda yer alan 2 soru sorulmuştur. Burada elde edilen cevaplar 

aşağıda maddelenmiştir: 

 

1. Eğitim önemli bir sorundur. 

2. Toplum biliçlendirilmelidir. 

3. Bilişim sektörü istihdama katkı sağlayacak kilit sektördür. 

4. İşitme engellilere yönelik istihdamın sağlanması için işaret dili uzmanlarının 

eğitim almalarının sağlanması gerekmektedir. 

5. Sayısal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve farkındalığın oluşturulması için 

kısa kısa tanıtıcı filmler (kamu spotları) hazırlanabilir. 
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6. Uzaktan eğitim ile ilgili altyapının sağlanarak kişilerin eğitiminine katkı 

sağlanmalıdır. E-öğrenme etkin hale getirilmelidir. 

7. E-öğrenmeyi destekleyici seminer ve sertifika programları hazırlanmalıdır. 

8. Sosyal medya aktif kullanılarak, eğitimde bilinçlendirme sağlanmalıdır. 

9. Engellilerin bilişim sektöründe istihdam bulabilmesi için her alana göre 

ayrıştırılmış ihtiyaç analizi yapılmalıdır. 

10. Mesleki eğitim enstitüleri kurularak bilişim sektörünün uzmanlık alanları 

tespit edililmeli ve bilişim imkanları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. 

11. Bilişim sektörü istihdam sağlayıcı bir sektör olmasının yanında istihdam için 

en önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

12. Mobil yazılımlardan faydalanılmalıdır. 

13. Değişik sektörlerin bilişimle ilgili kısımlarında istihdama yönelik çalışmalara 

ağırlık verilmelidir. 

14. Sektörler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin sağlanması (Kamu, 

Özel, STK) önem arz etmektedir. 

15. Özellike özel sektörde sosyal sorumluluk projeleri yoluyla farkındalığın 

arttırılması yarar sağlacaktır. 

16. İhtiyaç analizlerinin yapılabilmesine yönelik etkin bir veri yönetimi sistemi 

kurulması önerilerin gerçekleştirilmesine yönelik yazılımlar oluşturulmalıdır. 

17. Teknoparklarda bu alanda kontenjan ayrılarak teşvikler yoluyla istihdam 

imkanlarının sağlanması faydalı olacaktır. 

18. E-Türkiye Projesi kapsamında kütüphaneler aracılığıyla engelli vatandaşların 

bilişim (internet, sosyal medya, cv hazırlama vb.) konularında  eğitim 

almalarının sağlanması gerekmektedir. 

 

 

  



 

TEKNOLOJİ KULLANIMI VE YAYGINLAŞTIRILMASI GRUBU 

SONUÇ RAPORU 
 

Moderatör: Yrd.DoçDr. Bülent Gürsel Emiroğlu 

Raportör: Ali Osman Altınay 

Katılan Grup üyeleri: 

 Prof..Dr. Mustafa Akgül 

 Remime Koçoğlu 

 Fikret Kalfaoğlu 

 Nejat Çerçi 

 Halil Tekeli 

 Çağrı Erbaşlı 

 

Sorular: 

1) Engellilerin yaşamını kolaylaştırabilmek için ne gibi yazılımlar geliştirilebilir? 

2) Engellilere yönelik teknoloji ve yazılımların yaygınlaştırılması için neler 

yapılmalıdır? 

 

Sonuç ve Çıkarımlar: 

 Yeni çıkan teknolojiler pahalı olması nedeniyle alınamamaktadır. Engellilere 

bunların alımının ve ulaşılmasının kolaylaştırılması gerekir. 

 Mobil yazılımların engellilerin hayatını kolaylaştırması konusunda akademik 

çalışmalar yapılması büyük önem taşımaktadır. 

 Teşvik amaçlı yarışmalar yapılmalı ve ödüllendirmelerin olmalıdır. 

 Açık ve net belirli hedefler üzerinde durulmalıdır. 

 Devlet, bedensel engellilere rapor karşılığı tekerlekli sandalye verebiliyorsa, 

görme engelliler için de bilgisayar donanım ve yazılım yardımı yapabilir. 

 Üniversitelerde bu konular üzerinde bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora 

tezleri yapılmalıdır. 

 Üniversite öğrencileri, engellilere yönelik bilişim çalışmaları hakkında 

bilgilendirilmelidir. 



 Ulusal ajans bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapmaktadır, bunlar  detaylı 

incelenmelidir. 

 Kamu kurumları ortak bir platform kurup burada birlikte çalışmalar yapmalı, 

öncelikler belirlenmeli, Ulusal Veri tabanı oluşturulmalıdır. 

 Sadece yazılım değil aynı zamanda donanım da önemli olmalıdır. 

 Açık kaynak kodları olan Özgür Yazılımlara öncelik ve önem verilmelidir. 

 Dışarıdaki teknoloji ürünlerinin Türkiye’deki çalışmalara çevrilmesi, 

Türkçe’ye dönüştürmeye önem verilmesi gerekir. 

 Gerekli vergi ve Ar-Ge teşviklerinin sağlanmalıdır. 

 Ulusal envanter çalışması yapılmalıdır. 

 Türkiye’deki engellilerin Teknoloji Kullanma Düzeyleri ile ulusal bir veri 

tabanı oluşturulmalıdır. 

 E-devlet sitelerinin kullanımının tüm engel grupları için (özellikle görme ve 

işitme engelliler) kullanılabilir hale getirilmelidir. 

 Teknoparklarda Engellilere yönelik bilişim çalışmaları yapan şirketlere 

öncelik tanınmalı, kota ayrılmalıdır.     
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