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“Özür lü ler  ve  b i l iş im”  Kongresi -Özür lü  ve  Yaşl ı  H izmet ler i  Genel  Müdürü  Çi f tç i

S TK’ lar,  baz  is t asyonlar ına  benziyor
5.  “Özürlüler ve bilişim” Kongresi yapıldı

Bilişim 2011 Etkinliği kapsamında 27 
Ekim 2011 tarihinde, Türkiye Bilişim 
Derneği’nin (TBD) önemli sosyal 

sorumluluk projelerinden biri olan “Özür-
lüler ve bilişim” Kongresi düzenlendi. Bu 
yıl beşincisi gerçekleştirilen Kongre’nin 
açış konuşmasını TBD Etkinlik Yürütme 
Kurulu Başkanı Erdem Erkul yaptı. Yoğun 
katılım gösterilen “Özürlüler ve bilişim” 
Kongresi’nin açılışında Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürü Aylin Çiftçi konuştu.

Bilişimin, farklılıkları ortadan kaldıran, ev-
rensel ilkeleri kapsayan ve herkesi kucak-
layan bir unsur olduğunu belirten Çiftçi, her 
türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı. 
Bakanlığa bağlı kurumların TBD’nin sosy-
al sorumluluk projeleri kapsamına girme-
si gerektiğine işaret eden Çiftçi, “STK’lar, 
ilgili her yere ulaşan baz istasyonlarına 
benziyor” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından, 
ülkemizde özürlülerin önündeki engelleri 
kaldırmak üzere çalışan kurum, kuruluş 
ve kişileri teşvik edilmesi amacıyla ver-
ilen “Erişilebilirlik Şampiyonları’11” 
ödülleri sahiplerine sunuldu. “Başka Dil-
de Aşk” filminin senaristi ve aynı filmde 
işitme engelli bir genci oynayan Fırat ile 
“Abimm” filminde zihinsel özürlü bir bi-
reyin kardeşi rolündeki başarısı nedeni-
yle Üstündağ’a da özürlülük konusunda 

farkındalık yarattıkları için ödül 
verildi. Kısa bir konuşma yapan 
Üstündağ, toplumların hep engelsi-
zler için hazırlanmasından dolayı canı 
sıkıldığını belirterek “Kaldırımları 
yüksel olan ülkelerin medeniyetleri 
alçaktır. Allah insanın gönlüne engel 
vermesin” dedi. 
Ortaokuldayken bir işitme engelli ile 
aynı sınıfta olduğunu anlatan Fırat, 
özellikle işitme engellilere “öteki” 
gibi davranıldığı için   “Başka Dil-
de Aşk” filmini yaptıklarını söyledi. 
Benzer çalışmaları yapmak istey-
en STK’ların doğru yönlendirilmesi 
gerektiğine işaret eden Fırat, işaret 
dilinden 100 kelimeden oluşan bir 
sözlük hazırlandığını ve yeni projeleri 
olduğunu açıkladı. 

Ödül töreninin ardından Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Daire Başkanı Ab-
dülkadir Anaç’ın yönettiği “Türk filmi: 
Özürlüler ve bilişim” başlıklı panel yapıldı. 
Panele katılan “Başka Dilde Aşk” filminin 
senarist ve yönetmeni Mert Fırat ve sin-
ema sanatçısı Mustafa Üstündağ, özür-
lülük konusunda farkındalık yaratmanın 
kendilerine ve topluma kazandırdıklarını 
ve oynadıkları sinema filmi öncesinde ve 
sonrasında yaşadıklarını katılımcılarla 
paylaştılar. 

http://www.bilisimdergisi.org/s137


