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Sayın İlgili,
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla, Manisa Valiliği, Manisa
Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle düzenlenen, işbirlikçileri
arasında Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Tüm İnternet Evleri derneği (TİEV),İnternet
Teknolojileri Derneği (İNETD), Teknoloji Bilgilendirme Platformu (TBP), Dünya
Engelliler Birliği, Dünya Engeliler Vakfı ve İletişim Vakfının bulunduğu "Engelsiz Bilişim
2012 Sempozyumu" 5-7 Eylül 2012 tarihlerinde Manisa'da gerçekleştirilmiştir.
Sempozyuma, Türkiye genelinden, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum görevlileri,
üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum
örgütleri ve bilişim firmalarından yoğun katılım olmuştur.
Düzenlenen sempozyumda, engellilere yönelik bilişim teknolojileri konusunda
mevcut durumlar ve sorunların tartışıldığı, kurumlar ve bireyler arası tecrübenin
paylaşıldığı 14 farklı oturum ve “Fatih Projesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu
oturumlarda 45 konuşmacı yer alarak kurumsal ve bireysel düşüncelerini ifade etmiştir.
Sempozyum, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları
çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren
firmaların hedefledikleri kitleye ulaşmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması
ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya
çıkabilmesi bakımından önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca kurumlar arası
işbirliğinin gelişmesi ve toplumsal farkındalık sağlanması bağlamında da önemli
katkılar sağlanmıştır.
Bu sonuç raporunda “Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” ve Türkiye Engelsiz
Bilişim Platformu genel tanıtımı, sempozyumda yer alan konuşmaların özetini ve
sempozyum sonuç bildirisini bulabilirsiniz.
Umarız "Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu" ve sonuçları bundan sonraki
çalışmalar için yol gösterici olacaktır.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
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GENEL TANITIM
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla, Manisa Valiliği, Manisa Belediyesi ve
Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğiyle düzenlenen, işbirlikçileri arasında Türkiye Bilişim
Derneği (TBD), Tüm İnternet Evleri derneği (TİEV),İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD),
Teknoloji Bilgilendirme Platformu (TBP), Dünya Engelliler Birliği, Dünya Engeliler Vakfı ve
İletişim Vakfının bulunduğu "Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu" 5-7 Eylül 2012 tarihlerinde
Manisa'da gerçekleştirilmiştir.
Sempozyuma, Türkiye genelinden, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum görevlileri,
üniversitelerin engelli birimleri ve bilişim alanında çalışan akademisyenler (30 farklı
üniversiteden), sivil toplum örgütleri ve bilişim firmalarından yoğun katılım olmuştur.
5 Eylül'de gerçekleştirilen açılış töreni ile başlayan “Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu”nda
açılış konuşmaları, Manisa Valisi Halil İbrahim DAŞÖZ, Belediye Başkan Yardımcısı Nursel
USTAMEHMETOĞLU, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ ve
Manisa İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah SOLMAZ tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarında
ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Santral Memuru Ömer GÜNEŞ tarafından engelliler adına bir
teşekkür konuşması gerçekleştirildi.
Sempozyuma, AK Parti Özürlüler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Manisa Milletvekili Dr.
Muzaffer YURTTAŞ’ta katılarak bir konuşma yapmıştır. Sempozyum açılışına Manisa İl Emniyet
Müdürü Yunus Çetin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürü Murat Konan, AK
Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ataman TAYDAŞ, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Müşahit SUDAN, daire müdürleri, mülki amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri,
akademisyenler ve engelliler katılmıştır.
Düzenlenen sempozyumda, engellilere yönelik bilişim teknolojileri konusunda mevcut
durumlar ve sorunların tartışıldığı, kurumlar ve bireyler arası tecrübenin paylaşıldığı 14 farklı
oturum ve “Fatih Projesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda 45 konuşmacı
yer alarak kurumsal ve bireysel düşüncelerini ifade etmiştir.
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Üç gün süren sempozyuma, Türkiye genelinden, 30 farklı üniversitenin engelli birimleri ve
bilişim alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve bilişim
firmalarından yoğun katılım olmuştur.
Düzenlenen sempozyumda, engellilere yönelik bilişim teknolojileri konusunda mevcut
durumlar ve sorunların tartışıldığı, kurumlar ve bireyler arası tecrübenin paylaşıldığı 14 farklı
oturum ve “Fatih Projesi” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda 45 konuşmacı
yer alarak kurumsal ve bireysel düşüncelerini ifade etmiştir. Sempozyumda yer alan oturumlar
:
* Engelsiz Bilişim Oturumu,
* Yazılım Geliştirme (Workshop) ve YGP Hayal Ortağı Projesi,
* Engelliler İçin Bilişim Teknolojilerinin Önemi ve Beklentiler,
* Bilişim ve İstihdam,
* İşitme Engelliler ve Bilişim,
* Otizm ve Bilişim, Görme Engelliler ve Bilişim,
* Fatih Projesi ve Engelliler Çalıştayı
* Fatih Projesi ve Engelliler,
* Girişimcilik ve İnovasyon,
* Engellilere yönelik Fonlar,
* Bilişim Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik,
* Erişilebilirlik ve Windows Eyes Okuma Programı,
* 10 Adımda Web Erişilebilirliği oturumlarıdır.
Sempozyumda gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO, Prof. Dr. Ali Ekrem
ÖZKUL ve Doç. Dr. Mustafa AKGÜL'ün yöneticiliğini yaptığı FATİH Projesi ve Engelliler
Çalıştayı'na farklı kurumları temsilen yaklaşık 50 kişi katılarak bu konudaki düşüncelerini ifade
etmişlerdir. Çalıştay bu alanda bir ilk olma özelliği göstermektedir.
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Düzenleme Kurulu
Halil İbrahim DAŞÖZ - Onursal Eş Başkan
Manisa Valisi
Cengiz ERGÜN - Onursal Eş Başkan
Manisa Belediye Başkanı
Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ Onursal Eş
Başkan
Celal Bayar Üniv. Rektörü
Turgay ERGİN
Manisa Vali Yrd.
Prof. Dr. Ali ÇELİK
Celal Bayar Üniv. Rek. Yrd.
Prof. Dr. Ali EKREM ÖZKUL
YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi -Anadolu
Üniv.
Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO
Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yusuf K.KEMALOĞLU
Gazi Üniv. Tıp Fak. KBB AD Odyoloji BD Başkanı
Prof. Dr. Nuket GÜZ
İletişim Vakfı
Doç.Dr. Mustafa AKGÜL
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
Abdülkadir ANAÇ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan
Danışmanı
Lokman AYVA
Beyazay Derneği Genel Başkanı
Necdet ÖZTÜRK
Dünya Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Serhat ÖZENER
İnternet Üst Kurulu Bşk. - Tek. Bilgilendirme Platf.
Yusuf ANDİÇ
TİEV Tüm İnternet Evleri Derneği Genel Başkanı
Levent KARADAĞ
TBD İstanbul Şube Başkanı
Mehmet Ali KÖKSAL
TBD Yönetim Kurulu Üyesi
Fikret KAVZAK
TBD İzmir Şube Başkanı

Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU
Galatasaray Üniv. Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Alev GİRLİ
Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU
Başkent Üniv. Müh. Fak. Bilg. Mühendisliği
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR
Trakya Üniv.Müh. Fak. Bilg. Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ
CBÜ Rektör Danışmanı
Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU
CBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Özlem ARAZ
CBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ
CBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Öğr. Gör. Volkan ALTINTAŞ
CBÜ Akhisar MYO
Murat KONAN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Manisa İl M.
Pınar Yaprak KEMALOĞLU
Spor Yönetim Bilimleri Uzmanı
Serap Şip BOZKURT
İletişim Vakfı
Kerem MAZI
Dünya Engelliler Vakfı
Arş. Gör. Mustafa DALCI
ODTÜ Bilgi İşlem
Doğan ZORLU
Manisa Organize Sanayi Böl. Bilgi İşlem
Okan DEDEOĞLU
Dedeoğlu Bilgi İşlem- TBD Genel Kurul Delegesi
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Prof. Dr. Gonca Telli YAMAMOTO
Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yusuf K.KEMALOĞLU
Gazi Üniv. Tıp Fak. KBB AD Odyoloji BD Bşk.
Prof. Dr. Nuket GÜZ
İletişim Vakfı
Doç.Dr. Mustafa AKGÜL
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
Abdülkadir ANAÇ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan
Dnş.
Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU
Galatasaray Üniv. Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Alev GİRLİ
Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU
Başkent Üniv. Müh. Fak. Bilg. Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Erdem UÇAR
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Bölümü
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Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ
CBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Volkan ALTINTAŞ
CbÜ Akhisar MYO
Arş. Gör. Mustafa DALCI
ODTÜ Bilgi İşlem
Murat KONAN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl
Müdürü
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Yürütme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ
CBÜ Rektör Danışmanı
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Murat KONAN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl
Müdürü
Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU
CBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Özlem ARAZ
CBÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU
Başkent Üniversitesi Müh. Fak. Bilg. Müh. Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nuray ALTINTAŞ
CBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Volkan ALTINTAŞ
CBÜ Akhisar MYO
Öğr. Gör. İsmail BEKTAŞ
CBÜ Bilgi İşlem D.B.V.
Arş. Gör. Mustafa DALCI
ODTÜ Bilgi İşlem
Yusuf ANDİÇ
TİEV Tüm İnternet Evleri Derneği Genel Başkanı
Levent KARADAĞ
TBD İstanbul Şube Başkanı
Serap Şip BOZKURT
İletişim Vakfı
Kerem MAZI
Dünya Engelliler Vakfı
Okan DEDEOĞLU
TBD Genel Kurul Üyesi - Dedeoğlu Bilgi İşlem
Yonca EKMEKÇİ
Manisa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Ayhan BİLİR
CBÜ SKS Daire Başkanı
Zeynep SÜLEK
CBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Doğan ZORLU
Manisa Organize Sanayi Böl. Müdürlüğü Bilgi İşlem

6

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

Yerel Organizasyon
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü
Yrd.Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU
CBÜ Müh. Fak. Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı
Murat AKOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Manisa İl
Md. Yrd.
Veli AKDENİZ
Manisa Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü
Yonca EKMEKÇİ
Manisa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Zeynep SÜLEK
CBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Öğr. Gör. Volkan ALTINTAŞ
CBÜ Akhisar MYO
Öğr. Gör. İsmail BEKTAŞ
CBÜ Bilgi İşlem D.B.V.
Doğan ZORLU
Manisa Organize Sanayi Böl. Müdürlüğü Bilgi
İşlem
Hakan ERŞAHİN
Manisa Valiliği Bilgi İşlem - Manisa Bilişim
Platformu Üyesi
Ayhan BİLİR
CBÜ SKS Daire Başkanı
Kemal ÇAMLIOĞLU
CBÜ Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu
Şener KUL
Manisa Bilişim Platformu - Web ve Sosyal
Medya Gurubu Başkanı
Seda GÖRMEZ
Manisa Bilişim Platformu - Kadın Bilişimciler
Gurubu Başkanı
Filiz DEMİRAN
Manisa Bilişim Platformu Web ve Sosyal Medya
Gurubu
Aslı YİĞİT
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi
Mehmet Ali YİĞİT
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencisi
Merve AK
CBÜ Öğrencisi
Mevlüt BOSTAN
CBÜ Öğrencisi
Emre ZENGİN
CBÜ Öğrencisi
Merve TOPAÇ
CBÜ Öğrencisi

Yasemin YILDIZ
Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı
Mehmet Ali KIVRAK
Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi Başkanı
Mehmet GÖKTAŞLI
Beyazay Görme Engelliler Derneği Manisa
Şubesi Bşk.
Pervin AYDIN
Manisa Otizm Derneği Eş Başkanı
Serpil DEDE
Manisa Otizm Derneği Eş Başkanı
Bilal CANSU
Manisa Sağır Spor Kulübü Derneği Başkanı
Burçin PEKER
Spina Bifida Derneği Manisa Temsilcisi
Ahmet SOFUOĞLU
Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
Bşk.
Ali ARSLAN
Zihinsel Engellileri Eğitme Koruma Derneği Bşk.
Hüseyin OKUMUŞ
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Kor.
Vakfı Bşk.
Hasan ŞAHİN
Şükran Bilginer Eğitim Uygulama Okulu Müdürü
Sevim KURAN
Anadolu Engelliler Birliği Derneği Manisa Şubesi
Bşk.
Orhan KAYA
Spil Engelliler Spor Kulübü Başkan
Murat Güven
Manisa Belediyesi Engelli Meclis Başkanı
Öznur KARAAĞAÇ
Spina Bifida Derneği Manisa Temsilciliği
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Halil İbrahim Daşöz - Manisa Valisi
Sempozyumun açılışında söz alan Manisa Valisi Halil İbrahim DAŞÖZ, nüfusun yüzde
12'sinin engellilerden oluştuğunu belirterek, "Ancak şunu da bilmeliyiz ki geri kalan tüm
vatandaşlarımız da birer engelli adayı. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz." dedi. Engellilerle
konuşulduğu zaman tüm sıkıntılarının ortadan kalktığını söyleyen DAŞÖZ "Onlarla
konuştuğunuz zaman tek engelin sevgi engeli olduğunu anlayacaksınız. Eğer kalbiniz atıyorsa,
bir şeyler hissedebiliyorsanız siz engelli değilsiniz. Onun dışındaki engellilerin durumu sadece
bir farklılık. Ama bu farklılık pozitif ayrımcılık yapmayı gerektiriyor. Engelli olmayan insanlara
yönelik geliştirilmiş standartlarla sağlanmış fiziki yaşamsal alanlar engelliler için bir dezavantaj
oluyor. dolayısıyla onları eşitlemek adına toplumun her kesiminin duyarlılık göstermesi
gerekiyor. bu bakımdan yerel yönetimlerimiz olmak üzere toplumun her kesime görevler
düşüyor. ancak işin doğası gereği belediyelere daha çok iş düşüyor. Engelli tuvaletleri engelli
kaldırımları engelli asansörleri gibi tüm uygulamalar belediyelerin yetki sahasına giriyor." dedi.
Engellilerin sadece fiziki eksikliklerinin olmadığını belirten DAŞÖZ, "İl bazında onların
temsilcileri yok. Yönetimsel anlamda çok büyük bir eksiklik. Artık kavramlar anlamlar her şey
bilişimin güdümünde gelişiyor. Bunu engelliler için bir fırsat olarak görmeliyiz. Engelli
sandalyesinden çok büyük başarılar çıktı. Bilişim sayesinde engellilerimiz çok daha büyük
başarılara imza atabilecek." diye konuştu.
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Dr. Muzaffer YURTTAŞ- AK Parti Özürlüler Koordinasyon Merk. Koord. Manisa Milletvekili
Konuşmasında engelsizlere pozitif ayrımcılık getirdiklerini kaydeden AK Parti Özürlüler Koordinasyon
Merkezi Koordinatörü - Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer YURTTAŞ; “2002 yılından önce engelli
vatandaşlarımız sosyal güvencelerden mahrumdu. 5378 sayı lı özürlüler kanununu çıkartarak bunun
önüne geçtik. Bununla beraber çalı şamayacak durumda olan engelli vatandaşlarımızın aylıklarını % 200
ile % 300 oranında arttırdık. Şimdi de yapmış olduğumuz bu ve diğer önemli uygulamalara reform
niteliğinde yeni uygulamalarda ilave ederek ilklere devam edeceğiz. AK İktidar dönemi ilklerin başarıldığı
dönemdir. Bundan sonra ki projelerimiz arasında her milletvekilinin bir kitap okuma projesi var. Örneğin
Milletvekili Hakan Şükür Necip Fazıl Kısakürek’in veya Milletvekili olarak ben Nazım Hikmet’in kitabını
sesli olarak okuyacağım. Bu ilk olmanın yanısıra gerçek bir reformdur” dedi.
İşaret diliyle Kuran-ı Kerim öğrenimi konusunda Diyanet İşleri Bakanlığının çalışma içerisinde
olduğunu kaydeden Milletvekili Dr. Muzaffer YURTTAŞ; “Her alanda engelli vatandaşlarımızın elde
ettikleri başarıları taktirle karşılıyor ve üzerimize ne düşüyorsa destek olmaya devam ediyoruz. Londra’da
düzenlenen Paralimpik olimpiyatları nda madalya kazanan, tüm engelleri aşan sporcuları mı zı tebrik
ediyorum. Buna yönelik çalı şma ve desteklerimiz devam edecek. Yol, Spor alanları, okul, hastane ve
benzeri umuma açık tüm mekanları engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmesini
zorunlu hale getirdik. İktidarımızla birlikte özel eğitime muhtaç tüm engellilerin; özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerindeki ücretlerini, devlet tarafından karşılamaya başladık. Bunun yanısıra
bakıma muhtaç çocuğu olan annelere 5 yıl erken emeklilik hakkı getirdik. Kendi adına çalışan engelli
vatandaşlarımıza da 5 yıl erken emekli olma hakkı getirdik” şeklinde konuştu.
Türkiye genelinde 100’e yakın engelsiz yaşam merkezi kurduklarını belirten YURTTAŞ; 2002 yılında
30 engelliye bir bakım elemanı düşerken, şimdi 6 engelliye 1 bakım elemanı düştüğünüde sözlerine
ekledi.
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Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ - Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Açılışta konuşan CBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ, teknolojinin dünyada ve
Türkiye'de çok hızlı geliştiğini, insan hayatını her geçen gün daha çok kolaylaştırdığını söyledi.
İnternetin insanlık çağının en önemli devrimlerinden birisini oluşturduğunu dile getiren Rektör
PAKDEMİRLİ, bu sayede bilgi ve kaynağa ulaşmanın çok kolaylaştığını ifade etti. Teknolojinin
hızlıgelişmesine paralel olarak engellilerin de hayatının kolaylaştırılmasıgerektiğinin altını çizen
PAKDEMİRLİ, "Bilgi birikimi olarak insanlık büyük bir güce ulaşmış durumda. Bunun engelli
vatandaş ların da hayatının kolaylaş tırılması için en iyi şekilde kullanılması lazım. Burada da
teknoloji bize yeni ufuklar ve imkanlar sunuyor. Yeni ve ümit verici gelişmeler var." dedi.
Yürüme engelliler için beyin sinyallerini alıp protez ayağ a aktararak yürümeyi
kolaylaştırabilecek destek ünitelerinin tasarlanmaya başlandığ ını anlatan Prof. Dr.
PAKDEMİRLİ, "Aynı şekilde görme engelliler için ses dalgalarının yansı ması yla cisimleri tanı
yabilme, engelleri görebilme ve böylece daha rahat hareket edebilme için yeni cihazlar
geliştirilmeye başlandı . İ ş itme engelliler için de sesi aktarabilecek cihazlar geliştiriliyor. Belki
önümüzdeki 10-15 senede birçok engel, hemen hemen çok aza indirgenmiş olacak. Ülkemizde
de engelli vatandaşlarımız için eskiye nazaran yeni programlar, yeni imkanlar sunuluyor. En
azından kamu kurumlarında engelli vatandaş larımız için istihdam olanakları artmış durumda."
şeklinde konuştu. CBÜ'de engelli memurlar olduğunu, ilaveten engelli altı vatandaşın daha
memur olarak göreve başlayacağını dile getiren PAKDEMİRLİ, "Kamu kurumları bu insanlara
sahip çıkıyor, normal hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli tedbirleri alıyor. Engelli
öğrencilerimiz de yine ilgi alanımız. CBÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığ ımız, engelli
öğrencilerimiz için özel bir birim kurdu. Onların da öğrenim hayatını daha rahat devam
ettirebilmesi ve karşılaşacakları sorunları çözmede yardımcı olacaklar. Yeni yapılan binalarımız,
engellilere uygun tasarlanıyor. Eskiden yapılmış binaları mı zda eksiklerimiz var. Bunları da
süratle gidermeye çalışıyoruz." dedi.
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Hayrullah SOLMAZ - Manisa İl Genel Meclisi Başkanı
Manisa İl Genel Meclis Başkanı Hayrullah SOLMAZ, Manisa İl Genel Meclisi olarak konu
hakkında büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek "Türkiye engelliler konusunda çok büyük
kazanımlara imza attı. Siyasilere ve yöneticilere de yeni perspektifler açtı. Amerikalı
akademisyenlere göre 2040'a doğru insanlar artık evlerinden çalışmaya başlayacak. Bu da
gösteriyor ki engelli vatandaşlarımızı iş sahasında daha fazla göreceğiz. Demek ki biz engelli
vatandaşlarımızı sosyal hatta bilişimi en iyi şekilde kullanabilecek şekilde yetiştirebilirsek
toplumun ana kemiğini oluşturan engelsiz insanları daha farklı konumlarda, engelli insanlarımızı
da farklı alanlarda çalıştırabilirsek uluslararası arenadaki çalışma gücümüzü arttırma şansına
sahibiz." diye konuştu.
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Nursel USTAMEHMETOĞLU - Manisa Belediye Başkan Yardımcısı
Manisa Belediye Başkan Yardımcısı USTAMEHMETOĞLU, "Engelli vatandaşlarımız için
kaldırımları onarıyoruz, apartman girişlerinde onlara özel bir yer hazırlıyoruz ancak bir engelli
vatandaşımız bana gelerek ağaç dallarından şikayetçi olduğunda çok üzülmüştüm. Her şeyi
yaparken ben bunu nasıl düşünemedim? Bu yüzden engelli vatandaşlarımız için bir şeyler
yaparken onları dinlememiz gerekiyor." dedi.
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www.engelsizbilisim.org/sempozyum2012
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu, gerçekleştirilen “Engelsiz Bilişim” paneli ile
başlamıştır. Oturum başkanlığını Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Özürlü
Öğrenci Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL'un yaptığı panele konuşmacı
olarak, BTK Tüketici Hakları Daire Başkanlığı Tüketici Daire Başkanlığı'ndan Tuncay
SÜRÜCÜ, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şube Başkanı Levent KARADAĞ,
Microsoft Türkiye Yazılım Uzmanı Hasan ÖZDEMİR, TİEV Genel Başkanı Yusuf
ANDİÇ, Türk Telekom Batı 1 Bölge Müdürü Yücel YAŞAR ve CBÜ Öğretim Görevlisi ve
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan KALAÇ katılmıştır.
Oturum Başkanı ÖZKUL panelistlere söz vermeden önce yapmış olduğu
konuşmada, “Bildiğiniz gibi 21. yüzyıl engellilerin potansiyelinin değerlendirilmesi
konusunda daha yoğun çalışmaların başladığı bir süreç oldu. Tabi bundan öncede
engelliler her zaman toplumlar için önemliydi. Ancak temel hedef engellilere yardımcı
olmaya yönelikti. 21. Yüzyılla birlikte engellerin ortadan kaldırılması konusunda
çalışmalara başlandı. Bunun ilk örneği Türkiye'nin de imzalamış olduğu BM Engelli
Hakları Sözleşmesi olmuştur. Bunun hemen devamında Dünya Sağlık Örgütü'nün, bir
kılavuz niteliğinde de diyebileceğimiz ve geniş bir uzman gurup tarafından kaleme
alınan Dünya Engellilik Raporu hazırlanmıştır. Bu raporun önsözünü dünyaca meşhur
bilim adamı ve kendiside engelli olan Profesör Stephen W. Hawking yapmıştır.
Hawking “Engelli olmanın başarıya mani olmasına gerek yok. Yetişkin hayatımın
neredeyse tamamını motor nöron hastalığı ile geçirdim. Ama bu hastalık beni astrofizik
alanında önemli bir kariyer ve mutlu bir aile sahibi olmaktan alıkoyamadı.” demiştir.
Dolayısıyla hedef engellilere yardımcı olmak değil, engelleri ortadan kaldırmaktır. Bu
konudaki çalışma Evrensel Tasarım veya Herkes İçin Tasarım adı verilen çalışmalardır.
Ürünlerin, hizmetlerin, fiziksel çevrenin mümkün olan en fazla kişi tarafından
kullanılabilmesi şeklinde tasarımlar yapmaktır. Tabi bu bağlamda üniversitelere çok
önemli rol düşüyor. Üniversiteler bu konuda iki açıdan odak noktası vardır. Birincisi
engelli bireylerin tüm diğer bireylerle birlikte ön lisans, lisans ve yüksek lisans
eğitimlerini alabilecekleri eğitim ortamlarının tasarlanması gerekmektedir. İkincisi de
üniversiteler bu alandaki araştırmaları yapacak hem de diğer çevre ile paylaşacak
kurumlardır. Umarım bu sempozyum ve bu panel bilişim alanında engellerin
kaldırılması konusunda katkı sağlamasını umut ediyorum.” Dedi.
Panelde söz alan Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Mustafa Özhan
KALAÇ yapmış olduğu konuşmada Türkiye'de engelli bireylerin mevcut durumunu ve
sorunları ortaya koyarak, engelsiz bilişim çalışmalarının neden gerekli ve önemli
olduğunu açıklamaya çalışmıştır. KALAÇ konuşmasında “Türkiye`de engelli birey
oranı yüzde 12.29 olarak tespit edilmiş olup, buna göre 8.5 milyon engelli vatandaşımız
bulunmaktadır. 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, Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel engelli nüfusun
yüzde 36 sı okuma yazma bilmemektedir. Sadece yüzde 4 yüksekokul mezunudur.
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Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ve zihinsel özürlü nüfusun işgücüne
katılma oranı ise sadece yüzde 21.71 dir. Yani engelli bireylerin eğitim seviyeleri düşük
ve sosyo-ekonomik hayatın dışındadırlar. İşte bu noktada bilişim teknolojileri ve
hizmetleri engelli vatandaşların sosyo-ekonomik hayata katılabilmeleri ve eğitim
hizmetlerinden yararlanabilmeleri açısından oldukça önemli bir araçtır. Bu alanda
başta devlet kurumlarımız olmak üzere, üniversitelerin, STK ların ve özel sektörün
ciddi çalışmaları vardır. Ancak halen ortak bir veri tabanı olmaması, bilişim
teknolojilerinde kullanılabilirlik ve erişilebilirlik problemleri bulunması, bu alandaki
bilişim teknolojilerinin yetersiz ve pahalı oluşu, yapılan başarılı uygulamaların yerelde
kalması ülke geneline yaygınlaştırılamaması gibi ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların
çözümü için mutlaka devlet kurumları başta olmak üzere tüm kurumların işbirliği içinde
hareket etmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir.” dedi.
BTK Tüketici Hakları Daire Başkanlığı Tüketici Daire Başkanlığı'ndan Tuncay
SÜRÜCÜ ise panelde yaptığı konuşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK)’nun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.
SÜRÜCÜ konuşmasında “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Elektronik
Haberleşme Kanunu ile kendisine tevdi edilen “abone, kullanıcı, tüketici ve son
kullanıcıların haklarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma” görevi bağlamında engelli
tüketicilerin haklarının gözetilmesi, elektronik haberleşme sektöründeki hizmetlerden
azami ölçüde faydalanmalarının sağlanması ve diğer tüketiciler ile eşit şartlarda
hizmete erişebilmeleri amacıyla faaliyetini sürdürmekte olup; bu amaca yönelik olarak
BTK koordinatörlüğünde oluşturulan “Engelsiz Erişim Çalışma Grubu” Aralık 2011'den
itibaren çalışmalarına başlamıştır. Çalışma Grubunun hazırladığı Raporun “Sonuç ve
Öneriler”i doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 15.05.2012
tarih ve 2012/DK-14/206 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Söz konusu Kurul Kararı ile
mobil işletmeciler tarafından 6 aylık süre sonunda tamamlanarak; tarifelerde ve
hizmetin sunum koşullarında meydana gelen tüm değişikliklerin sesli SMS ile bildirimi,
sesli konum bilgisi verilmesi, fatura ve kota dolum bilgilerinin sesli mesaj olarak
gönderimi, “Aradığınız kişi işitme engellidir” bilgisinin ücretsiz olarak sunumu ve ses
hizmetinden bağımsız olarak sadece SMS paketi hizmeti sunulması hususları
düzenlenmek suretiyle özellikle görme ve işitme engelli kullanıcılar için bazı avantajlar
sağlanması öngörülmüştür.” Demiştir.
Panelde “Türk Telekom'un Engellilere Yönelik Yaklaşımı” konulu bir konuşma Türk
Telekom Batı 1 Bölge Müdürü Yücel YAŞAR, konuşmasında “Türk Telekom, tüm
toplumun hayata katılımda eşit şartlara sahip olabilmesi prensibi ve iletişim
teknolojilerinin yardımıyla engelli müşterilerinin yaşamını kolaylaştıran ürün ve
hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda sunmuş olduğumuz hizmetler Engellilere
Yönelik Avantajlı Tarifeler, Braille Alfabeli Fatura/Sözleşme, Sesli Fatura Bilgilendirme
Servisi, Türk Telekom web sayfasının erişilebilir olması ve Tekerlekli Sandalyelere
Uygun Ankesör uygulamasıdır. Ayrıca Türk Telekom Okulları projesi kapsamında inşa
edilen Siirt Türk Telekom İlköğretim ve İş Okulu ile otistik, işitme ve görme engelli,
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Eğitilebilir / öğretilebilir zihinsel engelli öğrencilere modern eğitim vermektedir. Türk
Telekom; Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen
«Ben de Varım» projesine sağladığı destek ile evden çıkamayan engellilere çağrı
merkezinde çalışmaimkanı sunmaktadır.” dedi. YAŞAR konuşmasında ayrıca, Türk
Telekom, Boğaziçi Üniversitesi GörmeEngelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı
(GETEM) işbirliği ile Telefon Kütüphanesi projesi hayata geçirildiğini, bu proje
sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki görme engelli Türk Telekom müşterilerine, ev
telefonları üzerinden yüzlerce sesli kitabı ücretsiz olarak dinleme imkanı sunulduğunu
belirtti.
Panelde söz alan Microsoft Türkiye Genel Merkezi'nde Yazılım Geliştirme Uzmanı
olarak görev yapan görme engelli Hasan ÖZDEMİR konuşmasına kendi
deneyimlerinden bahsederek başladı. Liseden itibareni bilgisayar programcılığı,
donanım ve yazılım üzerine kişisel olarak çalışmalar yapan Hasan Özdemir bu süreçte
arkadaşlarının destekleri ile okuduğu makalelerden faydalanarak Spiker adlı ses
sentezleyici bilgisayar programını hazırladığını belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan sayın Özdemir
aynı zamanda programcılık ilgisini devam ettirdiğini, bunun şu anda bulunduğu
konumda olmasına çok yardımcı olduğunu anlattı.Üniversite mezuniyetinin ardından
YGA (Young Guru Academy) adlı sivil toplum kuruluşu ile tanışan Hasan Özdemir,
katılım gösterdiği "Kör Liderler" projesi hakkında fikirlerini belirtti. ÖZDEMİR sözlerine
şu şekilde devam etti "Kör Liderler projesinin amacı, gerçekten kendi mesleğini iyi icra
etmek isteyen, profesyonel olmak isteyen görme engellileri genç yaşta tanıyıp onların
hem profesyonel anlamda meslek sahibi olmalarını sağlamak, hem de çevrelerine,
kendilerine ve ülkelerine duyarlı bir birey olmalarını sağlamaktı. Bilişim sektöründeki
birinin kendini sürekli bilgiye aç hissetmesi gerekiyor. Öğrendiklerimi halka, topluma
aktarmam gerekiyor. Bilişim sektörünün sunduğu nimetler herkesin hayatını
kolaylaştırıyor. Bu nimetler görme engelliler için müthiş derecede kritik. Adeta engelliler
için bilişim sektöründeki her gelişme görme engelliye yeni bir organ, uzuv katmak gibi.
Yazılım ve donanım dünyasındaki tüm gelişmeler görme engellileri yakından
ilgilendiriyor. Çünkü bu gelişmeler görme engellilerin bir adım daha özgürleşmesini
sağlıyor.”
Panelde konuşan Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Levent KARADAĞ, “Bilişim teknolojileri ve internet son yıllarda önemli hızla
gelişmektedir. Özellikle bilişim alanında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Artık
bilişimle ilgili bir çok yeni meslek oldu. Diğer taraftan bilişim sayesinde bir çok işte artık
evden yapılmaya başlandı. Bizler bu engelli insanlarımızı bu yeni istihdam alanlarına
kaydırabiliriz. Böylece ekonomiye de katkı sağlayabiliriz.Örneğin neden Türkiye çağrı
merkezlerinin merkezi olmasın. Buralarda çok rahatlıkla engelli bireyler istihdam
edilebilir. Bilişim tezgahları diyorum ben. Web tasarım, görsel tasarım konularında
engelli vatandaşları yetiştirelim. Çünkü gerçekten bu konularda imkan tanındığında
çok yetenekliler. Bunun çok güzel örneklerini gerçekleştirmiş olduğumuz projelerde
gördük.” Dedi.
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TieV Genel Başkanı Yusuf ANDİÇ, konuşmasında “Türkiye'de İnternet ve Engelsiz
Bilişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sözlerine Türkiye'de internetin kullanım
oranlarıyla ilgili son durumu analiz ederek başlayan Andiç, istatistikleri katılımcılarla
paylaştı. Çarpıcı verilerin aktarıldığı sunumda daha sonra Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu'nun 2011 Engelsiz Yaşam Fuarı’nda düzenlediği anketin sonuçlarına geçildi.
ANDİÇ anketle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Engellilerin bilgisayar ve internet
kullanımlarında tasarım ve yazılımların yetersiz olduğu, kuruluşların erişilebilir web
konusunda bilinçsizliği dile getirildi. Bilişimin engelliler için bir çok mesleki olanaklar
sunduğu ve bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Yusuf ANDİÇ,
güncel konulara da değindi. Özellikle görme engellilerin internet haber sitelerini
okuyamadıklarından şikayetçi olduklarını, özellikle daha fazla reklam göstermek
uğruna haber sitelerinin sayfalarının sürekli yeniden yüklendiğini bunun görme
engellilerin ekran okuma programları için sorun olduğunu anlattı.ANDİÇ konuşmasının
sonunda engellilerin topluma entegrasyonu ve bilişim hizmetlerinden yararlanmaları
yönünde tespit ettikleri en önemli engelleri; yoksulluk, eğitim, istihdam, ulaşım, çevre
ve fiziksel rehabilitasyon olarak sıraladı.
Panel sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Manisa Vali Yardımcısı Turgay
ERGİN tarafından takdim edildi.
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TBD İstanbul AB ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Fikret KALFAOĞLU'nun
başkanlığındaki panele konuşmacı olarak Microsoft Türkiye Yazılım Uzmanı Hasan
ÖZDEMİR ve YGA Hayal Ortağı Projesi koordinatörleri Duygu KARAMAN ve Ayşe
KASAPOĞLU katılmıştır.
Oturum başkanı KALAFATOĞLU, konuşmacılara söz vermeden önce yapmış
olduğu açıklamada “Hasan ÖZDEMİR kendini geliştirerek, özel yetenekleriyle
Mikrosoft Türkiye’de yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Bu diğer engelli bireylerler
açısından önemli bir başarı öyküsü ve örnektir. Daha sonraki konuşmacı
arkadaşlarımızın bahsedeceği YGA Hayal Ortağı Projesi ise yine benzer alanda
yeteneklerin ortaya çıkması açısından önemli bir projedir.” dedi.
Oturumda katılımcılara uygulamalı olarak yazılım geliştirme örneği gösteren ve
karşılaştığı zorlukları ve bunları nasıl aştığını anlatan Hasan ÖZDEMİR
konuşmasında, “Benim burada sizlere göstermek istediğim şey, yapmak istediğim şey,
hiç görmeyen ve bilgisayarı yalnızca ekran okuyucu teknolojisiyle kullanan bir görme
engelli olarak, bilgisayarı sadece kullanmanın ötesinde nasıl yazılım geliştirilir bunu
göstermek istiyorum size.” dedi. ÖZDEMİR yapmış olduğu ve katılımcılar tarafından
büyük ilgi gören yazılım uygulamasının ardından sözlerine şöyle devam etti “Bunu
görme engelli olarak yapmak, bunu profesyonel anlamda yapmak üzerinde
düşünülmesi gereken bir şeydir. Burada ki olay aslında görme engelliler için açılmış bir
yoldur. Ben bunu yapabiliyorsam o zaman diğer görme engellilerde kendilerini
geliştirdiklerinde bunu yapabilirler.”
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YGA Hayal Ortağı Projesi hakkında bilgiler veren Duygu KAYAMAN ve Ayşe
KASAPOĞLU konuşmalarında yürütmekte oldukları proje hakkında bilgilendirme de
bulundular.
KASAPOĞLU konuşmasında “ YGA, sosyal sorumluluğu ve vicdani zekası yüksek
bireyler keşfeden ve yetiştiren bir sivil toplu kuruluşudur. YGA’nın hayali çift kanatl
liderleri yetiştirmek. Çift kanatlı liderler, sosyal sorumluluk bilinci yüksek aynı zamanda
donanım açısından yüksek donanımlı bireylerdir. YGA olarak her yıl kasım ayında bir
Liderlik Zirvesi düzenlemekteyiz Bu zirveye her yıl 170 üniversiteden toplamda 50 bin
başvuru almaktayız. Bunlar içinden seçilen 4 bin lider adayı Liderlik Zirvesi’ne
katılmaktadır. Bu kişiler arasından seçilen 250 kişi ise YGA tarafından gerçekleştirilen
projelerde görev almaktadırlar. Şu an Türkiye genelinde 500 kişi gönüllümüz
bulunmaktadır. Halen yürütülen projeler: Oku Düşün Paylaş Genç Liderler, Online
Liderlik Okulu, Anadolu Liderlerini Keşfediyor, Hayal Okul, Yeşil Enerji ve Teknoloji,
Kardelenler Kardelenleri Yetiştiriyor projeleridir.” dedi.
Duygu KAYAMAN ise yaptığı konuşmada dinleyicilere YGA tarafından yürütülen
Kör Liderler Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. KAYAMAN “Kör Liderler
Projesi’nin amacı sosyal sorumluluk sahibi, vizyoner bireyler yetiştirmektir. Bu proje
ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. Bu projeler
kapsamında ilkokul öğrencileriyle Türkiye genelinde seansaları yürüttüğümüz 6 tane
kütüphanemiz mevcut. Onlara aynı zamanda bağımsız hareket etme eğitimi, öz bakım
eğitimi vererek kişisel gelişimlerini sağlıyoruz. Liseden itibaren ise bilgisayar ve
ingilizce eğitimine başlıyoruz. Üniversitede ise liderlik üzerine çalışıyoruz. Bununla
birlikte staj ve istihdam olanağı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL
tarafından takdim edildi.
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TBD İstanbul Şubesi Başkanı Levent KARADAĞ'ın yönettiği panele konuşmacı
olarak Engelsiz Kariyer ve Yaşadıkça.com sorumlusu Mehmet KIZILTAŞ, Yeditepe
Üniversitesi'nden Arş. Gör. Aslı BESİMOĞLU ve Uzmanlar Danışmanlık'tan Petek
ÖZGÜL katılmıştır. Ayrıca oturum sonrası gerçekleştirilen Mehmet KIZILTAŞ
“Engellilerle 360 Derece İletişim” kitabı imza günü katılımcılar tarafından ilgi görmüştür.

“Engelli İstihdamında Özel Sektör ve Üçüncü Sektör Yaklaşımları” konulu bir
sunum gerçekleştiren bilgisayar mühendisi Petek ÖZGÜL, bilişimde engelli
istihdamına yönelik yürüttüğü proje sürecinin kendisine kazandırdığı tecrübeleri
sürdürülebilirlik ve beceri odaklılığı başlığı altında anlatmıştır. ÖZGÜL konuşmasında
“Engelli bireylerin istihdamı ve çalışabilecekleri yeni iş alanlarının yaratılması sadece
ülkemizde değil tüm dünyada öncelikli konular arasında yer almaktadır. Tüm
çalışmalara rağmen şirketler ve devlet kurumlarında halen aktif olarak çalışmakta olan
engelli sayısı olması gereken seviyelere ulaşamamaktadır. Bu sunumda istihdam
oranındaki yetersizliğe sürdürülebilirlik ve iş poziyonlarının engelli bireylere uygunluğu
açısından yaklaşılarak sosyal girişimin ve bireyin yeteneklerine uygun becerilerin
engelli bireylere ve topluma kazandırdıkları tartışılmıştır.

Oturumda dinleyicilerle kişisel tecrübelerini paylaşan engelsizkariyer.com ve
yasadikca.com yöneticisi Mehmet KIZILTAŞ şunları söyledi: “19 yıldır engellilerle ilgili
Yaşadıkça isimli televizyon programı hazırlıyorum. Bununla birlikte yasadikca.com
isminde bir haber portalı sitemiz var. Bütün Türkiye'deki yazılı ve görsel basının
kaynak olarak kullandığı çok önemli bir mecra.
Çocukluğumda her arkadaşım gibi bende tatillerde çalışmak istemiştim. Ancak
engel durumumdan dolayı bu mümkün olmamıştı. İşte benim o yıllarda yaşadığım
problemi ortadan kaldırmak için Engelsiz Kariyer'i kurdum.
engelsizkariyer.com
özellikle erişilebilirliğe dikkat edilerek hazırlanmıştır.
Türkiye'de ilk kez ASP .net ile hazırlanmış kariyer sitesidir. engelsizkariyer.com'in en
büyük özelliği, bugün İş-Kur'un bile elinde olmayan en geniş engelli özgeçmiş
bankasına sahip olmasıdır. filtreleme özelliği ise engel durumu ve guruplarına göre
ayrım yapabilmektedir. Bu ise diğer kariyer sitelerinden ayıran bir özelliktir. Biz burada
bir firmanın eleman ararken daha doğru kara vermesini sağlayabilecek bir sistem
geliştirdik.
Engelsizkariyer.com aynı zamanda oluşturulan Engelsiz Kariyer Akademi eöğrenme portalı ile internet üzerinden eğitimler vermektedir. Bununla birlikte “Engelsiz
Kariyer” olarak meslek edindirme kursları veriyoruz. Örneğin “WEB Yazılımcılığı”,
“Engellilerle Doğru İletişim Metodları Eğitimi” gibi.
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Oturumda “Görme Engeli Kişilerin İstihdamı nda Bilişim Teknolojilerinin Önemi”
konulu bir sunum gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi’nden Aslı BESİMOĞLU
konuşmasında “Engeli olan kişilerin önemli sorunlarından biri giderek daralan istihdam
alanlarıdır. Yıllardır görme engeli olan kişilerin, özellikle ülkemizde, santral görevlisi
olarak iş bulabildikleri bilinen bir gerçektir. Yapılan çalışmalar, başka iş olanaklarının da
yaratılmasına yönelik hazırlanırken, bilişim teknolojilerinde oluşan hızlı gelişmeler ne
yazık ki görme engeli olan kişilerin bu mevcut iş olanağını da kaybetmek durumu ile
karşı karşıya getirmiştir. Bu sunumda, çağrı merkezlerinde görme engeli olan kişilerin
çalışmalarını sınırlandıran iki temel sorun, kullanılan yazılım ve programların mevcut
ekran okuyucu programlara uyumsuzluğu ve çalışan-çalışacak engelli kişilerin eğitim
eksikliği ayrı ayrı incelenerek,dinleyicilerin dikkatine sunulacaktır.” dedi.
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Manisa İl Müdürü Murat KONAN tarafından takdim edilmiştir.
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Celal Bayar Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr Nuray ALTINDAŞ'ın oturum başkanı olduğu
panele Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyon Genel Başkanı Ercüment
TANRIVERDİ, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KONROT İletişim Bilişim Özel Eğitim
Öğretim Hizmetleri'nden Prof. Dr. Ahmet KONROT ve Ozan KONROT, Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Fatma DOĞANAY SAĞLAM konuşmacı
olarak katılmıştır.
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Konrot, işitme
yetersizliği durumunda bireylerin karşılaşabilecekleri sorunlardan söz etti. İşitme
sorunu olan bireyler için karşılıklı konuşmada yüz hareketleri çok önemli ipuçları
verdiğini ve bu ipuçlarından yararlanılması durumunda, iletişimde karşılaşabilecekleri
sorunların azaltılabileceğini anlattı. İşitme yetersizliği olan bireylerin dudak okuma
becerilerini geliştirmeleri konusunda eğitime ve desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını
ifade etti. Bu çerçevede, yine aynı üniversiteden Ozan Konrot ile birlikte, KONROT
İletişim Bilişim Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak geliştirdikleri
ve BAK-GÖR-DUY Dudak Okuma Temel Eğitim Programı®™ adını verdikleri
bilgisayar destekli eğitim yazılımını anlattı. Programın özellikle yaşa bağlı işitme
kayıplarına uğrayan kişilere çok yararlı olabilecek bir destek olduğunu belirtti. Sistemin
sadece işitme özürlülerin değil, işitmenin yetersiz olduğu durumlarla karşılaşan
herkesin bu programdan yaralanabileceğini vurguladı.
“İşitme Engelliler ve Bilişim” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Türkiye İşitme
Engelliler Milli Federasyonu Başkanı Ercüment TANRIVERDİ şunları söyledi:”Bilişim
sektörü bizim açımızdan çok önemli bir sektör. Çünkü işitme engelli bireyin teknoloji
anlamında hayata katılan her değerden yararlanması mümkün. İşitme engelliler
teknolojiye çok meraklı bir topluluktur. Çünkü teknoloji ilerledikçe hayatlarının o kadar
kolaylaştığını düşünmektedirler.
Bu alanda bazı önemli ihtiyaçlar vardır. Örneğin bir işitme engelli vatandaşımız
yaşamış olduğu bir problem nedeniyle karakola düşebilir. Karakola düştüğünde
ifadesinin alınabilmesi için bir tercümana ihtiyaç olacaktır. Ancak gecenin ilerleyen
saatinde bir tercüman bulunmaması halinde büyük problem yaşayacaktır. İşte burada
teknolojiden yararlanılabilir. Bu durumda işaret dili tercümanlarının içinde bulunduğu
bir çağrı merkezi ile kurulacak video konferans bağlantısı bu konuda çözüm olacaktır.
Belki 10 kişilik 24 saat hizmet veren bir çağrı merkezi bu tarz konularda oldukça faydalı
olacaktır. Benzer şekilde sağlık kuruluşunda tedavi olmak isteyen bir işitme engelli
vatandaşımızda bu çağırı merkezinden yararlanılabilir. Biz bu konuyu katıldığımız bir
çok ortamda dile getirdik ama çözüm anlamında tam bir geri dönüş alamadık.
Bununla birlikte internet dünyası işitme engelliler için çok büyük bir nimettir. Her türlü
bilgiye ulaştıkları, her türlü iletişimi sağlayabildikleri, dünyanın dört bir yanındaki işitme
engellilerle ve diğer insanlarla kucaklaştıkları ortamlardır. Özelikle bu sosyal ağlar
bizlerinde üyelerimize ulaşmamız açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Bunun yanında bildiğiniz üzere en önemli sorunlardan birisi de yeterli sayıda işitme
engelli tercümanı olmamasıdır. Buna katkı sağlaması anlamında işaret dili eğitimiyle
ilgili olarak, yurt dışından almış olduğumuz destekle bir eğitim seti hazırladık.”
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Bilişim Dünyasında Türk İşaret Dilinin Çeviri Sorunsalı konulu bir konuşma
gerçekleştirenYrd. Doç. Dr. Fatma Doğanay SAĞLAM konuşmasında “İşaret dili,
işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini
kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. İşaret dillerinin bilimsel olarak belirlenmiş ana
özellikleri ise şunlardı r : İ ş aret dilleri de sözlü diller gibi bir gramer yapı sı na sahiptir.
Sanı lanı n aksine sözlü dillerden daha basit bir yapı da değ ildir. Her işaret dilinin
kendine özgü gramer kuralları vardır ve her kavram için kullanılan işaretler de kullanıcı
lar arası nda ortaktır. Bu özelliği ile işaret dili, konuşurken kullandı ğ ımı z jestler ya da
pandomimden çok farklı dı r. Her ülkenin kendi işaret dili vardı r . Örneğin Amerika'da
kullanı lan iş aret dili (ASL) ile Almanya'da kullanı lan iş aret dili (DGS) birbirlerine
benzemezler." dedi.

Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Prof. Dr. Gonca Telli
YAMAMOTO tarafından verilmiştir.
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Sempozyumda gerçekleştirilen ve Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Gonca Telli YAMAMOTO, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖK Özürlü Öğrenci
Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa AKGÜL'ün yöneticiliğini yaptığı FATİH Projesi ve Engelliler
Çalıştayı'nda raportör olarak Öznur KARAAĞAÇ ve Aslı YİĞİT görev almışlarıdır.
Çalıştaya farklı kurumları temsilen yaklaşık 50 kişi katılarak bu konudaki düşüncelerini
ifade etmişlerdir. Çalıştay bu alanda bir ilk olma özelliği göstermektedir.
Çalıştay Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto tarafından açıldı. Açılış konuşmasında
Fatih Projesinin temel çıkışı itibarıyle bir fırsat eşitliği yaratma projesi olduğunu ve
engellilerin de konuyla ilgili durumlarının ne olması gerektiği konusunu ortaya koymak
üzere çalıştayın gerçekleştiğini söyledi.

Söz alan Turan Delimehmetoğlu (Gazi Üniversitesi -MEB YEGİTEK), Fatih
Projesi özel eğitim bölümü ile ilgili bilgi verdi. Engelliler konusunda hassas oldukları,
bütçe sıkıntısı olmadığını belirtti. Herkesin konuya dahil olmasını istedi. Beyin fırtınası
yaparak çalışmaları geliştirmek gerekliliğinden bahsetti. 20 tane özel eğitim okulunda
pilot uygulama yapılmakta olduğunu sonuçların irdelenmesi gerektiğini söyledi.
Görme engellilere yönelik olarak az görenlerde öğrenmeyle ilgili sorunların neredeyse
tamamen sorunların çözülebileceğini vurguladı. 'Bana sorun getirme, çözümle gel'
mantığıyla konuya yaklaşılması gerektiğini de ele alan Delimehmetoğlu gelirken de
çözüm yolları veya önerilerinin önemli olduğunu ifade etti.
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*Katılımcılar tarafından Fatih Projesinde bugüne dek somut olarak yapılan
uygulamalardan da bahsedilmesi istendi. Çünkü Fatih Projesiyle ilgili olarak
yapılanların tam duyurulmaması gibi bir durum söz konusu olduğundan bireylerin bunu
merak etmesi de açıktı.
*Fatih Projesinin 2010 yılında tohumları atıldı. Fırsatların eşitlenerek bütün
öğrencilere ulaşmak amaçlanıyor. Genç nüfusun etkileriyle bu çalışmalara atılım
yapılarak düzgün uygulanması kaydıyla bu projenin devamının sağlanması
bekleniyor.
Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto Fatih Projesinin ülkemiz için kritik bir
uygulama olduğunu ayrıca vurguladı.
*Somut veriler aşağıdaki gibi sıralandı;
*Eğitim Bilgi Ağı (EBA) ya yönelik olarak bütün şirketlere duyuru yapıldığı
belirtildi. ASTİF teknoloji.
*Özel eğitim genel müdürlüğü komisyonlar kuruldu. İhtiyaçlar tespit edildi.
Kaynaştırma öğrencileri ihtiyaçları tespit edildi.
*Aile sosyal politikalar bakanlığı komisyonlar oluşturdu. Sürekli eksikler tespit
edilecek.
*Pilot çalışmalarında sistemler kuruldu.
Temel bileşenler: akıllı tahta, projeksiyon, tablet, yazıcı olarak belirlendi.
Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto engelliler çalışmasında engelliler fikirlerini
sunmalı şeklinde bir hareket tarzı sundu. Ancak engelliler için belli bir kategori
olmadığını oysaki engellilerin alt bileşenleri olduğunu ifade etti. Bu yüzden konu çok
geniş, detaylı düşünülmelidir.
Proje çok hızlı gelişiyor ve bir çırpıda olsun bitsin isteniyor, tüm paydaşların bu
işin içinde olması gerekiyor, MEB YEGİTEK'ten gelen uzmanlar konuyla ilgili
eleştirilere açık olduğunu, tüm kuruluşların önerilerini beklediklerini ifade etmiştir.
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Doğru olan Pilot uygulamanın uzatılması ve etkin şekilde yapılacak
denemelerin sonucunda uygulamaya geçilmesidir. Kervan Yolda Düzülür mantığı bu
proje için geçerli olmamalıdır. Bazı konular elbette teknolojik değişimlerle birlikte
değişime uğrayabilecektir. Ancak proje sağlam temeller üzerine oturtulmalıdır. Projeyi
hızlı bir şekilde yapmak sorun oluşturabilecektir. “proje bitti, hemen uyguluyoruz”
mantığından kurtulmak gerekmektedir. Henüz Türkiye'de öğrenim gören kitlenin
1/3'üne tablet dağıtımı gerçekleşmemiştir.
Turan Delimehmetoğlu: Ayrıca MEB olarak özel eğitim okullarına proje
hakkında bilgi almak isteyenlere eğitim verildiğini belirtilmiştir.
Bu arada çeşitli sorular gelmiştir örneğin;
*Görme engelliler için tablet yerine notebook olabilir mi? Böyle bir uygulama
yapılsa doğru olur mu? Eşitlik ilkesine aykırılık olarak değerlendirilebilir mi?
*Mevcut durumun tespiti açısından Fatih projesi olmaksızın neler yapıldığı ve
engelliler için gerçekleştirilen uygulamalar çalıştay başkanı tarafından katılımcılara
sorulmuştur.
İsmail Çevikbaş (Süleyman Demirel Üniversitesi), kendi üniversite
uygulamalarından bahsetmiştir. Görsel derslerle ilgili sesli betimlemeler yapıldığını
diğer bazı üniversitelerde görme engellilerin görsel derslerden muaf tutulduğunu ifade
etmiştir. Görsel unsurlar %80'i oluşturacak olan derslerin sözel materyallerden daha
etkili sunulduğunu söylemiştir. Sesli betimleme metodu gerekmektedir. Resim
anlatırken sesli betimleme yaparak görmüş gibi oluyor. Derslerden muaf olmuyorlar.
Engelliler derslerden muaf olmasından derslerin tamamı almadıysa kalifiye olması
nasıl düşünülebilir? Öne geçmesi için muaf olmaması gerekir.
Liselerde engelliler için ders muafiyeti var mı?
Matematik, fizik, kimya seçmeyip sözel bölümlere yönlendiriliyorlar.
Görme engelliler için Braille derslerinim anlatımı geliştirilmeli
ABD'de sayısal derslerden muaf tutulmuyor. Makine ile şekiller ile hissedebiliyor.
Sözel, sayısal hangi bölüme istiyorsa gidebilir böylece seçenekler eşitlenebiliyor.
Engin Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi GETEM- YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Üyesi);
sayısal derslerin seçimi için destek teknoloji şu an var. Kağıda dökmek ve basmak
kolay. Ancak bu teknik gereçlerin okullara koyulması gerekiyor.

32

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

Arif Zengin (Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi); Aynı zamanda bir MEB
personeli olarak kabartma kitap var bir tek bildiğim. Ancak bu kitaplar da oldukça
maliyetli. Burada Engelli derneklerinin rolü önemli. Örneğin ben ilk defa derneğin
verdiği kurslarla bilgisayarla tanıştım.
Berat Çelik (Zihinsel Eng. Öğretmeni) : Anadil konusu çok önemli tabletlerin
büyük kısmı İngilizce, Türkçeye çevrimeli.
Özel eğitim- kaynaştırma gibi özelliler taşıyor: Görme engelliler örneğin az
görenler, hiç görmeyenler olarak ayrılıyor. Az görenlerde bilgisayar bağımlılığı var. Hiç
görmeyenler için de bilgisayar eğitimleri devam ediyor.
Braille alfabesi öğretilmemiş arkadaşlarda ciddi imla hataları olabiliyor. Braille
alfabesi ile eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Saklanması gereken bir yazı ile
eksiklerin tamamlanması gerekiyor. Kabartma ekranlar aracılığıyla okuma daha
kolaylaşıyor.
Emin DEMİRTAŞ (Fatih Projesi Manisa İl Koordinatörü): 70 okulda Akıllı tahta
kurulumları tamamlandı. Merkezde 14 okulda tamamlandı. Biri özel eğitim okulu.
Seminer ve kurs olarak eğitimler başlayacak. Etkileşimli tahtalar kullanılacak.
Akhisar'da 3 okulda pilot uygulama yapıldı.
Pilot okullarda engelli öğrenciler var mıydı?
Engelli öğrenci ile herhangi bir çalışma yapılmadı. Öğrencilerle ilgili bu
deneyimleri bir sonrakinde konuşacağız. Seminer 8 saat kursalar 30 saat etkileşimli
tahtada yazılımı kullanmaya yönelik kurslar verildi.
Pardus gündeme geliyor. Ancak biz Windowsa yönelik eğitim veriyoruz.
Gökhan Güngör (Üsküdar İlçe MEB-Engelsiz Erişim Derneği): Görme
engellilerde Braille ötelenerek sesli kayda geçildi. Bu yüzden yazıyı unutmuş
durumdalar. Braille temel alınmıyor. Sadece sözlü yöntemlerle yaşıyoruz. Projeler
maliyetli olduğu için yapılmıyor. Fatih projesinde de Braille önemsenmeli .
Mahmut Karadaş (Seferhisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı):
Eğitmenler yeterli donanıma sahip olacaklar mı? Bedensel engelliler okula
gidemiyordu şikayetle okula alınıyordu. Ama özellikle bedensel engelli kategorisinde
ayrımcılığa uğruyoruz. Çünkü birçok okulun zemininde sınıf yok. Altyapı düzgün olmalı
ki çocuklar okula gidebilsin. Uygun sınıflarda okumaları sağlanmalı. Hatta ailelere
kayıtlarda zorluk çıkardıkları oluyor uygun sınıf ve ortamların yaratılması şart.
Öğrenciler sınıflara gidip sosyalleşmeli çünkü eğitimin amaçlarından biri de
sosyalleşmedir.
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Serdar Kulak (İstanbul Üniversitesi Engelller Birimi) Mevcut uygulamalardan
bahsedildi. Braille çok önemli. Metni konuşma yöntemiyle öğreniyor. Dokunmatik
olduğunda apple üretmiş olduğu cep telefonu çok büyük fayda yaratılıyor bu sayede
telefonda görme engelliler Braille yazı ile birçok eğitsel unsurdan yararlanılabilir. Bu
önemsenmeli.
Grafikleri kabartan araçlardan esinlenerek tabletler üzerinde şekiller
gösterilebilmeli.
Engelsiz bilişim için temel standartlar nedir?
*EBA hangi standartları sağlayabilir?
*Evden erişim için ne tür bir yapı olmalıdır?
*Engellilik çok farklı boyutlar içeriyor bu nasıl geliştirilir?
*Fatih teknolojik bir proje olduğu için cihazların kullanımını nasıl öğreneceğiz,
bozulduğunda tamir edebilecek uzman var mı?
Görme engelli okulu pilot olmalı. Engellilere ilişkin bin tane öğretmen ataması
yapıldı, görme engelliler görenlerin sınıfında eğitim yapacak şekilde olmalı. Görenlerle
görmeyenler entegre edilmeli. Sınıfta sıkıntı yaşanması azaltılmalı.
Müşahit Sudan (Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı):
Aksaklıklar tespit edilecek, teknolojiyi kullanan nesiller yetiştirmek amaç. Bu proje ile
teknoloji çöplüğü olmayacak. Çalıştaya daha geniş bir katılımcı olabilirdi.
Gonca Telli Yamamoto hepimiz aynı aynı gemideyiz ve doğru rota ile yol almamız daha
sağlıklı olur.
Engin Yılmaz: Kullananlarla görüşülerek fikirler çözümler sunulmalı. Karar
mekanizmalarına fikirler sunulmalı.
Turan Delimehmetoğlu: Bilgisayarlar değişebiliyor çöplük olmayacak.
Tabletlerin altına Braille eklenebilir. Bu öneri özel eğitim müdürlüğüne sunulmalı,
randevu alındığında görüşülebiliyor.
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Emine Adbay (Özel Firma Yetkilisi): Dijital materyalin yan etkisi olacak. Bunlar
ile ilgili az görenler için ne tür tedbirler alınabilir?
Engin Yılmaz: Evrensel tasarım ilkesi bütünleşmeye yönelik çalışma yapılması
gerek. Özellikle ortopedik engelliler için arabalarına monte amaçlı neler yapılabilir?
Görme engelliler Fatih projesine başlamadan önce eğitimden geçmeli, braille'i mutlaka
öğrenmeliler.
Test gruplarının olması gerekiyor. Onların kullanımı sağlanarak, rapor alınmalı.
Görme engellilerin öğrenci öğretmen olarak test edilmesi sağlanılmalı.
Engelli öğretmen entegrasyonu sağlanmalı.
Proje okul öncesinden başlıyor. Ancak kapsamı ne kadar geniş tutarsanız
ihtiyaçların sonu gelmez.
Bir eğitim programının 25 yılda faydalı olduğunu öğrenirsiniz. Bizde yapı 3-4
yılda bir değişiyor. İstikrarlı olmak gerekir.
Tabletin içeriği faydalı biçimde düzenlenmeli.
Materyallerin hazır olması, kuruma girişin uygun olmaması noktasında işe
yaramaz.
Fatih projesi bir aspirin değil ama kurtarıcı.
Fatih Mehmet Moray (Gazeteci): Dilin kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.
Bireyi toplumdan soyutlayacak proje olmamalıdır. Akranlar birbirlerine braille'i
öğretmede katkı sağlayabilirler.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çamlıyer (Celal Bayar Üniversitesi): Bu projeyle
dünyası sanal olan bireyler oluşur.
Süleyman Ekici (Manisa Mesir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı):
Konuyla ilgili olarak bir algı oluşturulmalı. Engellinin engelliyi, engelsizin engelliyi
algılaması gerekir.Braille yazısının hayatımızda yer almadığını söyleriz, Braille yazı ile
hard diske ya da diğer kitaplara daha fazla para harcanır. Oysaki öğrenmenin en
güzeli hissederek öğrenmedir. Kulakla anlatılandan çok kendisi algılayarak
okuduğunu öğrenebilir.
Zihinsel engelliler açısından gelişmeler oldukça az. Gelişmeleri dört gözle
bekleniyor.
Ölçekler farklı olabilir ama standartlar aynı olmalı. Oysaki mevcut olanı
standarta çekiyoruz. Özel durumları doğru kullanımları öne sürerek yapıyoruz.
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Prof. Dr. Ahmet Konrot (Doğu Akdeniz Üniversitesi): standart tehlikeli bir
konudur. Özürle ilgili yetersizlikler engelliler açısından farklı çalışmaları gerektirir.
Eğitimde standart derken neden söz ediyoruz. Dilde doğru, yanlış kullanmak yoktur.
MEBde kullanılan dil standarttır. Standartlar kullanım ve maddi boyut açından kolaylık
sağlar.
Bilişim sektöründe çalışan kişiler var. Envanteri çıkartılarak var olan şey nedir
bunu görmeliyiz. Piyasada çalışanlarda ne var bunun envanteri çıkarılmalı.
Geliştirdiğiniz çözümler bir başkasını da memnun edebilir. Teknolojik ve eğitim
standartlarının da olması gerekir. Eğitim fakültesini teknolojiden kaçış olduğunu
görüyorum.
Yrd. Doç. Dr. Fatma Doğanay Sağlam (Hacettepe Üniversitesi): Üniversite
öğrencilerinin engelli durumuna göre düzenlemeler yapılmalı, farkındalık herkes için
geçerli olmalı.
Arzu Bilici (MEB YEGİTEK): İhaleyi alan firmalar engellilerle ilgili çalışmalar
yapıyor bu çalışmalar Koordineli olarak
yapılmalı hatta uygun komisyonlar
oluşturulmalıdır. Ucu açık bir proje. Bu toplantıların sıklığı ve katılımı arttırılmalı,
ülkenin her köşesine gidilerek tespitler yapılmalı.Teknolojileri ithal ederken dil
kullanımına da dikkat edilmeli.
:Yunus Korkmaz Kategorize etmek ve buna göre sistem geliştirmek çok
önemli. Var olan programları alarak tabletlere konulmalı. Doğru kategori yapıldığında
yazılımların entegre olması sağlanır.
İbrahim Yoldaş (Bursa Teknik Üniversitesi): Bu tarz sempozyumun tanıtımı
yeterince yapılmadı. Üniversitelere duyurulması önemli. Burada ne kadar çoğunluk
olursa daha farklı fikirler ortaya çıkar. Sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanımı
sağlanmalı.
Murat Güven (Manisa Belediyesi Engelli Meclis Başkanı): Fırsat eşitliğini
sağlayıcı bir proje. Somut anlamda bir şey anlamış değilim.
Engin Yılmaz: Merkezin kurulmasının uygun olduğunu düşündük. Ekran
okuyucu ve büyüteçler ile kolaylık sağlıyor ama geliştirilmeleri gerekiyor. Herkesle aynı
programı kullanabilmeliyim. Yazı yazma boyutunda Braille kullanarak küçük yaşta
öğrenilir. Engelli öğretmenlerin eğitilmesi programlarını geliştirebilirseniz bunların
standartları çok önemli. Var olan eğitim içeriğini her engelli grubu için geliştirmek
gerekir. STK+Devlet kurumu=karar Mekanizmaları Oluşturulması
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Bu işten anlayanların bu grubun içinde olması gerekir. Sesli kütüphane
eğitilecek her grup için var. Akranlar birbirinin materyalinden anlayabilmeli. Sunumlar
görme engellilere göre hazırlanmalı. İşitme engelliler için de çevirmenler bulunarak
herkesin katılımı sağlanmalı. Depreme dayanıklılık hazırlanırken bedensel engellilere
de uygunluğu sağlanması.

Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul: eğitim öğretimin entegre edilmesinde standart
sözcüğünü kullanmak yanlış. İhtiyaçlar çok çeşitli olacağından dolayı kapsam
önemlidir. Engelli ve engelli olmayanlarla nasıl eşitlik sağlanacak?
Evrensel tasarım yaklaşımı yaşam boyu donanımlı ve herkes için tasarımlı
olmalı Fatih projesinin çözüm yaklaşımları ne olmalı? Eğiticilerin eğitimi, engellilerin
eğitimi önemlidir. Her engelli kategorisi için tasarım olması gerekir.

Doç. Dr. Mustafa Akgül: Paydaşların sürekli beraber çalışarak toplantıların
sıklığı arttırılmalıdır. İnternet üzerinden herkesin görebileceği bir ortam
oluşturulmalıdır. Yorumları ortama yazılmalıdır. Engeller aşılmak içindir. İnsanlar bir
yerde engelleniyorsa başka bir yerde başka şeylere ulaşıyorlardır. Küçük
çocuklarımızdan da fikir alabilmeliyiz.
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Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Gonca TELLİ YAMAMOTO'nun oturum
başkanlığını yaptığı panele MEB Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü
görevlileri Arzu BİLİCİ, Esra ÖZEL,Abdullah YILDIZBAŞI, Hilal KAYA; MEB YEGİTEK Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Turan DELİMEHMETOĞLU ve yazar Kemal Ateş
konuşmacı olarak katılmıştır.
Oturumda birer konuşma yapan MEB Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü
görevlileri Arzu BİLİCİ ve Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Turan
DELİMEHMETOĞLU öncelikle dinleyicilere Fatih Projesi hakkında genel bilgilendirme
de bulunmuşlardır.
Arzu BİLİCİ konuşmasında “ Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu; “Bilim ve
teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak
kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel
rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde DPT'nin bilgi
toplumu stratejisi belgesinde ifade edildiğinden yola çıkarak Türkiye’nin buna yönelik
değişimler yaşadığıbelirtmiştir. Bilgi toplumu strateji belgesinin bu hedefi aynı
zamanda Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesinin
de öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Eğitimde Fatih Projesinin uygulamaları
neticesinde engelli bireylerin günlük hayatlarında ve iş yaşamlarında bilişim
teknolojileri cihazlarının etkin
kullanımlarına
yönelik
uygulamaların
gerçekleştirilebilmesi düşünülmektedir. Ayrıca olası aksaklıklar karşısında çözüme
ilişkin stratejiler belirlenmektedir. Bu proje engellilerin sosyal yaşamlarında da
değişimi meydana getirebilecek bir süreçtir. Eğitimde Fatih Projesi ile engellilerin bilgi
ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından birisi olması, engelli öğrenci
ve bireylerin, engelliler öğretmenlerinin ve eğiticilerinin bu teknolojileri etkin
kullanımının sağlanması ve engelli bireylerin istihdam süreçlerinde belirleyici rol
oynaması beklenmektedir. Dünyada ilk defa bu kadar geniş boyutlu bir proje olan
Eğitimde Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta, geniş bant internet, tablet
uygulamalarında engellilerin fiziksel ve psikolojik bütün ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik engelli bireylerin görüşleri dikkate alınmaktadır. Engellilere dönük e-içerik
çalışmaları yapılmaktadır.” demiştir.
Turan DELİMEHMETOĞLU ise konuşmasında şunları belirtti: “Gelişmiş ülkelerde
engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst seviyede
faydalanmaları
konusunda çalışmalar hız kazanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda engellilerin
bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanmasına yönelik çalışmaların artırıldığı
gözlenmektedir. Dolayısıyla özel basım kitaplar, engellilere yönelik e-içeriklerin
oluşturulması, engellilerin kullanımına yönelik özel tasarlanmış bilişim teknolojileri
cihazları ve özel bilgisayar programları engellilerin eğitiminde büyük önem
taşımaktadır. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin katkısının artırılması hedefini taşıyan bilgi toplumu olabilme
stratejisinde,
nihai hedef toplumumuzdaki tüm bireyleri gözeterek toplumsal
bütünleşmeyi sağlayabilmektir.
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Özellikle engelli bireylerin bilgiye ulaşmasını engelleyen koşulları ortadan
kaldıracak, engelsiz bir eğitim ortamı hazırlama çabası üzerine son yıllarda bir çok
proje geliştirilmektedir. Eğitimde Fatih Projesi kapsamında da engelliler için yeni
fırsatlar oluşturacak planlamalar yapılmaktadır. Eğitimde Fatih Projesi engelli
bireylerin yaşam standardını yükseltmeyi amaçlamaktadır. “ diye genel politikaları
ifade etmiştir.
Oturumda son olarak söz alan ve “Fatih Projesi ve Engelliler Açısından Olası
Sorunlar” konulu bir konuşma gerçekleştiren Kemal ATEŞ: “Bilgi ve teknolojinin 21.
Yüzyılın dünyasında hemen her şeyi etkilediğini, değiştirdiğini, geliştirdiğini; Hızının
ise baş döndürdüğünü. Modern toplumların yaşamında bilişimin etkilemediği bir alan
neredeyse kalmadığını belirtirken, içinde bulunduğumuz çağı bilişim çağı olarak
nitelendirmiştir. Bu çağda yaşanabilir, ekolojik bir dünya için zayıfların, yoksulların,
güçsüzlerin, çocukların, yaşlıların, yetersizliği olan bireylerin (engellilerin) veya genel
olarak dezavantajlı grupların yaşamlarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin
artırılması için bilişimciler, olağanüstü katkılar, buluşlar, modeller ve girişimler
sunabileceklerini. İlgi ve dikkati bu grupların üzerinde daha fazla yoğunlaştırılması
gerekliliğini savunmuştur. Her fikir, ürün, tasarımında engelli çocukların, bireylerin
düşünülmesi gerektiğini söylemiştir. Bunu da bireyin kendi gelişimi özgünlüğü için bir
yaratıcılık egzersizi olarak değerlendirmiştir.”.
Oturum sonunda FATİH Projesi ve Engelliler Çalıştayı Yöneticileri ve oturum
konuşmacılarına teşekkür belgeleri AK Parti Özürlüler Koordinasyon Merkezi
Koordinatörü Manisa Milletvekili Dr. Muzaffer YURTTAŞ tarafından takdim edilmiştir.

40

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

41

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

42

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

Serkan HACIÖMEROĞLU ise konuşmasında şunları ifade etti: “Barış Manço bir
girişimci miydi ? Girişimcilik Nedir ve Kaça ayrılır? İş gücü girişimciliği ,beyin gücü
girişimciliği ,sermaye girişimciliği ve internet girişimciliği nedir ve nasıl yapılır ?
Girişimci miyim? Yoksa girişimci mi olmak istiyorum ? Nasıl başarılı bir girişimci
olurum ? İşte tüm bu soruların yanıtlarını söyleşimde bulurken bunun yanısıra gerçekte
işin ruhunuz ile beyniniz arasındaki yaratıcılık gücünde olduğunu göreceksiniz.
Ne yapmak istiyorumdan çok neyi nasıl yapmalıyım ve fark yaratmalıyım sorularına
yanıt vererek girşimci olmalısınız.
Önce kendinize sormalısınız ben nasıl bir girişimciyim ? Sonra vereceğiniz cevaba
göre işinizi kurgulamalısınız.Girişimci risk alabilen,aldığı riskleri minumuma
indirebilendir.
Engelsiz yaşam için büyük nimet olan e-ticaret'i kullanın.E-Ticaret ile evinizin
konforunda internetten satış yapmanız ,internetten kazan sağlamanızın mümkün
olduğunu unutmayın!”
Oturum bitiminde konuşmacılara teşekkür belgeleri Doç. Dr. Mustafa AKGÜL
tarafından takdim edilmiştir.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Alev GİRLİ'nin oturum
başkanı olduğu panele zihinsel engelliler öğretmeni Berat ÇELİK, Uzmanlar
Danışmanlık'tan Petek ÖZGÜL ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz
TEKİN ERSAN konuşmacı olarak katılmışlardır.

“Otistik Çocukların Eğitiminde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı” konulu bir sunum
gerçekleştiren Berat ÇELİK, konuşmasında “Otistik çocukların eğitiminde giderek
yaygınlaşan bir biçimde kullanılan yardımcı teknolojilerin Türkiye'de sistematik olarak
yürütülen uygulamaları arasında “PECS” ve “Etkinlik Çizelgeleri” sayılabilmektedir.
Ancak yürütülen bu uygulamaların yeterli olduğunu söylemek çok mümkün değildir.
Otistik özellikler gösteren çocukların eğitimlerinde yardımcı teknolojilerin kullanımının
yaygınlaştırılabilmesi için öncelikle özel eğitim ve bilgi ve iletişim teknolojileri
alanındaki uzmanların işbirliği içerisinde çalışmaları son derece önemli görülmektedir.
Bunun yanı sıra yardımcı teknolojilerin otistik özellikler gösteren çocukların
eğitimlerinde kullanımı ile ilgili araştırmalar planlanmalı ve bu araştırmaların sonuçları
bilimsel kongrelerde alan içerisinde yer alan meslek grupları ile paylaşılmalıdır. Aynı
zamanda özel eğitim alanında yetiştirilen öğretmen adaylarına ve alan uzmanlarına
verilen lisans ve lisansüstü eğitim programlarında adaylara yardımcı teknolojiler ve
bilgisayar kullanımıyla ilgili işlevsel bilgilerin kazandırılması da uygulamaların
yaygınlaştırılması açısından oldukça önemli görülmektedir. Akademik alanda yapılan
çalışmaların, özel eğitim alanında yetiştirilen öğretmen adaylarına ve alan
uzmanlarına verilen eğitimin getireceği olumlu katkıların bir sonucu olarak gelişimsel
yetersizliği olan çocukların ve dolayısıyla da otistik özellikler gösteren çocukların
eğitimlerinde yardımcı teknolojilerin kullanımının öneminin anlaşılmasıyla yasa ve
yönetmeliklerde gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde farklı düzeylerdeki
yardımcı teknolojilerin kullanımı ile ilgili maddelerin yer alması da uygulamaların
yaygınlaştırılmasını sağlama açısından oldukça önemli görülmektedir.” dedi.
Bilgisayar mühendisi Petek ÖZGÜL ise “Detayların Uzmanı Otizmlerin Yetenekleri
Bilişim Dünyasına Nasıl Kazandırılabilir?” Isimli sunumunda şunları ifade etmiştir: ”Bu
sunumun konusu otizm spektrumunda ve benzeri sorunları olan ancak sahip olduğu
yetenek ve becerilerle bilişim dünyasında birer iş sahibi olabilecek kişilere
değerlendirme, eğitim ve iş imkanı sağlayan bir proje olan Uzmanlar. Temel amaçları
bilişim dünyasında ihtiyaç duyulan yüksek dikkat ve konsantrasyon, kuvvetli hafıza
gerektiren, tekrar içeren işlere en uygun çalışanları yetiştirmek ve otizm spektrumunda
ve benzeri sorunları olan bireylerin özelliklerini bir eksiklik değil bir yetenek olarak
değerlendirip gelişmelerini sağlayarak iş dünyasına kazandırmaktır.”
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Deniz Tekin ERSAN ise sunumunda”Yardımcı
Teknolojiler Otizm ile Yaşama Nasıl Yardım Eder?” Konusuna yer vererek şunları ifade
etmiştir: “ Sosyal ve iletişimsel alanda yetersizlikler, sınırlı yinelenen ilgi ve davranışlar ile
kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Engeli olan bireylerin işlevselliğini
arttıran, geliştiren ya da koruyan sistem, araç veya materyaller olan yardımcı teknolojiler
otizmi olan bireylerin yaşamında son derece önemlidir. Otizmde yardımcı teknolojiler,
akademik, iletişimsel ve sosyal olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bunlarla
birlikte otizmi olan bireylerin özgüvenleri, yaşam kaliteleri, bağımsızlıkları ve
gösterdikleri işlev düzeyleri artmaktadır. Sonuç olarak hem akademik hem de eğitim
alanında otizm ile çalışan uzmanların yardımcı teknolojilere daha fazla ilgi göstermesi
gerekmektedir.”
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri CBÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özlem Uzun ARAZ tarafından takdim edilmiştir.
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Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yard. Doç. Dr. Özlem Uzun
ARAZ'ın oturum başkanlığındaki panele İstanbul Üniversitesi'nden Serdar KULAK,
Mustafa ÖZYÜREK, Didem ENGELER ve Yeditepe Üniversitesi'nden Özden ÖZ USLU
konuşmacı olarak katılmışlardır.
“Engelsiz Teknolojiler İçin Kullanıcı Eğitimi” konulu bir konuşma yapan Serdar KULAK
konuşmasında “Engellilerin internet dahil olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine
ve sistemlerine erişimini teşvik etmek; maddesi yer almaktadır. Bu kararın hayata
geçirilmesinde sadece yeni bilgi ve iletişim teknolojileri oluşturup piyasaya sürmek
yeterli gelmemektedir.Piyasaya sürülen bilişim uygulamaları, yazılım ve teknolojilerin
engelli bireylere hizmet veren kuruluşlarda görev alan personellere ve kullanıcı engelli
bireylere kurumlar tarafından yeterli kullanıcı eğitimi verilmediği zaman engelli bireyler
için oluşturulmuş yasa gerçekliğini ve uygulanabilirliğini yitirmektedir. Bu eğitimlerin
verilmesi zorunluluk haline getirilmeli ve devlet kurumları tarafından görevlendirilecek ve
denetlenecek bakanlıklara verilmelidir. Bu durumun yetkili merciler tarafından yasal
zorunluluk haline getirilmesi yaşanılan sıkıntıları ortadan kaldırılması için gerekli bir
çalışmadır. Ülkemizde yaşayan engelli bireylere yönelik teknolojik kaynakların
kullanımı ile ilgili sıkıntıların büyük bir kısmının kullanıcı eğitimlerin yetersizliğinden
kaynaklanması, bireyleri eğitim ve iş hayatında engelli kılmakta, BM Engelli Hakları
Sözleşmesi'ne aykırı bir durum sergilemektedir.” dedi.
Yeditepe Üniversitesi Engeli Olan Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi
Danışman Y., Öğr. Gör. Özden Uslu, konuşmasında, engeli olan kişilerin yaşamda
karşılaştıkları zorlukların ve engellerin aşılmasında araç ve teknoloji kullanımının yeri ve
önemini belirten bir konuşma yaptı. Engelin, kişinin kendisinde değil, çevrresinde
geliştirilen ortam ile olan uyumsuzluğundan kaynaklandığına vurgu yapılan konuşmada,
insanlığın, var olduğundan beri, onu hayvandan ayıran en önemli özelliğin,
yetersizliklerini alet geliştirerek aşabilme ve çevrel şartlarını değiştirebilme becerisi
olduğu belirtildi.Örneklerle gelişen konuşmada, “nasıl ki elimizin fonksiyonları suyu
taşımada, balığı tutmada yetersiz kalınca, aletler üreterek bu yetersizliğimizi / engeli
aştık. Bacaklarımızın yetersizliklerine karşın tekerlekle başlayan çok çeşitli araçlar
geliştirdik, gözlerimiz gece görmediği için yine pek çok tasarım yapılarak bu engellerin
aşılabilmesi sağlandı. Bu gün de engeli olan kişilerin yetersizliklerini / engellerini
aşabilmeleri için yeni tasarımlar gerekmektedir” dedi.Uslu, konuşmasını bitirirken,
annelere seslenerek, çocukların yetersizliklerine odaklanmak yerine kabiliyetlerini
keşfedebilmenin önemini, bazı engeli olan ünlü kişilerden verdiği örneklerle vurguladı.
Son olarak, geliştirilen ve geliştirilecek araç ve gereçlerin, bu bakış açısıyla, engeli olan
kişilerin hayatında bir lüks tüketim olarak görülmemesi gerektiğini ve bilgisayar ve
destekli tüm bilişim teknolojilerinin devlet desteği ile desteklenmesinin çok önemli bir
gereklilik olduğuna dikkat çekti.
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Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Prof. Dr. Ahmet KONROT
tarafından verilmiştir.
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TBD İzmir Şube Başkanı Fikret KAVZAK'ın başkanlığındaki panelde TİEV Genel
Başkanı Yusuf ANDİÇ ve Manisa Valiliği AB ve Projeler Birimi Koordinatörü Ural
SEVENER konuşmacı olarak yer almışlardır.

Oturum başkanı KAVZAK, konuşmacılara söz vermeden önce yaptığı konuşmada
“Türkiye bilişim derneği, 1971 yılında kurulan 41 bir dernek, 11 bin'in üzerinde üyesi
var, Ankara merkezli bir dernek, hep beraber Türkiye’nin bilişim toplumu olmasıyla
ilgili tüm vatandaşlardan bilgi toplumunda daha çağdaş daha rahat bir yaşam için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve bu konuda da adında bilişim olan tüm çalışmalara
destek olmak istiyoruz ve bu yüzden buradayız.” dedi.

Ural SEVENER, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) , Hibe
ve Fon Kaynakları" başlıklı konuşmasında öncelikle konuya ilişkin kavramların
tanımlarını paylaştı. “Dezavantajlı Gruplar”ı bu bağlamda irdeleyen SEVENER,
Avrupa Birliği Komisyonun Merkez teşkilatlarla yapmış olduğu makro projeler ve
bunların yansıması olan Mikro projelerde ve yine diğer fon kaynakları olan diğer
projelere ait hibe programlarında özellikle dezavantajlı grupların sorunlarının
çözümüne yönelik hibe çağrılarının öncelikli olduğundan bahsetti. Dezavantajlı
grupların tanımı yapan SEVENER, tüm engelli grupların bu kapsama girdiğinden ve
bu kaynaklardan maksimumum derece faydalanılmasının öneminden bahsetti.
Özellikle Sivil Toplum Kuruluşu olarak iyi bir yönetişim ilkesinin benimsenmesinin
önemine vurgu yaparak hibe ve fon kaynakları için projeler geliştirilmesi bunun içinde
Kamunun oluşturduğu Proje Birimlerinden diledikleri zaman faydalanabileceklerinin
vurguladı. Buradan elde edilecek hibeler ile Derneklerinin kapasitelerinin
güçlendirilmesi, sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalarının geliştirilmesi ve
farkındalık oluşturma da Avrupa Birliği düzeyinde bir etkileşim yaratılacağına vurgu
yaptı.

51

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

Yusuf ANDİÇ “Aslında şuan TİEV başkanı olarak değil , İstanbul ValiliğiAvrupa Birliği
Dış İlişkiler Koordinasyonu Merkezi Başkanı olarak konuşuyorum. Avrupa birliği
projeleri ve kalkınma ajansı projeleri ile ilgili üniversitelerde eğitimler veriyoruz.Proje
aslında belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde , belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak
sonuçları üretmek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış
faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanır. Avrupa birliğinden bağımsız olarak proje
yapabilirsiniz. Ve bu projeyi ulusal ajanslara sunabilirsiniz . Tamamen hayal gücünüzle
sınırlı olmak üzere olabilir. Fikrinizi projeye dönüştürmek için uzman olmaya gerek
yoktur. Bunun için gerekli olan 5 günlük eğitimi alırsanız rahatlıkla bir proje yazabilecek
kapasiteye sahip olabilirsiniz. Mesela geçen yıl İstanbul Kalkınma Ajansı 30 milyon TL
bütçe ayırdı engelliler için.” Dedi.
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri Manisa İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Müşahit SUDAN tarafından takdim edilmiştir.
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Boğaziçi Üniversitesi GETEM- YÖK Engelli Öğrenci Konseyi Üyesi Engin
YILMAZ'ın oturum başkanı olduğu panelde Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard.
Doç. DR. Bülent Gürsel EMİROĞLU ve TBD İstanbul- AB ve Kurumsal İlişkiler
Koordinatörü Fikret KALFAOĞLU konuşmacı olarak yer almışlardır.
Oturum başkanı Engin YILMAZ açılışta yaptığı konuşmada “Görme engellilerin
hayatında üç şeyin çok önemi var. Bunlardan bir tanesi Braille alfesidir. Braille alfabesi
görme engellileri özgün kılan 3 etkenden birisidir. 1800'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu
sayede engelliler herkesle birlikte okuyup yazmaya başlamaktadır Bu ise onlarında
sosyal hayata katılması anlamında önemli bir adımdır. İkinci temel bağımsızlık hareketi
beyaz baskıdır. Oda yolda, engellilerin kendi başlarına hareket etmesidir. Üçüncü şey
ise son 20 yılda gelişen bilgisayardır. Bilişim, braille ve beyaz baskının özelliklerini
birleştirerek bunu etkin bir şekilde kullanmayı sağlamaktadır. Bu sayede görme engelli
bir vatandaş bugün bir gazete köşe yazısını rahatlıkla okumakta, bir telefonu rahatlıkla
kullanabilmektedir.”
“Bilgisayarla Görünürlük Kazanma” konulu bir konuşma yapan TBD Istanbul AB ve
Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Fikret KALFAOĞLU konuşmasında “İnsan Kaynakları
Geliştirme Operasyonel Programı IPA “Genç İstihdamı Hibe Programı” kapsamında
Avrupa Birliği tarafından fon sağlanılan “Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi” Altı
Nokta Körler Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği Istanbul Şubesi, Altı Nokta Körler Derneği
Gaziantep Şubesi, Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu ortaklığı ile
TR C1 : Gaziantep, Adıyaman, Kilis TR C2: Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 2011 yılında
uygulanmıştır. Teknolojinin sağladığı yenilikçi fırsatların desteği ile kalkınmış
bölgelerde görme engelli gençlerin istihdamını teşvik etmeye yönelik bilgisayar temelli
bir eğitim programı geliştirerek uygulanmıştır.
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerinde 60 Görme Engelli
gencin verilerel psikolojik destek ile ECDL - Bilgisayar Temelli Eğitim ve Internet
Girişimciliği Eğitim Programı Pilot Program olarak uygulanmıştır.
Öğrencilerin katılımıyla kamu, yerel yönetim ve özel şirketlerin internet sitelerinin
görme engelli erişilebilirliği değerlendirme raporu hazırlanmış, Körcül bir içerik
sağlama sitesinin görme engellilere uyumlu hale getirilmiş ve Körcül bir eTicaret
Sitesinin hayata geçirilmiştir.
Gençlerin sesli konferanslar aracılığı ile bilişim sektörünün lider şirketlerinin
temsilcileri ile deneyim ve bilgi paylaşımında bulunması. Eğitimlerin tamamlanmasının
ardından uygulanacak sınavda başarılı olan 6 genç için Bilişim Sektöründe lider ve
öncü firmaların ziyaret edildiği ve başarı öykülerinin dinlendiği, staj ve istihdam
fırsatlarının değerlendirileceği bir haftalık Istanbul Programı ile proje başarılı bir şekilde
sonuçlanmıştır.
Bu çalışmalarla toplumda görme engellilerin istihdam edilebilirliğine yönelik
farkındalık yaratmayı hedefledik.” dedi.
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Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu,
konuşmasında Görme Engellilerin nasıl bilgisayar kullandıklarından, kullanılan
donanım ve yazılımlardan, ekran okuyucuların ne olduklarından, nasıl
çalıştıklarından, Internet kullanımının ne şekilde gerçekleştiğinden, Internet
Erişilebilirliğinden, Braille Ekran ve Yazıcılardan, Renk ve Para Belirteçlerinden,
Jaws, Windows Eyes, NVDA, Spiker gibi ekran okuyuculardan ve Internet
Gezginlerinden (Browser) bahsetmiştir. Ayrıca Türkiye'den görme engellilerin
kullanımına yönelik SESTEK (GVZ) ve EyePort uygulamalarından detaylar vererek
kendi Doktora çalışması sırasında geliştirdiği Görme Engelli Üniversite Öğrencileri
için Web Forum dan örnekler vererek çalışmaları özetlemiştir.
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgelerini AK Parti Manisa İl Başkan
Yardımcısı Ataman TAYDAŞ vermiştir.
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Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı başkanı ve Alternatif
Bilişim Derneği üyesi Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu'nun moderasyonunu üstlendiği “Bilişim
Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik” başlıklı oturuma konuşmacı olarak Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ASP Uzmanı Burcu Ayhan, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Yeliz Yeşilada, Türkiye
Bilişim Derneği (TBD) Görme Engelliler Bilişim Grubu Ar-Ge Sorumlusu, Uzman
Psikolojik Danışman ve M.E.B. Ankara Bilgisayar Formatör Öğretmeni İbrahim Elibal ve
Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü ve YÖK Engelli Öğrenci Konseyi Üyesi Engin
Yılmaz katıldılar.
Doç. Dr. Kerem Rızvanoğlu yaptığı açılış konuşmasında kullanılabilirlik ve
erişilebilirlik etrafında gelişen anahtar kavramları ele aldı. Dijital mecralarda kullanıcı
deneyimini desteklemeye yönelik çabaların kullanılabilirlik kavramı ve ilgili parametreleri
ortaya koyduğunu belirten Rızvanoğlu, bu çabaların engelli kullanıcılara odaklanarak
erişilebilirlik yaklaşımını tanımladığı ve bugün bu bağlamda gerek geliştirilen yasal
mevzuat, gerekse de geliştirilen tasarım standartları itibariyle küresel ölçekte önemli bir
mesafe katedildiğini söyledi. Uluslararası akademik çevrelerde yoğun biçimde ele alınan
“evrensel kullanılabilirlik” paradigmasına dikkat çeken Rızvanoğlu, geliştirilen etkileşimli
ortamların tek bir kullanıcı profilini hedeflediğini ve bunun açıkça ifşa edilmesi gerektiğini
belirtti: “Batılı, erkek, sağlıklı, fiziksel arazları olmayan, eğitimli, maddi durumu orta
seviyenin üstünde ve beyaz”. Bu çerçevenin dışında kalan tüm kullanıcı gruplarının
kullanıcı deneyimi bağlamında ihtiyaçlarının gözardı edildiğini ifade eden Rızvanoğlu,
özellikle engelli kullanıcıların yanında çocuk, yaşlı, kadın ve farklı kültürlerden gelen
kullanıcıların da dijital mecralar yönelik kendilerine has beklenti ve ihtiyaçlarına dikkat
çekti. Türkiye'de erişilebilirlik konusundaki gelişmelerin sevindirici olduğu ancak halen
gidilecek çok yol olduğunu söyleyen Rızvanoğlu, engelli kullanıcılara yönelik olarak
erişilebilirlik kapsamında sergilenen çabaların diğer kullanıcı gruplarını da kapsayacak
şekilde genişletilerek ilerlemesini temenni ettiğini belirterek konuşmasını bitirdi.
Burcu Ayhan, “Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Özürlü Bireylerin Bilgi ve İletişim
Teknolojilerine (BİT) Erişimlerine İlişkin Yaklaşımları" başlıklı konuşmasında öncelikle
konuya ilişkin kavramların tanımlarını paylaştı. “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi”ni bu bağlamda irdeleyen Ayhan, bu sözleşme kapsamında sunulan
tavsiyeleri irdeledi: Farkındalık yaratma, Politika üretme, Standartları gelisttirme ve
standartların denetimi, Araştırma ve Veri Toplama, AR-GE Çalışmaları, Kapasite
Gelistirme ve Mesleki Egiitim. Ülkemizdeki mevcut durumu da ele alan Ayhan, bu
kapsamda yayınlanan “Başbakanlık Genelgesi (2007/4)”, “Ulaşılabilirlik Stratejisi ve
Eylem Planı (2010-2011)”, “Elektronik Haberleşme Kanunu” ve “Web Erişilebilirliğinin
Arttırılmasına İlişkin Genelgeler”e atıfta bulundu.
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç.
Dr. Yeliz Yeşilada “Erişilebilirlik: Dünya ve Biz” başlıklı konuşmasında “Web Erişilebilirliği
Temel Paydaşları”nı içerik, kullanıcı ve geliştirici olarak tanımladı. Bu kapsamda, “World
Wide Web Konsorsiyum” bünyesinde yer alan “Web Erişilebilirlik İnisiyatifi”nin geliştirip
kullanıma soktuğu yönergelere dikkat çeken Yeşilada, erişilebilir bir kullanıcı deneyimine
yönelik uygun içeriğin geliştirilebilmesi için bu yönergelere başvurulması gerektiğini
bildirdi. Bu anlamda, ilgili yönergelerin Türkçeye çevrilmesi, farkındalığın arttırılması ve
öncelikle kamu web sitelerinin bu yönergelere uygun olarak tasarlanması gerektiğini ifade
etti.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Görme Engelliler Bilişim Grubu Ar-Ge Sorumlusu,
Uzman Psikolojik Danışman ve M.E.B. Ankara Bilgisayar Formatör Öğretmeni İbrahim
Elibal “Beyaz Bastondan Beyaz Klavyeye” başlıklı konuşmasında “sihirli çubuk” metaforu
üzerinden tanımladığı beyaz bastona atıfta bulunarak beyaz klavye metaforuyla
betimlediği erişilebilirlik hedefini irdeledi. Bu bağlamda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Görme Engelliler Bilişim Grubu'nun kuruluş öyküsünü ve çalışmalarını ortaya koyan
Elibal, erişilebilir olmayan dijital mecraların bir görme engelli için nasıl sorunlu bir kullanıcı
deneyimine yol açtığını ilgi çekici örneklerle ortaya koydu.
Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü ve YÖK Engelli Öğrenci Konseyi Üyesi Engin
Yılmaz'ın “Görme Engelliler Açısından 4 Temel Web Erişilebilirlik Prensibinin Önemi ve Bu
Bağlamda GETEM” başlıklı konuşması, Yard. Doç. Dr. Yeliz Yeşilada'nın sunumunda
atıfta bulunduğu “Web Erişilebilirlik Yönergelerini” somut örnekler üzerinden irdelemesi
anlamında tamamlayıcı bir nitelik üstlendi. “Web Erişilebilirlik Yönergeleri” içindeki dört
temel başlığı ilgili güncel örneklerle ele alan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi GETEM
bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları paylaştı ve erişilebilir mecraların tasarımı ve
geliştirilmesi doğrultusunda tasarımcı ve geliştiriciler için yönergelere atıfla somut öneriler
ortaya koydu.
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri TİEV Genel Başkanı Yusuf ANDİÇ
tarafından takdim edilmiştir.
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Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Gürsel EMİROĞLU’nun
yaptığı oturumda Window-Eyes ekran okuma programının Avrupa ve Orta Doğu
Sorumlusu Anton NEUBER bir konuşma yapmıştır.

NEUBER konuşmasında Windows Eyes programının özelliklerinden, görme engelli
bilgisayar kullanıcıları için sağladığı avantajlardan ve kullanıma yönelik detaylardan
bahsederek Windows Eyes programının Türkiye’deki kullanım alanlarından ve hedef
kitlesiyle ilgili konulardan bahsetmiştir. NEUBER konuşmasında “Window-Eyes;
ekrandaki ifadelerin seslendirilmesini yahut kabartma ekran vasıtasıyla takip edilmesini
sağlayarak görme engelli kullanıcılara bilgisayar dünyasının kapılarını ardına kadar
açan mükemmel bir çözümdür. Window-Eyes; sistemde gerçekleşen işlemlerle ve
ekrandaki içeriğin nitelik ve niceliğiyle ilgili bilgiler sunarak bilgisayara tam hakimiyet
sağlayan, en kaliteli ekran okuyucu programdır.
Window-Eyes Görme engelli kullanıcılarına, neyi nasıl ve ne kadar duyacaklarını
özgürce belirleme imkanı sunar. Program ayrıca seslendirme parametreleri, okuma
özellikleri, tüm kısayol tuşları ve mouse idaresiyle ilgili pek çok işlemin programdan
programa değiştirilebilmesine imkan tanıyan esnek bir altyapıya sahiptir. Kullanıcılar,
Window-Eyes'ın sahip olduğu tüm seslendirme ayarlarını kullandıkları programın
gereksinimlerine ve kendi tercihlerine göre belirleyebilir.
Ancak bütün bunların ötesinde Window-Eyes'ı benzerlerinden daha farklı ve güçlü
kılan asıl özellik, bilgisayar dünyasında yaygın olarak kullanılan bir çok programın en
son sürümleriyle Window-Eyes'ın uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasıdır. Microsoft,
Apple, Adobe (Macromedia) ve PeopleSoft gibi yazılım devleriyle yürütülen ortak
çalışmalar neticesinde en sık kullanılan uygulamalara en güçlü desteği sunan WindowEyes, bu ve benzeri firmalarca üretilen pek çok popüler programı ekran okuyucu
dünyasında ilk kez ve en iyi şekilde destekleyen yazılım olmayı başarmıştır.
Uyum sorunu olan yazılımlarla Window-Eyes programı arasında gerekli uyumu
sağlamak son derece kolaydır. Bu işlem için Window-Eyes programının görme engelliler
tarafından kolaylıkla kullanılabilen uyum dosyalarından faydalanılır.
Kullanıcı ihtiyaçları, Window-Eyes programının geliştirilmesinde en önemli
belirleyici faktördür.” dedi.
NEUBER’e konuşmasında Beyid Bilişim’den Selahattin .... tercümanlık yapmıştır.
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Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri CBÜ Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. AyşegülALAYBEYOĞLU takdim etmiştir.
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Oturum başkanlığınıCBÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Ayşegül ALAYBEYOĞLU’nun gerçekleştirmiş olduğu seminerde Mustafa Dalcı
konuşmacı olarak yer almıştır.

Mustafa Dalcı , konuşmasında devlet kurumlarının web erişilebilirliği açısından
mevcut durumunun yetersiz olduğunu belirterek “Kamu web siteleri, tarayı cı tipinden ve
işletim sisteminden bağımsız olarak tüm kullanıcılara aynı işlevselliği sağlamak
zorundadır” demiştir. Dalcı, seminerde yürütmüş oldukları kullanılabilirlik ve erişilebilirlik
çalışmalarından bahsederek, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu’yla ortaklaşa
gerçekleştirilen 10 Adımda Web Erişilebilirliği çalışması hakkında bilgilendirmede
bulunmuştur.
Oturum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleleri Doç. Dr. Kerem RIZVANOĞLU
tarafından verilmiştir.
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“Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” sonucunda katılımcılar şu düşünce ve kararlarda ortak
görüş bildirmişlerdir:
* Engelli bireylerin sosyo-ekonomik hayata katılabilmeleri ve daha kaliteli bir yaşam
sürdürebilmeleri açısından bilişim teknolojileri ve hizmetleri oldukça büyük öneme sahiptir.
* Başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve firmaların
engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında önemli çabaları vardır. Ancak bu
çabalar kişisel olmanın ötesinde daha organize hale getirilmelidir. Engelsiz Türkiye için bilişim
teknolojileri ve hizmetlerindeki bu çabaların güçlendirilerek devam ettirilmesi ve kurumlar ve
bireyler arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle birbirlerinden kopuk veya
rekabet içersinde gözüken engellilerle ilgili derneklerin hepsinin temel amaçlarının benzer
olduğundan hareketle yeni bir dönüşüm sağlamalarında ve birlikteliğin sinerjisinden
yararlanmalarında fayda vardır.
* Engellilere yönelik istatistiki verilerin sağlıklı hale getirilmesi ve bu amaçla ulusal ve tek
bir engelli veri tabanının oluşturulması gerekmektedir.
* Başta otizmli bireyler ve işitme engelli bireyler olmak üzere tüm engelli gurupları için
yeni teknoloji ve yazılımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla devlet kurumları, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ortak Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekmektedir. Yapılacak
bu tarz Ar-Ge çalışmaları yalnızca ülkemiz engellileri için değil tüm dünyadaki engellilere de
fayda sağlayabilecektir.
* Engellilere yönelik bilişim teknolojileri ve hizmetleri ekonomik ve yaygın değildir. Bu
teknolojilerin daha ekonomik ve yaygın hale getirilmesi için, başta devlet kurumları ve
üniversiteler olmak üzere yapılacak araştırma ve geliştirme çabalarının, yerli girişimciliğin
desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
* Engelli bireylere ve bu bireylerin bakımından sorumlu bireylere yönelik uzaktan eğitim
ve sertifikasyon programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki mevcut çalışmaların daha da
artırılması ve ülke geneline yaygınlaştırılması gerekmektedir.
* Bilişim teknolojileri erişilebilirliği ve kullanılabilirliği konusunda başta kamu kurumları
web sayfaları olmak üzere ülke genelinde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin
giderilebilmesi maksadıyla devlet kurumları ve üniversiteler öncülüğünde, komisyonlar
kurulması, ülke genelinde eğitim seminerleri düzenlenmesi ve farkındalık çalışmaları
yapılması gerekmektedir.
* Fatih Projesi tüm Türkiye açısından olduğu gibi özellikle engelli bireyler açısından da
önemli bir fırsattır. Ancak bu konuda engelli bireyler açısından toplumsal bazı kaygılar
bulunmaktadır. Bu kaygıların giderilebilmesi ve projenin daha başarılı bir hale gelebilmesi
anlamında, ilgili kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kurumlarının ortak toplantılar yapması,
bu çalışmalarda farklı engelli gruplarının da dikkate alınması gerekmektedir.
* “Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” sonucunda hazırlanacak sonuç bildirisi ve sonuç
raporunun ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşılması kararı alınmıştır.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

65

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

SEMPOZYUMDAN
GÖRÜNÜMLER

66

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

67

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

68

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

69

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

70

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

71

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

SPONSORLAR

72

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu’na
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Ürün Sponsoru
Konuşmacı Sponsoru

Yan Sponsor

Prodüksiyon Sponsoru

Web Sponsoru
İçecek Sponsoru
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NEDEN ENGELSİZ BİLİŞİM?
Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere,
engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi
yükümlülükler getiren BM Engelli Hakları sözleşmesinde: “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” maddesi yer almaktadır. Bu kapsamda en önemli unsurlardan biriside hiç şüphesiz ki
internet ve bilişim teknolojileridir.
Türkiye'deki 36.5 milyon internet kullanıcıları 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 bulabilmesini 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 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün bu
alanda önemli çalışmaları vardır. Bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve bilişimle
engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem
planı oluşturularak hareket edilmesi gerekmektedir.
25-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Celal Bayar Üniversitesi, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Daire
Başkanlığı, Dünya Engelliler Vakfı, Teknoloji Bilgilendirme Platformu, Tüm İnternet Evleri Derneği TİEV
ve Manisa Bilişim'in işbirliği ile düzenlenen “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu”, Haziran 2011'de
Dünya Engelliler Vakfı ev sahipliğiyle İstanbul'da düzenlenen “1.Engelsiz Bilişim Toplantısı” ve
Ağustos 2011'de TTNET ev sahipliğiyle İstanbul'da düzenlenen “2. Engelsiz Bilişim Toplantısı”
sonrasında ele alınan konular ve üzerinde görüş birliğine varılan hususlar şu şekilde listelenebilir:
Platform: Engelli ve bilişim hizmetleri konusunda başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlüler
İdaresi Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı, olmak üzere üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları
ve özel sektörün önemli çalışmaları vardır. Ancak bu çalışmaların daha yaygın hale gelebilmesi ve
bilişimle engellerin kaldırılabilmesi için herkesin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve ortak bir eylem
planı oluşturularak hareket edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu amaçla katılımcılar tarafından:
o

Çözüm için işbirliği yapılmasının gerekliliği vurgulanarak, kamuoyunun dikkatini çekmek ve
farkındalık yaratmak amacıyla devlet kurumlarının öncülüğünde “Türkiye Engelsiz Bilişim
Platformu” nun kuruluş çalışmalarına başlanması,
o Kurulacak platformun kurumsal bir yapıda olabilmesi için hukuki açıdan bir araştırma
yapılması, web sitesi, logo ve paylaşım amaçlı elektronik bir iletişim ortamının
oluşturulması konularında çalışılması üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

75

Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu
“Engelsiz bir dünya için, engelleri bilişimle kaldırıyoruz...”

5-7 Eylül 2012
Manisa

Yasal Mevzuat: Engellilere yönelik bilişim hizmetleri ile ilgili olarak mevcut yasal
düzenlemelerin incelenmesi ve eksikliklerin saptanarak raporlanması oldukça önemli
bir husustur. Bu maksatla katılımcılar tarafından:
o Yasal mevzuatla ilgili çalışmalar yapmak üzere bir Hukuk Çalışma Komisyonu
kurulması,
o Bu komisyon tarafından mevcut mevzuatın ve yabancı mevzuatın
incelenerek raporlanması,
o Hazırlanacak bu raporların kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması
kararlaştırılmıştır.
Web Erişilebilirliği: Web erişilebilirliği konusunda başta kamu kurumları web sayfaları
olmak üzere önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bu sorunun çözümüne
katkı sağlamak ve bu alanda çalışmalar yapan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne destek olmak
amacıyla katılımcılar tarafından:
o Bir Erişilebilirlik Çalışma Komisyonu kurulması,
o Bu komisyon tarafından web erişilebilirliği konusunda uluslararası kabul
gören standartlar doğrultusunda başta kamu kurumları web siteleri olmak
üzere eksikliklerin tespit edilerek neler yapılması gerektiği konusunda bir
rapor hazırlanması,
o Platforma dahil olan kurum ve kuruluşların öncelikle web erişilebilirliği
konusunda ilk adımı atması,
o Web sitelerinin erişilebilirliğinin sağlanması için “en kolay erişilebilir
websitesi”, “erişilebilirlik logosu kullanımı” gibi ödüllendirici ve özendirici
faaliyetlerle iyi çalışmaların desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu sekretaryası Celal Bayar Üniversitesi tarafından
yürütülmektedir.
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TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU 2011
(YAPTIKLARIMIZ)
Düzenlediğimiz Organizasyon ve Projeler
· “Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu” 5-7 Eylül 2012
Manisa
· “Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu” 25-27 Mayıs 2011
Manisa
· “Engelsiz Bilişim Toplantısı” 28 Haziran 2011 İSTANBUL
· “Engelsiz Bilişim Toplantısı” 18 Ağustos 2011 - İSTANBUL
· “Engelsiz Bilişim Günleri” 1-4 Aralık 2011 İSTANBUL
· 10 Adımda Web Erişilebilirliği Projesi
10 Adımda Web Erişilebilirliği Kılavuzu
10 Adımda Web Erişilebilirliği Sayfası
·Engellilerin

Bilişim Teknolojilerinden Beklentileri Anket
Çalışması
Desteklediğimiz Organizasyon ve Projeler
· V. İstanbul Bilişim Kongresi Akıllı Şehirler - İstanbul
· Engelsiz Yaşam Fuarı 2011 İstanbul
Desteklenen Projeler
· Gören Parmaklar Projesi
· Gören Gözler Projesi
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Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu
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1. ENGELSİZ BİLİŞİM TOPLANTISI
28 Haziran 2011
Dünya Engelliler Vakfı - İstanbul

2.ENGELSİZ BİLİŞİM TOPLANTISI
18 Ağustos 2011
TTNET Toplantı Salonu - İstanbul
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ENGELSİZ BİLİŞİM GÜNLERİ
1-4 Aralık 2011
Engelsiz Yaşam Fuarı - İstanbul
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Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Destekleyen Kurumlar
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Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
İLETİŞİM
www.engelsizbilisim.org

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü
Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Komisyonu
Araştırma Merkezleri Binası
Şehitler Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No:2
Manisa
İlgili Kişi:
Öğr. Gör. Mustafa Özhan KALAÇ
Info@engelsizbilisim.org
Telefon: 0236 201 11 67
GSM : 0532 707 76 74

