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“Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu” Gerçekleştirildi
Manisa Valiliği, Celal Bayar Üniversitesi, 
Manisa Belediyesi, Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi Daire Başkanlığı, Dünya Engelliler 
Vakfı, İnternet Teknolojileri Derneği – 
INETD, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV 
ve Manisa Bilişim’in işbirliği ile

 
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan CBÜ Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Ali Çelik “BM Engelli Haklar
Sözleşmesinde; “Taraf Devletler, engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına tam katılımını
sağlanmasını 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” denilmektedir. Bu kapsamda en önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz ki 
internet ve bilişim teknolojileridir. 
Bilgisayar teknolojileri ve internet, günümüz insanının, bilgi ve iletişim ihtiyaçlarına, daha kolay, daha hızlı ve daha
ekonomik çözümler bulmasını 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 birimler 
olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem planı oluşturularak hareket edilmesi 
gerekmektedir” diye konuştu. 
Vali Yardımcısı Osman Ekşi, “Toplumun bütününü ilgilendiren bir sorun olan engellilikle ilgili ilk defa gerçekleştirilen bir
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Bu haber 768 defa okundu.  
 

etkilediği gibi, bir bireyin rahatsızlığı da toplumun bütününü etkiler. Engelli bireylerimizin toplumda ve sosyal hayatta
daha fazla yer alabilmeleri için çalışıyoruz. Sorunun temelinde farkındalık eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bireyler, 
kurum ve kuruluşlar bu farkındalığın farkına varırlarsa sorun ortadan kalkacak ve engelsiz bir dünyada daha yüksek
standartlarda yaşayacağız. Bu sempozyumun engelsiz bir dünya için bir nebze de olsa başarılı olacağına inanıyorum
dedi. 
Açılış konuşmalarının ardından yeteneğiyle gelecek vaadeden, arkadaşlarının “O bizim Ray Charles’mız” dedikleri 
görme engelli Batuhan Kil tarafından Piyano Dinletisi sunuldu. 
Başkanlığını Teknoloji Bilgilendirme Platformu İletişim Koordinatörü Murat Büke’nin yaptığı “Özürlüler ve Bilişim
konulu panele Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanı Abdülkadir Anaç, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi 
Prof.Dr.Ali Ekrem Özkul, Manisa Altı Nokta Körler Derneği Yöneticisi Hatice Akhacca Önder, Türkiye İnternet Evleri 
Derneği Başkanı Yusuf Andiç konuşmacı olarak katıldılar. 
Manisa Altı Nokta Körler Derneği Temsilcisi Hatice Akhacca Önder yaptığı konuşmada, “Böyle bir konuyu ele alarak, 
engellilerin varlığını hatırlattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Günümüzde engellilerle ilgili sorunlar hâlâ 
devam etmektedir. Bugün burada, bu çalışmayı ve emeği gördükten sonra, gelecekte her şeyin daha da iyi olacağına 
inanıyorum” dedi. 
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire Başkanı Abdülkadir Anaç, “Bir üniversite olarak ilk kez böyle bir konuya
odaklandığınız için teşekkür ederim. Özürlüler konusunda toplumun ciddi duyarsızlığı var. Bu çalışmalarla farkındalı
sağlamaya çalışıyoruz. Özürlülerin en büyük sorunu eğitim ve istihdam. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. 2005
yılında çıkan Özürlüler Yasası’nın 15. Maddesine göre “Özürlü öğrenciler, diğer öğrencilerle aynı şartlarda eğitim alma 
hakkına sahiptir” O günden bugüne özürlüler ile ilgili dönüşüm ve gelişim yaşanmaktadır. Standartların her geçen gün 
daha üst seviyeye gelmesi için çabalıyoruz” diye konuştu. 
YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul “Bilgisayar teknolojilerinin eğitimde kullanılması ve 
yaygınlaşması için çalışmalar yapıyorum. Teknolojinin eğitimde yaygınlaşması; kapasitenin, kalitenin ve verimliliğin 
artması açısından önemlidir. Üniversitelerin bu noktada önemli rol oynamaları gerekiyor. Engelli öğrenciler için her 
alanda fiziki şartları oluşturmak gerek. Bunun yapılabilmesi için ilk yapılacak iş üniversitelerdeki özürlü öğrenci 
tespitinin yapılmasıdır. Bilgi teknolojileri, bu tespitlerin yapılıp, veri tabanının hazırlanması için büyük katkılar
sağlayacaktır” dedi. 
Türkiye İnternet Evleri Derneği Başkanı Yusuf Ant iç, “Engelli insanların normal hayatta karşılaştıkları sıkıntılar bilinir. 
Fakat bunlara çözümler getirmek çok fazla gündeme gelmez. Bu noktada bu sempozyumu hazırlayan herkese 
teşekkür ediyorum. Engellilik doğuştan gelen bir şey değildir. Bugün iyiyiz ama yarın engelli olmayacağımızı bilemeyiz.
Bu yüzden de hepimiz bunun için çalışmalıyız” dedi. 
Sempozyum, yarın yapılacak oturumlar ve 27 Mayıs’ta gerçekleştirilecek çalıştayla devam edecek. 
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