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Uzman Psikolojik Danışman, İbrahim Elibal

Yasal düzenlemelerle erişilebilir 

gazeteler, web sayfaları, ürünler 

artık olmak zorunda
İşitme, yürüme ve görme engellilerin teknolojiyi kullanarak 
eğitim ve iş olanağı yakaladıklarını bildiren TBD Görme Engelliler 
Bilişim Grubu Üyesi Elibal, Web sayfaları ve yazılımlar, engelliler 
için de erişilebilir olması gerektiğine dikkat çekti.
Kemal Ateş

Braille Soft’un kurucusu, TBD Görme Engelliler Bilişim Grubu Üyesi, Uzman 
Psikolojik Danışman İbrahim Elibal ile özellikle görme engellilerin günlük 
yaşantılarında bilişim teknolojilerinden ne kadar yararlandıkları, mevcut yazılım 
ve donanımlar ile İnternet kullanımında karşılaştığı erişilebilirlik sorunları 
ve çözüm önerileri, bilgisayar okur-yazarlığının arttırılması yönünde yapılan 
çalışmalar üzerine konuştuk. Kendisi de görme engelli olan Elibal, engellilerin de 
bu toplumun bir parçası olduğunu, onların da tüketen değil üreten olmak istediğini 
vurguladı. Web sayfaları ve yazılımların erişilebilir, fare olmadan da klavyedeki 
tuşların yardımıyla kullanılabilir olması gerektiğini belirten Elibal, txt tabanlı ekran 
görüntülerin erişilebilir özelliği olan javalardan seçilmesini istedi.

- Görme engellileri bilinçlendirmek 
amacıyla; tanıtım programları, sohbet 
ve tartışma toplantıları, bilgilendirme 
seminerleri vb. düzenlediniz mi?

-Bizler bu yola çıkarken ilk hedefimiz görme 
engellilerin bilgisayarı kullanabildiklerini 
hem onlara hem de topluma anlatabilmekti. 
Yaklaşık 12 yıllık bir süreçte bu hedeflerin 
çoğuna ulaştık. Görme engellilerin çoğu 
artık kendileri için bilgisayarlar olduğunu, bu 
araçlarla birçok işlemleri yapabildiklerini, 
günlük, gazete, dergi, v.b. hizmetlere 
ulaşabildiklerini gördüler. İnternet’in birçok 
kolaylıklarından yararlanabiliyorlar. Sanal 
mağazalardan sipariş verebiliyor, bankacılık 

işlemlerini gerçekleştirebiliyor, iletişim 
programlarını kullanarak telefon görüşmesi ve 
yazışmalarını yapabiliyorlar.
 
Bizler tüm bunları görme engellilere anlatmak 
için ağırlıklı olarak Ankara’da irili ufaklı 
onlarca toplantı yaptık. Önemli toplantılarımızı 
http://korler.bilkent.edu.tr adresinden 
yayınladık. Ayrıca Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Kahraman Maraş, Samsun gibi görme 
engellilerin yoğun olduğu illerde tanıtım 
toplantıları düzenledik. Bu toplantılara ağırlıklı 
olarak görme engellilerin yanı sıra aileleri 
ve halk katıldı. 1996-2000 yılları arasında 
kimlerde bilgisayar var, kimler bilgisayarı 
kullanıyor, neredeyse ev ev biliyorduk. 

http://www.bilisimdergisi.org/s141

http://www.bilisimdergisi.org/s141


SÖYLEŞİ2012 OCAK126 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 127

Ancak şimdi bu sayı binlerle ifade ediliyor. Bu 
duruma en önemli katkı, bu süreçte yapılan 
tanıtım çalışmaları, düzenlenen bilgisayar 
eğitim kursları, ucuzlayan bilgisayar fiyatları 
olmuştur.

-Görme engellilerin meslek 
hayatlarını, günlük yaşantılarını ve 
rehabilite edilebilmeleri açısından, 
bilişim teknolojilerinden ne kadar 
yararlanıyorlar?

-Bilişim teknolojileri, son yıllarda 
engellilerin hayatına oldukça fazla yön 
veriyor. İşitme engelliler görüntülü teknoloji 
kullanarak iletişim sorunlarını en aza 
indirebiliyorlar. İşaret dili ile hazırlanan eğitim 
programlarının desteğiyle, eğitim seviyelerini 
yükseltebiliyorlar. Benzer uygulamalar 
yürüme engelliler için de hazırlanmış 
durumda. Birçok engelli, evinde oluşturulan 
bilgisayar destekli ofisleriyle iş hayatlarına 
katılabiliyorlar. 
Son yıllarda Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı’nın öncülüğünde 
birçok callcenter oluşturuldu ve engelliler 
kendi ev ortamlarından bu işi yapıyorlar. 
Görme engelliler açısından bu alan oldukça 
fazla gelişmelere şahit olmuştur. Görme 
engelli öğretmen, avukat, memur, kütüphane 
çalışanları vb., iş yaşantılarında başkalarına 
olan ihtiyaçlarını teknolojinin desteği ile 
neredeyse sıfırladı. Ancak görme engelliler 
için üretilen teknoloji, halen yurtdışından 
alınıyor ve bu durum yüksek maliyetler 
oluşturuyor. Alım gücü son yıllarda artmış 
olsa dahi hâlâ bu cihazların fiyatları oldukça 
yüksek. Görme engelliler için hazırlanmış 
ekran okuyucu programlar oldukça pahalı. Bu 
durum görme engellileri olumsuz etkiliyor. 
Bunun çözüm şu olabilir: Bu araç ve yazılımlar 
için makul bir süre öngörülerek, SGK 
tarafından ya tamamı ödenmeli ya da hatırı 
sayılır bir oranda destek verilmeli. Böylece 
hem engelli kişi, işini daha iyi yapacak hem de 
teknoloji kullanımı yaygınlaşacaktır.

-Görme engellilerin kullandığı mevcut 
yazılım ve donanımlarda karşılaştığı 

erişilebilirlik sorunları nelerdir ve 
çözümler nelerdir?

-Görme engelliler için üretilen yazılım ve 
donanımlarda karşılaşılan en önemli sorun, 
bu yazılım ve cihazların pahalı olması. Satın 
alma gücü fazla olmayan engelliler, bu 
gelişmelerden haberdar olsa dahi ayıracakları 
bir bütçeleri olmayınca bu gelişmelerden 
yararlanamıyorlar. Örneğin bir ekran okuyucu 
programın fiyatı bin Dolar , bir kitap okuma 
cihazının fiyatı iki-üç bin Avro, mobil cihazlara 
göre hazırlanmış kitap okuma yazılımının fiyatı 
ortalama sekiz yüz Avro civarında. Bunlara 
diğer yazılım ve günlük yaşam destek araç-
gereçlerini ekleyince ortaya devasa bir fatura 
çıkıyor.
 
Görme engellileri dikkate almadan hazırlanan 
yazılımlar, İnternet sayfaları, görme engelli 
bilgisayar kullanıcısı için bir kabus oluyor. 
Bir bankanın web sayfası eğer erişilebilir 
değilse işlemlerini yapamamakta ya da özel 
bilgilerini başkalarıyla paylaşarak işlemlerini 
yapmaktalar. Bir gazete veya dergiye ait 
web sayfası eğer erişilebilir değilse o yayını 
okuyamıyorlar. Bu durum, bir erişilebilirlik 
sorunu gibi görülse bile aslında bu işlerle 
uğraşanların, toplumda bulunan farklı 
insanların özelliklerini göz ardı ettikleri ya da 
bu insanlardan ne kadar uzak yaşadıklarını 
ortaya koyuyor. Yapılan yasal düzenlemelerle 
erişilebilir gazeteler, web sayfaları, ürünler 
artık olmak zorunda. Bunu nasıl yapacağınızı 
bilmiyorsanız, bu engel gruplarına yönelik 
dernekler, federasyonlar vb. kuruluşlar var. 
Bu kurum ve kuruluşlardan bilgi ve öneri 
alınabilir. Ayrıca TBD bünyesinde Görme 
Engelliler Bilişim Grubu var. Bu gruptan da 
gönüllü olarak destek istenebilir.

-Kurum-kuruluş, dernek, vakıf 
v.b. tarafından görme engelliler 
için bilişim teknolojileri ne ölçüde 
kullanılmaktadır?

-Yapılan yasal değişikliklerle, bünyesinde 
eğer engelli barındırıyorsa ona yönelik araç-
gereç ve yazılımlar kurumlar tarafından 

sağlanmak zorunda. Artık “Sen engellisin, 
bir kenarda otur, aybaşında da git matikten 
paranı al” devri kapandı. Engelliler de bu 
toplumun bir parçasıdır ve onlar da tüketen 
değil üreten olmak istiyorlar. Ellerinde 
güç bulunan bu tür kurum ve kuruluşlar 
kafalarında örülü duvarları yıkıp, engelliden 
daha nasıl yararlanabiliriz, onu hayata nasıl 
dahil edebiliriz diyerek kendilerine yön 
vermelidirler.

- Görme engellilerin internet 
kullanımında karşılaştıkları sorunlar 
nelerdir ve çözüm yolları?

- Görme engelliler, bilgisayarı kullanırken 
üzerinde uzun yıllar çalışılmış, büyük 
yatırımlar yapılmış ekran okuyucu programlar 
kullanıyorlar. Bu ekran okuyucu programların 
geliştiricileri, çıkan yeni uygulamalara ve 
İnternet sayfası hazırlama tekniklerine uyum 
sağlamak için çaba gösteriyorlar. Fakat, 
günümüzde hızla yayılan flash ve java ağırlıklı, 
görüntü ve resim üzerine hazırlanan sayfalar, 
görme engelliler için sorun oluşturuyor. Biz, 
bu tür sayfa hazırlayanlara “Tasarımınızdan 
ödün verin” demiyoruz.

Sadece, “Sayfalarınızı hazırlarken bizler için 
txt bölümü de ekleyiniz. Yazılarınızı bizlerin 
okuyabileceği txt tabanlı dosyalar halinde 
sayfalarınızdan erişimimize açınız” diyoruz.. 
Bazı web sayfalarında web sayfasının bir tts 
kullanılarak seslendirilmesi söz konusu. 
Kesinlikle buna sıcak bakmıyoruz. Bizlerin 
zaten ekran okuyucu programları var. Bu, hem 
ilgili web sayfasındaki veri akışını çoğaltıyor 
hem de bilgisayarlarımızı yavaşlatıyor. Bunun 
en güzel çözümü, web sayfaları ve yazılımlar 
hazırlanırken erişilebilirlik özelliği olmalı, bir 
yazılım, fare olmadan da klavyedeki tuşların 
yardımıyla kullanılabilmeli. Bu tür yazılımlarda 
ekranlarda görüntü kullanılmamalı, txt tabanlı 
ekran görüntüleri kullanılmalı. Kullanılacak 
javalar kesinlikle erişilebilir özelliği olan 
javalardan seçilmeli.

-Görme engellilerle ilgili kurum-
kuruluş, dernek, vakıf v.b. tarafından 
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yürütülen çalışmalarda bilgisayar desteğinin ve bilgisayar eğitiminin (okur-
yazarlığının) arttırılması yönünde ne tür teşvik edici çalışmalar yapılmakta?

-Engelliler için faaliyet gösteren kurum, kuruluşlar ve vakıflar,  İş-Kur ile işbirliği yaparak 
temsilcisi oldukları engel gruplarına teknolojinin kullanılmasıyla meslek edindirme eğitimleri 
de veriyorlar. Bilgisayar destekli ofis görevlisi, çağrı merkezi görevlisi gibi alanlarda engelliler 
yetiştirilerek hem iş bulmaları hem de bu engellilerin aileleriyle, toplumla daha iç içe zaman 
geçirmeleri sağlanıyor. Ayrıca belli bir meslekte olan görme engelliler için mesleklerini daha iyi 
ve bağımsız yapabilmeleri için bilgisayar eğitimleri de veriliyor. 

Bu eğitimlerde office yazılımlarının yanı sıra mesleklerine göre yazılımların eğitimi sunuluyor.

-Görme engelliler kendi aralarında nasıl haberleşmektedirler?

-Görme engellilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları özel bir uygulama yok. 
Herkes gibi mail, SMS ile sohbet programlarıyla bu ihtiyaçlarını gideriyorlar.  Kendi aralarında 
bilginin yayılması için oluşturdukları sohbet odaları ve özel mail grupları bulunuyor. Bu 
oluşumlar sayesinde bilgisayara ulaşabilen ama kullanımını çok iyi bilmeyen kişilere, İnternet 
kullanılarak uzaktan eğitimler, programların kullanımı anlatan sesli anlatımlar yapılıyor. Tabi ki 
bu durum, görme engellinin merak ettiği konulara ilgisini iyice çoğaltmakta, yanıtını bulamadığı 
sorularına doğru karşılıklar bulabilmekte. Burada benim gördüğüm olumsuzluk ise bu tür 
oluşumların fazla olması. Bir tane veya iki tane olabilir.

Ama sayıları arttıkça bu çok seslilik değil bölünmüşlük olarak geri dönüyor. Bir ya da iki mail 
grubunu takip etmek varken 5-6 grubu takip etmek zorunda kalınıyor. Acı taraf ise bu mail 
gruplarında hemen hemen aynı konular ve bilgiler paylaşılıyor. Farklılık fazla olmuyor. Bu 
da mail kirliliğine neden oluyor. Birleştirici çalışmalar yapılarak tek çatı altında toplanmaları 
sağlanabilir...

-Görme engellileri sosyal, kültürel ve teknik yönleriyle kamuoyuna tanıtmak 
için neler yapılmalıdır?

-Öncelikle engelliler alanında hizmet veren kurum, kuruluş, vakıf vb. yerlerin, kesinlikle 
kendilerini ifade edebilecekleri politikaları geliştirmeleri gerekiyor. Geliştirilecek doğru 
yöntemlerle topluma engellilerin bir yük olmadıkları, toplum için farklılık gösteren bireyler 
oldukları anlatılmalı. Şöyle kendinizden başlayarak etrafınızdaki kişilerle bir karşılaştırma 
yapınız. Herkeste farklı bir yön var. Kimisi uzun, kimisi kısa, kimisi şişman, kimisi zayıf, kimi 
gözlüklü, kimi esmer kimisi de beyaz... 

Aslında bütün kırılma noktası burada başlıyor. Bu farklılıkları eğer fark edebilirseniz sorun yok. 
Sizleri bir üst seviyeye taşıyacak olan farkındalığınızı arttırmaktır. Bundan sonrası çorap söküğü 
gibi gelir. Kendinizi farklılıklarla yaşamaya kapattığınız zaman, fildişi kuleden bakan bir kişi 
olmaktan öteye gidemezsiniz.

Belki engelliler için yatırım yapmak, zaman harcamak oldukça pahalı diye düşünebilirsiniz. 

Ancak şunu unutmamak gerekiyor; unutulmuş, eğitilmemiş, cahil bırakılmış engellinin topluma 
ve devlete maliyeti daha fazla olacaktır...
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