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TÜRKİYE ENGELSİZ BİLİŞİM PLATFORMU HAKKINDA 

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, 2011 yılında başlatılan Engelsiz Bilişim çalışmaları ile, 

başta kamu kurumları olmak üzere engellilere yönelik bilişim teknoloji ve hizmetleri 

konusunda kurumlar arası işbirliğinin gelişmesi ve farkındalık sağlanmasına çalışmaktadır. Bu 

amaçla gerçekleştirilen faaliyetler: Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongreleri, Engelsiz Bilişim 

Ödülleri, farklı organizasyon ve illerde Engelsiz Bilişim Toplantıları, Eğitim Seminerleri, web 

sayfası ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık sağlayıcı ve bilgilendirici faaliyetler, hazırlanan 

raporlarla ilgili kurumların çalışmalarına katkı, gönüllü ekip tarafından teknoloji ve hizmetlerin 

yaygınlaşması ve örnek olması maksadıyla Ar-Ge faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri 

gerçekleştirilmektedir.  

Sekretaryasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yürüttüğü Platform, Türkiye genelinde 

konuyla ilgili başta devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, bilişim veya engelli alanında 

faaliyet gösteren STK lar, özel sektör ve bireysel anlamda bir çok kurum ve kişinin desteğini 

alarak çalışmalarına devam etmektedir. 

 

 

 



TARAFLAR 

1. İşbu protokol Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ile ………………... arasında 

imzalanmıştır. 

2. İşbu protokol metninde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu “Platform” 

…………………………“ Üye”, iki taraf birlikte “Taraflar” şeklinde anılacaktır. 

AMAÇ  

1. İşbu protokolün amacı, Platformun faaliyet alanlarına uygun olarak engellilere yönelik 

bilişim teknolojileri ve hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

için ortak farkındalık çalışmaları yapılması, tarafların amaç ve faaliyetlere uygun olarak 

ortak katkı sağlayabileceği projelerde kurumsal iş birliğine gidilebilmesinin sağlanması, 

işbirliğine dayalı faaliyetler ve yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi için platform 

ve üye arasında resmi bir ortaklık kurmaktır. 

 

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI 

Taraflar, birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklerler. İşbu protokol ile 

taraflar aşağıda belirtilen hususları kararlaştırmış sayılırlar: 

1. Bu protokolle üye, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu üyesi olur.  

2. İşbu protokol doğrultusunda Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu web sayfası, sosyal 

medya hesapları, faaliyetleri, çalışmaları, dökümanlarda vb. yerlerde üyenin logosunun 

standartlara uygun ve aynı büyüklükte “Üyeler” arasında yer alır. 

3. Üye web sayfasında platformun logosuna yer verilerek web sayfasına bağlantı sağlanır. 

4. “Üye”nin belirleyeceği yetkili kişi platform temsilciler kurulunda yer alarak taraflar 

arasında etkili iletişimi sağlar, temsilci değişikliği olması durumunda bu platforma yazı 

ile bildirilir.  

5. Tarafların gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin, seminerlerin, konferansların 

veya etkinliklerin düzenlenmesinde ortak çalışmalar yapılır ve destek verilir.  

6. Tarafların etkinlik ve çalışmalarının duyurulması amacı ile tarafların duyuru ve iletişim 

kanallarının karşılıklı olarak kullanılmasının sağlanır. 

7. Platform üyelere önceden bilgi vermek ve görüşlerini almak şartıyla faaliyet alanı 

kapsamında gerçekleşecek uluslararası/ulusal toplantı ve çalıştaylara temsilen 

katılabilir. 

8. Platformun, üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanan, raporlarında katkı sağlayan STK, 

kurum ve bireylerin adına yer verilir. 

9. Platform engelsiz bilişim alanında faaliyet gösteren uluslararası STK lar ile işbirliği 

sağlayabilir. 

10. Gerekli görüldüğünde tarafların yazılı onayı ile protokolde değişiklik ve ilaveler 

yapılabilir. Bu değişiklik ve/veya ilaveler yazılı olarak yapılmak ve tarafların yetkili 

temsilcileri tarafından imzalanmak kaydıyla, yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur. 

11. Tarafların hiçbiri bir diğer taraf adına karar alma ya da diğer tarafı bağlayan bir işlem 

yapma hak ve yetkisine sahip değildir. 



12. İşbu protokolün uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar, taraflar arasında, iyi niyet, 

karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları doğrultusunda çözülür.  

13. Taraflar, herhangi bir üçüncü kişi ile aynı ya da benzer bir faaliyet içinde bulunabilirler. 

 

FESİH 

1. İşbu protokol, taraflarca önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile tek taraflı 

olarak feshedilebilir. Bu durumda tarafların mesuliyetleri, başlatılmış olan programlar 

var ise bitinceye kadar; gerçekleştirilmesi planlanan ve tamamlanabilecek olan 

programlar var ise Tarafların onayı ile devam eder.  

YÜRÜRLÜK 

1. İşbu protokol, 2 (iki) sayfadan ibaret olup, .../…/.2020 tarihinde 2(iki) nüsha olarak 

imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
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