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Özürlülük
• Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında 

kendisinin yapması gereken işleri bedensel ya da 
ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan 
olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamama 
halidir (BM). 
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Destek Teknolojileri
• Genellikle özürlü bireylerin işlevsel yeterliklerini 

artırmak, sürdürmek veya iyileştirmek amacıyla 
ticari yollarla edinilen, modifiye edilen veya ihtiyaca 
uygun olarak uyarlanan tüm teçhizat, sistem veya 
araçlardır.
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Evrensel Tasarım
• Bütün ürünlerin, ortamların, programların ve 

hizmetlerin mümkün mertebe herhangi bir özel 
uyarlama veya tasarım gerektirmeden özürlü
bireyler tarafından kullanılabilecek şekilde 
tasarlanmasıdır.

• Gerekli görülen hallerde, özürlü bireyler için 
tasarlanan destek cihazları da evrensel 
tasarımın tanımı dahilinde kabul edilecektir.
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Erişilebilirlik
• Özürlü kişilerin ürünleri ve hizmetleri, özrü

bulunmayan kişiler kadar etkin kullanabilmesine 
yönelik olarak alınan tedbirleri ifade eder. 

• Erişilebilirlik, özürlü bireylerin bağımsız bir şekilde 
yaşamasını ve yaşamın bütün unsurlarına 
katılmasını sağlamalıdır. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER  ÖZÜRLÜ KİŞİLERİN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Madde 21
Düşünce ve İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim

Kamuya açık hizmet sunan özel kuruluşların Internet dahil olmak 
üzere, özürlülerin erişilebileceği ve kullanılabileceği biçimde bilgi ve 
hizmet sunmalarının teşvik edilmesi;

Internet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olmak üzere kitle iletişim 
hizmeti sunan kurumların hizmetlerini özürlülerin erişebileceği 
şekillerde sunmalarının teşvik edilmesi. 

Madde 9
Erişebilirlik/Ulaşılabilirlik

Taraf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirmek için de uygun tedbirleri 
alacaklardır: 

Özürlülerin Internet dahil yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine 
ve sistemlerine erişiminin teşvik edilmesi; 
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BİT - Özürlüler Açısından Önemi

• BİT, çağdaş toplumların bütün unsurlarında 
ekonomik kalkınma, yaşam kalitesi, özürlü ve yaşlı
bireyler de dahil olmak üzere tüm bireylerin 
toplumsal yaşama katılım derecesini etkiler.
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Ülkemizde ve dünyada yaşanan değişim;
Özürlü bireylerin BİT teknolojilerine olan 
gereksinimi artırmaktadır

Bu durum BİT erişilebilirliği hakkının 
gerçekleştirilmesi bakımından özürlü bireylerin 
aşağıdaki alanlarda engellerle karşılaşmakta 
olduğunu dikkate alınmasını gerekli kılmıştır:    

Özürlü Bireylerin BİT Gereksinimi

8

mailto:ocakir@ankara.edu.tr


Özürlü Bireylerin BİT Kullanımının Artırılmasına İlişkin BM Yaklaşımı

Dr. Özlem Çakır                                                   Ankara Üniversitesi                                         ocakir@ankara.edu.tr 

Özürlülerin Karşılaştığı Engeller

• Finansman kaynaklarının yetersizliği

• BİT erişilebilirliğinin sağlanmasına ilişkin acil 
gereksinimler hakkında farkındalığın yetersizliği

• BİT erişilebilirliği ile sağlanacak iş potansiyeli 
hakkında farkındalığın yetersizliği
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Özürlülerin Karşılaştığı Engeller
• Özürlü kişilerin BİT kullanımı hakkında veri, 

veritabanı ve araştırmaların yetersizliği,

• BİT erişilebilirliği hakkında yasalar, standartlar, 
politikalar ve iyi uygulama örnekleri hakkındaki 
bilginin yetersizliği,

• Özürlülere yönelik geliştirilen BİT standartlarının 
yetersizliği ve/veya bulunmayışı,
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Özürlülerin Karşılaştığı Engeller
• Erişilebilir BİT ürünlerinde ve destek 

teknolojilerinde Türkçe uygulamaların yetersiz 
oluşu ve/veya bulunmayışı,  

• Özürlülere yönelik BİT Uygulamaların, yasal 
çerçevelerin, standartların, uygunluk kontrollerinin, 
ürün testlerinin, doğrulama ve onaylama 
süreçlerinin yetersiz oluşu ve/veya bulunmayışı,
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• Devlete ait temel kurumsal yapıların yetersiz oluşu 
ve/veya bulunmayışı,

• Alanla ilgili temel paydaşların (hükümetler, özel 
sektör, özürlü örgütleri, akademik kurumlar, sivil 
toplum örgütleri) yetersiz oluşu

• Paydaşlar (Sivil Toplum- Devlet- BİT üreten ARGE 
Birimi) arasındaki dayanışmanın yetersiz oluşu 

Özürlülerin Karşılaştığı Engeller
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Kaygıyla Dikkate Alınacak Hususlar
• Değişmekte olan ekonomik ve sosyal dinamikler, 

hükümetlerin BİT erişilebilirliğine yönelik 
önceliklerini etkilemektedir.

• Sürekli gelişim halinde olan teknolojiler, BİT 
erişilebilirliğinin kullanılabilirliğini azaltmakta ve 
maliyeti artırmaktadır. 

13

mailto:ocakir@ankara.edu.tr


Özürlü Bireylerin BİT Kullanımının Artırılmasına İlişkin BM Yaklaşımı

Dr. Özlem Çakır                                                   Ankara Üniversitesi                                         ocakir@ankara.edu.tr 

Herkes için hak temelli, engellerden arındırılmış ve 
sosyal içerme odaklı bir toplum oluşturma hedefini 
başarmak için,  aşağıda açıklanan eylemlerin icra 
edilmesi tavsiye edilmiştir:

Tavsiyeler
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Tavsiyeler
• Taraf Devletler, özürlü kişilerin diğer bireylerle eşit 

şekilde fiziksel çevreye, ulaşım hizmetlerine, bilgi ve 
iletişim teknolojileri ve sistemleri de dahil olmak 
üzere bütün bilgi ve iletişim hizmetlerine ve kamu 
geneline yönelik olarak sunulan diğer bütün 
hizmetlere ve tesislere, kentsel ve kırsal alanlarda 
erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alır.  
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Tavsiyeler - Farkındalık Yaratma
• Bütün farkındalık yaratma etkinliklerine, hükümet, 

sanayi, standart geliştirmeden sorumlu organlar, 
özürlü kişiler ve temsilci örgütler gibi paydaşlardan 
mümkün olduğunca fazla sayıda katılım 
sağlanmalıdır.  

• Hükümetler, ülkedeki ekonomik, kültürel ve sosyal 
yaşama özürlü bireylerin tam katılımını sağlamada 
BİT’nin öneminin farkında olmalıdır.  
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Tavsiyeler - Hükümete Yönelik
• Hükümetler, kampanyalar, seminerler, 

ödüllendirme uygulamaları, teknik yardım, sergiler 
ve ticari gösteriler gibi farklı yöntemlerle kamunun 
BİT farkındalığını her seviyede artırmalıdır. 

• Hükümetler, kampanyalar ve seminerler yoluyla BİT 
erişilebilirlik standartları ve politikaları ile uyum 
sağlanması için özel sektördeki farkındalık yaratma 
çalışmalarını teşvik etmeli ve desteklemelidir.
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Tavsiyeler - Hükümete Yönelik
• Özürlü kişileri temsil eden örgütler ve diğer sivil 

toplum kuruluşları, kitap, kitapçık ve broşür gibi 
çeşitli tanıtım materyalleri basarak ve bunların 
dağıtımını sağlayarak özürlü bireylerin BİT 
ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin gereksinimleri 
hakkındaki genel kamu görüşünü iyileştirmeye 
yönelik çalışmalar gerçekleştirmelidir.   

18

mailto:ocakir@ankara.edu.tr


Özürlü Bireylerin BİT Kullanımının Artırılmasına İlişkin BM Yaklaşımı

Dr. Özlem Çakır                                                   Ankara Üniversitesi                                         ocakir@ankara.edu.tr 

Tavsiyeler - Hükümete Yönelik
• İlgili kamu kurumları, ürün geliştirme, BİT 

erişilebilirliği ve destek teknolojileri ile alakası
nedeniyle evrensel tasarım üzerine kamuya bilgi, 
eğitim ve iyi uygulama örnekleri sunmak amacıyla 
iyi uygulama örnekleri sunmalı ve/veya teşvik 
etmelidir. 
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Tavsiyeler - Politika Üretme
• Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesini 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile toplumun diğer 
katmanları benimsemeli ve uygulamaya koymalıdır.    

• Kamu kurumları ve diğer sosyal taraflar, özürlü
bireylerin, toplumun bütün unsurlarına tam katılım 
sağlamalıdır.
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Tavsiyeler - Politika Üretme
• Özürlü kişiler hükümetin politika hazırlama 

süreçlerine dahil edilmeli ve bu süreç hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

• Hükümetler, özürlü gereksinimlerinin 
değerlendirilmesine ve erişilebilir BİT ürünlerinin 
ve hizmetlerinin geliştirilmesine, izlemlenmesine ve 
değerlendirilmesine ilişkin karar alma süreçlerine 
özürlü bireylerin bütün seviyelerde katılımını
sağlamalıdır.
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Tavsiyeler - Politika Üretme
• Hükümetler, bütün seviyelerde BİT sektörüne ve 

özürlülüğe ilişkin politika ve yasalar hazırlamalı ve 
uygulamanın etkin olması için gerekli yönetimsel 
tedbirleri almalıdır. 

• Hükümetler bütün seviyelerde erişilebilir BİT 
ürünlerinin ve hizmetlerinin kamu alımına ilişkin 
politika, yönetmelik ve yasalar hazırlamalıdır. 
Hükümetler bu süreçte, mümkün olan yerlerde 
uluslararası standartlara uymaya çalışmalıdır.
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Tavsiyeler - Politika Üretme
• Hükümetler, BİT ürünleri ve hizmetleri konusunda 

özürlüleri temsil eden örgütler, tüketici grupları, 
akademik çevreleri sanayi kuruluşları da dahil 
olmak üzere ilgili temel paydaşlarla istişare ederek 
bütün seviyelerde belgeleme sistemlerini 
destekleyecek politikalar üretmeli ve bunların 
uygulanmasını sağlamalıdır. 
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Tavsiyeler - Politika Üretme

• Özürlülere hizmet sunan temel paydaşlar, BİT 
erişilebilirliğine ilişkin politikalardaki boşlukları
etkin bir şekilde tanımlamak ve bunlara yönelik 
çalışmalarda bulunmak amacıyla dayanışma kurmak 
üzere teşvik edilmelidir.  

24

mailto:ocakir@ankara.edu.tr


Özürlü Bireylerin BİT Kullanımının Artırılmasına İlişkin BM Yaklaşımı

Dr. Özlem Çakır                                                   Ankara Üniversitesi                                         ocakir@ankara.edu.tr 

Tavsiyeler - Politika Üretme
• Hükümetler, özürlü bireyleri temsil eden 

kuruluşlarla ve ilgili diğer BİT kuruluşlarıyla işbirliği 
yaparak, devlet kurumlarının ve özel kuruluşların 
erişilebilirliğe yönelik kanunlara, standartlara ve 
politikalara uyup uymadıklarını denetlemeli ve elde 
ettiği bilgileri kamuya duyurmalıdır. Elde edilen 
bilgiler doğrultusunda işleyecek mekanizmalar 
kurulmalıdır.
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Tavsiyeler - Araştırma ve Veri Toplama 

• Hükümetler, erişilebilirliğe ve özürlülüğe yönelik 
tanımları ve sınıflandırmalarını, BM Engelli 
Kişilerin Hakları Sözleşmesi veya Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO (World Health Organization) ) 
tarafından hazırlanmış olan ICF gibi uluslararası
belge ve araçlarla uyumlu şekilde yapmalı, bunlara 
dayalı olarak özürlü kişilerin demografik bilgilerine 
ilişkin her seviyede araştırmalar yürütmeli veya 
yürütülmesini sağlamalıdır. 

26

mailto:ocakir@ankara.edu.tr


Özürlü Bireylerin BİT Kullanımının Artırılmasına İlişkin BM Yaklaşımı

Dr. Özlem Çakır                                                   Ankara Üniversitesi                                         ocakir@ankara.edu.tr 

Tavsiyeler - Araştırma ve Veri Toplama

• Hükümetler BİT erişilebilirliğine yönelik 
gereksinimler, özürlüler arasındaki BİT kullanım 
oranları, ürünlerin ve hizmetlerin BİT erişilebilirlik 
standartlarına uygunluğu ve mümkün olan hallerde 
BİT erişilebilirliği hakkının ihlali nedeniyle açılmış
olan davalar ve içtihat üzerine istatistiksel veriler 
toplamaya ve bunları muhafaza etmeye yönelik 
çalışmalarını her seviyede iyileştirmeli, elde edilen 
istatistiklerle kapsamlı bir veritabanı kurmalıdır.   
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Tavsiyeler - Araştırma ve Veri Toplama

• Hükümetler erişilebilir BİT ürünlerine ve iyi 
uygulama örneklerine yönelik Araştırma -
Geliştirme çalışmalarını her seviyede desteklemeli 
ve gerekli görülen hallerde bu çalışmaları bizzat 
yürütmeli veya yürütülmesini sağlamalıdır.   
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Tavsiyeler - Araştırma ve Veri Toplama

• Hükümetler, yerel dillerde konuşma sentezi gibi 
destek teknolojilerinin yerelleştirilmesi ve Ücretsiz 
ve Açık Kaynaklı Yazılımların hazırlanması da dahil 
olmak üzere düşük maliyetli ve maliyetsiz erişilebilir 
BİT ve Destek Teknolojilerine yönelik Araştırma ve 
Geliştirme çalışmalarını her seviyede desteklemeli 
ve gerekli görülen hallerde bu çalışmaları bizzat 
yürütmeli veya yürütülmesini sağlamalıdır.  
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Tavsiyeler - Araştırma ve Veri Toplama

• Hükümetler, evrensel tasarıma uygun üretilmiş, 
erişilebilir ve uyumlu ürünlerin sunumunu 
sağlamak ve BİT erişilebilirliği anlayışını
iyileştirmek için destek teknolojileri üreticileri/ 
tedarikçileri ve genel BİT endüstrisi arasında 
dayanışma kurulmasını her seviyede teşvik 
etmelidir. 
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Tavsiye - Kapasite Geliştirme
• Hükümetler, kamuya erişilebilir bilgi ve hizmetlerin 

sunumunu kolaylaştırmak amacıyla çalışanlarına 
her seviyede BİT erişilebilirliği üzerine mesleki 
eğitim sunmalıdır. 

• Hükümetler, erişilebilir BİT sistemleri üzerine 
çalışanlarına her seviyede mesleki eğitim 
sunmalıdır.
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Tavsiye - Kapasite Geliştirme
• Hükümetler, BİT ile ilgili teknik kurslar için BİT 

erişilebilirliği ve evrensel tasarım konulu müfredatın 
geliştirilmesini her seviyede desteklemelidir.

• Hükümetler, bütün seviyelerdeki öğrenciler için 
hazırlanmakta olan genel BİT müfredatına BİT 
erişilebilirliği konusunun dahil edilmesini 
desteklemelidir.
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Tavsiye - Kapasite Geliştirme
• Özel sektör, ilgili bütün çalışanlara BİT 

erişilebilirliği ve evrensel tasarım üzerine mesleki 
eğitim vermelidir. 

• Özürlülük konusunda çalışan paydaşlar, işbirliği 
içinde özürlü bireyler arasından BİT erişilebilirliği 
uzmanları yetiştirilmesi amacıyla eğitim ve destek 
programları hazırlamalı ve sunmalıdır.
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BİT Erişilebilirliğinin Finansmanı
• Hükümetler, BİT erişilebilirliğine yönelik eğitim 

programları ve hizmetleri için dahili ve harici 
finansal desteklerini her seviyede kullanmalıdırlar. 

• Hükümetler, kütüphanelerdeki ve kamu 
binalarındaki bilgisayarlar gibi ülkedeki mevcut BİT 
kaynaklarına özürlü bireylerin erişimini her 
seviyede teşvik etmeli ve desteklemelidir. 
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BİT Erişilebilirliğinin Finansmanı
• Hükümetler, özürlü bireylerin destek teknolojilerini 

ve/veya hizmetlerini kullanabilmeleri için gerekli 
dâhili ve harici finansal kaynaklarını kullanmalı, 
destek teknolojilerinin geliştirilmesini her seviyede 
desteklemelidir. 

• Hükümetler, BİT sistemlerine geliştirilme 
aşamasında erişilebilirlik özelliklerinin 
kazandırılmasını ve dolayısıyla erişilebilirliğin en 
düşük maliyetle sağlanmasını teşvik etmelidir. 
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Teşekkürler…
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