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Logitel 8820 Çelik Kasa Kızaklı 
(Dahili...:

352,82 TL

Samsung S5550 Shark 
2:

398,99 TL

Samsung Galaxy Ace S5830 ( 2 GB Hafıza 
K...:

748,99 TL

Eger sitemize yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Lütfen öncelikle Yardım kriterlerini okuyunuz. Forumumuzda bilgi alışverişinde 
bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız. Üye olmayanlar forumumuzda hiçbir şekilde aktivite uygulayamaz; Konu 
açamaz, Mesaj yazamaz, Eklenti indiremez, Özel mesajlasamaz. Forumumuzu tam anlamıyla kullanmak için üye olabilirsiniz...
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Neler Yeni? Facebook Takvim Sohbet Kutusu Gelişmiş Arama

Bugünki Mesajlar Yardım Ajanda Topluluk  Forum Eylemleri  Yararlı Linkler  Gelişmiş Arama Yap

+ Konu Cevaplama Paneli Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor 
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"Engelliler için engelsiz internet" 

Beğen Arkadaşların arasında bunu beğenen ilk sen ol.

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. 
 

  
 

  
 

Trident T1000 Çift Simkart + Wi-fi
268,99 TL

Nokia E7 16 GB ( Sınırsız Ovi Maps )
1388,99 TL

 
 
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 
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---- Mor Tema  -- Türkçe

« önceki Konu | sonraki Konu » 

Bize Yazin Engellilerin Engelsiz Dünyası Kullanım sözleşmesi Yukarı 
git
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--------Yasal Uyarı--------
www.engelsizdunyam.org sitesindeki sağlık ve diğer bilgiler sadece bilgilendirme,eğitim ve yardımlaşma amaçlıdır. Doktor 

tavsiyesi yerine kullanılması ya da onunla çelişmesi amaçlanmamıştır ve kesinlikle profesyonel bir tıbbi tasviye olarak 

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.” 
(SEÇ-MRT-KUM) 
 
kaynak 

Paylaş

Alıntı ile Cevapla+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz 
Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Forum Kuralları

Yetkileriniz 

Page 2 of 3"Engelliler için engelsiz internet"

28.05.2011http://www.engelsizdunyam.org/t16206/

http://www.engelsizdunyam.org
http://www.engelsizdunyam.org/t16206/


değerlendirilmemesi, kullanılmaması ve güvenilmemesi gereklidir. Tıbbi bir tedavi veya bakım için, lütfen uzman bir doktora 
danışınız.

-----HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA-----
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada 

tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme 
yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal 

olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, 
engelsizdunyam.org.gmail.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler incelenecek, şikayet 

yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Page 3 of 3"Engelliler için engelsiz internet"

28.05.2011http://www.engelsizdunyam.org/t16206/

http://www.engelsizdunyam.org/t16206/

