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ÖNSÖZ

Ç ağdaş bilgi to p lu m u n a m ensup h er birey toplum sal hayata da
h il olabilm ek için bilgiye erişim h a k k ın a sahiptir. Şüphesiz, hiç
k im sen in y ard ım ın a ihtiyaç d uym adan istediği, ihtiyaç duyduğu
h er bilgiye erişm ek ve y a ra rla n m ak engelli bireylerin de doğal
hakkıdır. Engelliliğin eşit h ak lara engel teşkil etm em esi gerekti
ğine göre, her d u ru m d a bilginin ulaşılabilir ve kolay kullanılabilir
fo rm atlarda sunulm ası gerekm ektedir.
Toplum sal gelişmeler ve gereksinim ler doğrultusunda hizm et
stratejilerini belirleyerek bilgi hizm etleri sunm a sorum luluğu
d o ğ ru d an kü tü p h an elerin olduğ u n d an , kütüphaneler, herkesin
olduğu gibi engellilerin de bilgiye e rişim in in sağlanm asında en
önem li kurum lard an d ır. Engelli teknolojilerinin gelişimi ile bera
b er bilgiye erişim daha kolay hale gelm iştir fakat sadece teknoloji
bilgiye erişim için tek başına yeterli olamaz. Basılı m ateryal üze
rindeki bilginin erişilebilir hale getirilm esi ve engelli kullanıcılara
ulaştırılm ası gerekm ektedir. K ütüphane k u rum larının, toplum un
tü m bireylerine eşit şartlard a h izm et verebilm esi görevi kapsa
m ın d a engelli k u llan ıcıların da bilgiye erişim ine yönelik gerekli
d onanım , yazılım ve personel desteği ile teknolojik gelişmeleri
tak ip ederek hizm ete d ö n ü ştü rm esi son derece önem lidir. Bu
yüzden, kütüphanelerde engelli kullanıcılara sunulan hizm etlerin
anlatılm ası, engellilerin bilgiye erişim inde kütüphanelerin etkisi,
önem i, y aşan an so ru n la rın ortaya konulm ası ve çözüm önerileri
sunabilm ek amacıyla bu m ütevazi kitap çalışması hazırlanm ıştır.
Engellilerin bilgiye erişimi ve kütüphane hizmetleri konusunda,
hem engelli k itlen in bilgiye erişim için k ü tüphane uygulam aları
h a k k ın d a bilinçlendirilm esi, fark ın d alık oluşturulm ası hem de

8 •

BİLG İYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

engelsiz bilgi h izm eti verm ek isteyen k u ru m la ra yol gösterici
olm ası açısından y u rt içi ve y u rt dışında h izm et veren bu alan
d aki u y g u lam aların b ir araya getirildiği, uygulam a ve literatür
araştırm asın a dayalı bu k itab ın hazırlan m asında katkı sağlayan,
farklı bakış açılarıyla çalışm aya değer k atan tü m yazarlarım ıza
ve m esleki y o ğ u n lu ğ u n a rağm en engelli h izm etleri alanında gö
nülden çalışan kıym etli hocam ız, İstanbul Üniversitesi Engelliler
Uygulam a ve A raştırm a Merkezi M üdürü Prof. Dr. Resa AYDIN’a
k atk ıları için içtenlikle teşek k ü r ediyorum . Bu çalışm anın basıl
m asını sağlayan, kütüphanecilik alanındaki tü m yayınlara kucak
açan ve m esleğin gelişim ine k atk ı sağlayan başta H ayri YAVUZ
olm ak üzere, H atice BAHTİYAR ve tü m H ip erlin k Yayınevi eki
bine gönülden teşek k ü r ediyorum .
Ç alışm anın, engelli bireylerin toplum sal yaşam a katılm asını
önleyici h er konuda olduğu gibi, bilgiye erişim alanında da de
zavantajların olm adığı b ir dünya oluşturm a çabalarım ıza faydalı
olm asını tem en n i ediyorum .

Saygılarımla,
Dr. Pervin BEZİRCİ
İstanbul, 2019

SUNUŞ

B ütün in sa n la rın hay atın ta m a m ın a d ah il olm aları için yapılı
çevre, m ekan ve ü rü n le rin herkesin k u llan ım ın a uygun olarak
tasarlan m ası gerekir. ‘Evrensel ta sa rım ’ veya ‘kapsayıcı tasa rım ’
olarak tanım lanan bu kavram, eşitlikçi ve dem okratik bir uygulama
o larak tem el in san hakkıdır. Ü lkelerin, şehirlerin, m ekânların,
binaların; toplum sal k onum ların, çalışm a hayatının, sosyal faali
yetlerin; y ani kısaca hayatın doğal akışında tem el kabul edilecek
b ü tü n alan, yer ve ü rü n le rin b ü tü n in sa n ların k u llan ım ın a açık
olm ası an lam ın a gelir.
‘Evrensel ta sa rım ’ ilkelerine göre ta sarlan an ürünler, farklı
beceri ve y e tk in lik düzeyindeki in sa n la rın k u llan ım ın a olanak
sağlar. D üzenlem eler tü m kullanıcıları eşit düzeyde kapsar. Farklı
k u llan ım biçim leri sunarak, k u llan m a yöntem lerini seçme ola
nağı tanır. T asarım ın k u llan ım ı, k u llan ıcın ın tecrübe, bilgi, dil
becerileri ya da o an k i k o nsantrasyon ve d ik k at düzeyine bağlı
olm aksızın, kolayca anlaşılabilir. Tasarım , çok az b ir çabayla,
yorulm adan, etkin ve rahat biçim de kullanılabilir. Bu ilkelere göre
tasarlan an b ir çevre, farklı ihtiyaçları olan in san la rın herhangi
ayrım cılığa

ya da dam galanm aya m aru z kalm aksızın hayata

d ah il olm aları kolaylaştırır.
Türkiye, 2008 y ılın d a im zaladığı B irleşm iş M ille tle r (BM)
E ngelli H a k la rı S özleşm esi k ap sam ın d a “Fiziksel, sosyal, eko
no m ik ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizm etlerine, bilgiye
ve iletişim e erişim in engellilerin tü m insan h ak ların d an ve temel
ö zgürlüklerden ta m y ararlan m asın ı sağlam adaki ö n e m in in ka
b ul edileceğini” b elirtm iştir. BM Engelli H ak ları Sözleşm esinin
“Erişilebilirlik” başlıklı 9. m addesi; engelli bireylerin bağım sız
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yaşayabilm eleri ve y aşam ın tü m alan ların a etk in katılım ları için
fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine
dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanakları ile hem kırsal hem
de kentsel alan lard ak i h alka açık tesislere ve hizm etlere erişim i
için gerekli ö nlem lerin alın m asın a v u rg u yapar.
Bilgi teknolojilerinin kapsayıcı ve erişilebilir olm ası eğitim
h ak k ı açısından b ü y ü k önem arzeder. E lektronik hizm etlerin,
bilgi ve iletişim araçlarının, web sitelerinin ve elektronik ortam da
su n u lan h izm etlerin evrensel ta sa rım ilkeleri dikkate alın arak
tasarlan m ası engelli k u llan ıcılar ta ra fın d a n erişilebilir olm asını
sağlar.
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve A raştırm a (ENUYGAR) M erkezinin 2003 y ılın d an itibaren başlattığı çalışm alarda,
üniversitede ‘erişilebilir çevre’ k o n u su n u öncelikli h ed ef olarak
belirlenm iştir. ENUYGAR ta ra fın d a n h azırlan an “Sesli K ütüp
h an e” projesi, 2007 y ılın d a İstanbul Ü niversitesi R ektörlüğüne
sunulm uştur. İstanbul Üniversitesi K ütüphane ve D öküm antasyon
D aire B aşkanlığının b ir alt birim i olarak kurulm ası önerilen proje
için, Boğaziçi Ü niversitesi G örm e Engelliler Teknoloji ve Eğitim
L aboratuarı, Beyazıt D evlet K ütüphanesi, Türkiye G örm e Ö zür
lüler K itaplığı gibi k u ru m larla işbirliğine gidilerek diğer görm e
engelliler k ü tü p h an elerin d ek i örnekler incelenm iştir.
Böyle b ir b irim in k u ru lm ası ile öğrencilerin eğitim i için ge
rekli yayınlarının üretim in e başlanm ası ve kitap taram a işlemleri
y ü rü tü lü rk en , g ö nüllülük esasına dayalı sesli kitap projesinin
de uygulam aya geçirilm esi hedeflenm iştir. Ü niversitenin için
den veya d ışın d an gönüllerin seslendireceği her tü rlü yayın için;
okum a ilkelerinin belirlenmesi, kaydedilen bilgilerin arşivlenmesi
ve depolanm ası için b ir stü d y o n u n k u ru lm ası da p lan la n m ış
tır. D ep olanan bilgiden k ü tü p h an ed en yararlanılabileceği gibi,
elektronik ortam d a u z a k ta n erişim in de m ü m k ü n olacağını ön
g ö rülm üştür.

SUNUŞ
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Sesli k ü tü p h an e sistem i için gerekli araç gereç ve do n an ım
altı yapısının planlanm asıyla ilgili çalışm alar ENUYGAR tarafın 
d an y ü rü tü lm ü ştü r. İstanbul Üniversitesi R ektörlüğü tarafın d an
gerçekleştirilen bu proje, 18 O cak 2012 tarih in d e Engelsiz Bilgi
M erkezinin açılışı ile tam am lan m ıştır. Engelsiz Bilgi M erkezi,
İstanbul Ü niversitesi K ütüphane ve D ö küm antasyon M erkezine
bağlanarak, sadece İstanbul Ü niversitesi öğrencilerinin değil,
T ürkiye’deki tü m k u llan ıcıların bilgiye eşit ve engelsiz erişim ini
sağlayan b ir m erkez olarak faaliyete başlam ıştır. ENUYGAR ola
rak, b u erişim e k atk ı sağlam ak bizim için b ü y ü k b ir m u tluluk
ve o n u r kaynağı olm uştur.
2012 y ılın d a faaliyete geçen Engelsiz Bilgi M erkezi ve ENUYGAR, “engelsiz İstanbul Üniversitesi” için birlikte ve uyum içinde
çalışm alarını sürdürm ektedir. K apsayıcılık ve katılım cılık pren
sibine dayanan b ir anlayış d o ğ ru ltu su n d a o rta k çalışm alarım ız
devam etm ektedir. Engelsiz Bilgi M erkezi sorum lusu Sayın M us
tafa Ö ZY Ü REK ’e ve İstanbul Ü niversitesi K ütüphane ve D ökü
m antasyon D aire Başkanı Sayın Dr. Pervin BEZİRCİ’ye değerli
k atk ıları ve y ü rü tü le n tü m çalışm alardaki u yum lu işbirlikleri
için şü k ran larım ızı sunarız.
Bilgiye engelsiz erişim konusunda hazırlanan bu eserin, alanda
önem li b ir boşluğu dolduracağına inanıyor, başta Dr. Pervin BE
ZİRCİ ve M ustafa Ö ZYÜREK olm ak üzere, em eği geçen herkesi
kutluyoruz.

Prof. Dr. Resa Aydın
İstanbul Üniversitesi E N U YG A R M erkezi M üdürü

Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim
Hizmetleri: İstanbul Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi
Barrier-F ree Access to In fo rm a tio n f o r the D isabled: İsta n b u l
U niversity L ib ra ry a n d D o c u m e n ta tio n D e p a r tm e n t’s B arrierFree In fo rm a tio n C enter

D r. P e rv in B E Z İR C İ1 ve M u sta fa Ö Z Y Ü R E K 2

Öz
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler bilgi m iktarı kadar
bilgiye erişim ortam larının da artm asını sağlamaktadır. H er birey,
üretilen ve farklı ortam larda sunulan bu bilgiye ihtiyacı oranında
erişebilmek hakkına sahiptir. Bilgiye erişim, çağdaş topluma m en
sup bireylerin toplum sal yaşam la arasındaki ilişki ve ihtiyacı olan
hizmetlere ulaşabilmesinde temel unsurlardan biridir ancak, bilgiye
erişimi sağlayan teknolojilerden tam olarak yararlanamayan ve bilgi
ihtiyacını tam olarak karşılayam ayan özel bir kullanıcı kategorisi
bulunm aktadır; engelli bireyler. Engelli bireylerin, fa rklı fo rm a tlarda bilgiye erişim alanında problemler yaşadığı görülmektedir.
Bilimsel bilgi üretme sürecinin olduğu kadar bilgiye erişimin de ana
bileşenlerinden biri olan kütüphaneler engelli bireylerin aradıkları
bilgiye engelsiz olarak ulaşabilmelerinde hayati önem e sahiptirler.

Bu yü zd e n çalışmada, kütüphanelerde engelli kullanıcılara
sunulan hizm etlerin anlatılm ası yoluyla, engellilerin bilgiye eri
1
2

Dr., İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, e-posta:
pervinb@istanbul.edu.tr
Kütüphaneci, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Engelsiz Bilgi Merkezi Sorumlusu, e-posta: mustafaozyurek@ gmail.com
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şim inde kütüphanelerin etkisi, önemi ve yaşanan sorunların ortaya
konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, engellilerin bilgiye erişimi
konusundaki h u ku ki düzenlem elere değinilerek, bilgiye erişimde
kullanılan teknolojik yöntem ler ve ülkem izdeki bu yöntem lerin
kullanıldığı bazı kütüphanelerden özetle bahsedilmekte, uygulama
örneği olarak İstanbul Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antas
yon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi M erkezi çalışm anın elverdiği
ölçüde anlatılm aktadır. Sonuç olarak, ülkem izdeki Engelsiz Bilgi
M erkezlerinin sayı olarak arttığı ancak hizm et kalitesinin istenilen
düzeyde ve standartlarda olmadığı görülmektedir. Engellilerin bil
giye erişimleri için işbirliklerinin artırılması ve mesleki standartlar
oluşturulm asının zorunlu olduğu anlaşılmakta, yaşanan sorunlara
ilişkin çözüm önerileri sunulm aktadır.

A n a h ta r Sözcükler: Engellilik; bilgiye erişim; engelsiz bilgi;
engelsiz kütüphane; İstanbul Üniversitesi M erkez Kütüphane;
Engelsiz Bilgi M erkezi.

A b stra c t
Advances in inform ation and com m unication technologies provide
an increase in the a m o u n t o f inform ation and m edia to access to
information. Each individual has the right to access this information
in different media. Access to inform ation is one o f the key elements
in the relationship between individuals o f a contemporary society,
social life and the services they need. However, there is a specific
category o f users who cannot fu lly benefit fro m the technologies
that provide access to inform ation and cannot fu lly m eet their need
fo r information; disabled persons. People w ith disabilities have
problem s in accessing inform ation in different form ats. Libraries,
which are one o f the m ain com ponents o f access to inform ation as
well as the process o f producing scientific knowledge, are o f vital

Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim Hizmetleri
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im portance fo r the disabled people to reach the inform ation they
seek w ithout barriers.

For this reason, the aim o f this study was to explain the impact
o f libraries on the access o f the disabled to the inform ation, its
importance and problems the disabled face through explaining the
services offered to disabled users in libraries. In this context, by
touching on the legal arrangements regarding the disabled’s access
to information, technological methods used in accessing information
and som e libraries using these m ethods in our country are m entioned, and as an application example, Istanbul University Library
and D ocum entation D epartm ent’s Barrier free Inform ation Center
is explained to the exten t allowed by the study. As a result, it is
seen that the num ber o f Barrier-Free Inform ation Centers in our
country has increased but the service quality is not at the desired
level and standards. It is understood that it is necessary to increase
cooperation and to establish professional standards fo r the access
o f persons w ith disabilities to inform ation providing solutions to
the problem s faced.

K ey W ords: Disability, access to inform ation, barrier-free in
form ation, barrier-free library, Istanbul University Central Library,
Barrier-Free Inform ation Center.

G iriş
K ullanıcı bilgi ihtiyaçları, hızla değişen bilgisayar teknolojileri ve
eğitim sistem inden b ü y ü k ölçüde etkilenm ektedir. T eknolojinin
ortaya çıkışı ile k u llan ıcılar bilgi d ü n y asındaki son eğilim ler
den oldukça geniş b ir biçim de y a ra rla n m ak ta d ırla r (U ribe ve
M acdonald, 2009). A ncak, bilgiye erişim i sağlayan teknolojiler
den ta m o larak yararlan am ay an ve bilgi ihtiyacını ta m olarak
karşılayam ayan engelli kitleyi, “D ünya Sağlık Ö rgütü, geride
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b ırak tığ ım ız on yıla k a d a r dünya n ü fu su n u n yüzde onu olarak
belirlem ekteyken, Ö rg ü tü n daha y ak ın ta rih li rap o rların d a bu
o ra n ın yüzde on beşlere vardığı görülm ektedir. R ak am ların da
ortaya koyduğu bu gerçek, engellilerin dünyanın en büyük azınlık
g ru b u n u o lu ştu rd u ğ u d u r” (Çelik, 2016, s. 220). “Bu in san ların
yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam ettirm e konusunda kayda
değer zorlu k lar y a şam ak tad ır” (D ünya Sağlık Ö rg ü tü ve D ünya
Bankası, 2011). “Eğitim ve sağlık gibi kam usal hizm et alanları ile
ekonom ik, sosyal ve kültürel hayata k atılım için bilgiye erişim
tem el şartlard an biridir. B ilginin yazılı, görsel veya dijital olması
fark etm eksizin, bilgiye erişim sağlanam adığı takdirde bireyin
sahip olduğu hakları kullanm ası m üm kün değildir” (Akçalı, 2015).
Engelli bireylerin bilgiye erişim i, “b ir parçası olduğu toplum la
ta m ve uyu m lu b ir bütünleşm e içinde olabilm esinin önündeki
engellerin” (Engelsiz E rişim Ç alışm a G rubu, 2012, s. 1) k a ld ırıl
m asın ın tem el yoludur.

1. E n g ellilik T a n ım ı
“Birçok dilde olduğu gibi T ürkçe’de de engelli, engellilik,
özürlü ve özü rlü lü k kelim eleri ile ilgili olarak kavram k a rm a
şası yaşan m ak tad ır. Engelli, özürlü, sakat sözcükleri arasında
anlam farklılıkları olduğu halde toplum un geneli tarafın d an aynı
anlam d a kullanıldığı g ö rü lm ek ted ir” (Güngör, Bolat, C engiz ve
A slan, 2011, s.19).
Resmi tanım lara göre de engellilik farklı şekillerde ifade edilmek
tedir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (United Nations
C onvention on th e Rights o f Persons w ith D isabilities=CRPD ),
son y ılların ta rtışm a la rın ı y an sıtarak engelliliği, “engellilerin,
başkalarıyla eşit tem elde toplum a ta m ve etkili katılım ların ı
engelleyen tu tu m ve çevresel engellere sahip o lm ak ” şeklinde
ta n ım la m a k ta d ır (Article 19, 2015, s.4). 5378 Sayılı Engelliler
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H ak k ın d a K anun b enzer b ir ifade ile engelli bireyi; “Fiziksel,
zihinsel, ru h sal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıpla
rın d a n dolayı toplum a diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda
ta m ve etk in k a tılım ın ı kısıtlayan tu tu m ve çevre koşu lların d an
etkilenen birey ” o larak ta n ım la r (Engelliler H ak k ın d a K anun,
2005).
“D ünya Sağlık Ö rg ü tü ise sakatlık, özürlülük ve engellilik
k av ram ların ı şu şekilde tan ım lam ıştır; N oksanlık, yani sakatlık
(Im pairm ent): Sağlık b a k ım ın d a n noksanlık; psikolojik, an ato 
m ik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki b ir noksanlığı veya
dengesizliği ifade eder.
-Ö zü rlü lü k (D isability): Sağlık alanında, özürlülük; b ir nok
san lık sonucu m eydana gelen ve n o rm al sayılabilecek b ir insana
oranla bir işi yapabilm e yeteneğinin kaybedilm esi ve kısıtlanm ası
d u ru m u n u ifade eder.
-Maluliyet, yani engellilik (Handicap): Sağlık alanında maluliyet
b ir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli b ir kişide m eydana
gelen ve o k işin in yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel d u ru m u n a göre
n orm al sayılabilecek faaliyette b u lu n m a yeteneğini önleyen ve
sınırlayan dezavantajlı b ir d u ru m u ifade eder” (D ünya Engelliler
Vakfı, 2010, s.4).

2) E n g ellilik T ü rle ri
Engellilerin bilgiye erişim için ihtiyaç duydukları teknolojik
ü rü n le r ve erişim m eto tları engel tü rlerine göre değiştiği için
engelilik tü rlerin d en kısaca b ah setm ek yerinde olacaktır;
“Görme Özürlü: Tek veya iki gözünde tam veya kısm i görm e
kaybı veya bozukluğu olan kişilerdir. G örm e kaybı ile birlikte göz
protezi kullananlar, ren k körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası)
olanlar da bu gru b a girm ektedir.

18

BİLG İYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

İşitm e Özürlü: Tek veya iki kulağ ın d a tam veya kısm i işitm e
kaybı olan kişilerdir. İşitm e cihazı k u lla n an la r da bu gruba gir
m ektedir.
Dil ve Konuşma Özürlü: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya
k o n u şm an ın h ızında, akıcılığında, ifadesinde, sesinde b o zukluk
olan kişilerdir. İşittiği halde konuşam ayanlar, gırtlağı alınanlar,
k o n u şm ak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak- dam ak-çene yapısında b o zu k lu k o lan lar bu gruba girm ektedir.
Ortopedik Özürlü: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik
ve fonksiyon kaybı olan kişilerdir. Kol, ayak, bacak, p a rm a k ve
om urg aların d a kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıt
lılığı, şekil b o zukluğu, kas güçsüzlüğü, k em ik hastalığı olanlar,
felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba
girm ektedir.
Zihinsel Özürlü: C .eşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan
kişilerdir. Zekâ geriliği olanlar (m ental retardasyon), D ow n
Sendrom u, F enilketonüri (zekâ geriliğine yol açmışsa) bu gruba
girm ektedir.
Ruhsal ve Duygusal Özürlü: Duygu, düşünce ve davranışlardaki
n orm ald en farklı g ö rü n tü ler nedeni ile g ü n lü k yaşam aktivitelerine tam am lam ad a, kişiler arası ilişkilerini devam ettirm ede
güçlük yaşayan kişilerdir. D epresyon, şizofreni gibi h astalık lar
bu g ruba girm ektedir.
Süreğen Hastalık: Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının
engellenm esine neden olan, sürekli b ak ım ve tedavi gerektiren
hastalıklardır (kan hastalıkları, k alp-dam ar hastalıkları, solunum
sistem i hastalıkları, sin d irim sistem i hastalıkları, id rar yolları
ve ürem e yolları hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler,
endokrin ve m etabolik hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, HIV)
Çoklu özürlülük: Birden fazla özür tü rü n e sahip olan kişilerin
o luşturduğu çoklu g ru p tu r” (Devlet İstatistik E nstitüsü [DİE] ve
Ö zürlüler İdaresi Başkanlığı [ÖZİDA], 2004).
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G örüldüğü gibi, “özürlülük tü rleri ve ihtiyaçları çok çeşitlidir.
Bedensel, görm e, işitm e, konuşm a ve zihinsel özürlülük türleri
y an ın d a b ir de süreğen h astalık sahibi özürlü g ru p ların ın ih ti
yaçları farklıdır. K im i özürlüler için ileri ve pahalı, kim ileri için
ise basit ve ucuz teknolojik araç-gereçler o n ların yaşam tarzlarını
yeniden biçim lendirebilir. Bu sayede ö zürlülerin gerek gü n lü k
gerekse de iş hayatları daha y aşanabilir ve sürdü rü leb ilir b ir du
ru m a getirilebilir. G ü n ü m ü zü n ileri bilgi ve iletişim teknolojileri
sayesinde to p lu m u n yaklaşık h er sekiz kişisinden b irin in daha
iyi şartlard a y aşam ların ı sürdürm eleri, hem o n lar için hem de
top lu m u n genel sağlığı için gerekli ve uygulanabilir b ir projedir”
(G üngör ve diğerleri, 2011, s.85).

3. E ng ellilere S u n u la n U y a rla n m ış T eknolojiler
Teknoloji, engelli kişilerin karşılaştığı ve toplum a ta m katı
lım ların ı engelleyen geleneksel iletişim ve etkileşim engellerini
ortad an k ald ırm ak için önem li fırsatlar su n m ak tad ır (Raja, 2016,
s. 3). Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), çevresel engelleri kaldı
rarak, eşit erişim ve toplum a k atılım ı sağlayarak ve özerkliğin
kalitesini iyileştirerek engellilerin yaşam kalitelerinde gerçekten
b ir dev rim y a ra tm ıştır (H u m an Rights C om m ission, 2012, s.4).
Ç oğu insan için, teknoloji işleri kolaylaştırır. Engelli insanlar için
teknoloji, işleri olanaklı k ıla r (Raja, 2016, s. 3).
Dijital bir bilgi, engelli olsun veya olm asın herkesin duyularına
hitap edecek şekilde tasarlanm alıdır. Algı veya m otor engelli olan
ve genellikle erişim i sınırlı olan insan lar için m atbu ve bilgisayar
tab an lı bilgi ve sayısal b ilg in in yaygınlığı olum lu b ir gelişm edir.
Bununla birlikte, tasarım cılar genelde engelli kişilerin erişim lerini
d ikkate alm ad an dijital teknolojileri uygulam aya koym uşlardır
ve bu teknolojilerin k u ru m sa l alıcıları çoğunlukla erişilebilirlik
k o n u su n d a ısrarcı olm am ışlardır. Birçok uygun m aliyetli erişi
lebilirlik çözüm ü olsa bile, genellikle hayata geçirilm em ekte ve
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sonuç olarak, engellilerin sayısal bilgilere erişm esini ve elektronik
d on an ım ve yazılım uygulam alarını k ullanm asını engelleyen çok
fazla etken ortaya çıkm aktadır. Dijital bilgilere erişm enin ö n ü n 
deki engeller, tek n o lo jin in kendine özgü kısıtlam alarıyla ilgili
değil genellikle teknoloji geliştirm e sürecindeki dikkatsizliklerin
b ir sonucudur. Erişilem eyen teknolojiler, çoğunlukla toplum sal
b ir ayrım cılığa da yol açm ak tad ır (Lazar, G oldstein ve Taylor
2015, s. 2-4). A ncak, son zam an lard a analog teknolojiden dijital
teknolojiye geçiş, engellerin çoğunu o rtad an kaldırm ıştır. Ç ünkü
dijital bilgi, engelliler ta ra fın d a n da kullanılabilen, daha dü şü k
m aliyetli ve kolaylıkla erişilebilir genel am açlı cihazlar sayesinde
ses, m etin, fiziksel kalıplara (ör. Braille) kolayca d ö n ü ştü rü leb il
mektedir. Dijital çağ, engelli topluluğun yaşam kalitesini doğrudan
geliştiren teknolojilerde birçok ilerlemeye kapı açm ıştır (Atkinson
ve C astro, 2008, 49).
Elli beş ülkeden yüz elli uzm anın, yakın tarihli bir anketi, web
sitelerini ve m obil cihazları, engelli k işilerin sosyal ve ekonom ik
hayata d âh il edilm elerine en fazla k atk ı sağlayacak teknolojiler
o larak sıralam ıştır. U zm anlar aynı zam an da engelli bireyler için
BİT’in bağım sız yaşam , istihdam , eğitim ve devlet hizm etlerine
erişim açısından en fazla nüfu za sahip olduğunu da görm üş
lerdir. B ununla birlikte, teknolojideki ilerlemeler, engellilerin
sosyoekonom ik o larak toplum a d âh il edilm esindeki boşlukları
k ap atm ak için tek başına yeterli değildir. K apsam lı gelişme için
BİT’in uyarlanm ası, k u llan ım ı ve uygulanm ası, ekosistem için
deki diğer faktörlere bağlı k alm aktadır. M evcut kanıtlar, engelli
kişilerin toplum a dâhil edilm esi için BİT’i kullanm a başarısının,
paydaşların m evcut bilişim teknolojileri çözüm leri, kanunlar,
p o litik alar h a k k ın d a k i bilgisi ve farkındalığı ile d o ğ ru d an ilgili
olduğunu g österm ektedir (Sam ant, M atter ve H arniss, 2012).
BİT’ in k ullanılm ası, erişilebilir ve kapsayıcı şekilde tasarlan 
m adıkça, engelli ve engelsiz kişiler arasındaki farklılıklar artm aya
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m a h k û m d u r (Raja, 2016, s. 3-5). Engelliler için erişilebilirlik, bir
sistem i veya b ir binayı kullan ılab ilir k ılm ak dem ektir. Engelliler
için erişilebilirlik bilgilendirici sistem lere uygulandığında, b ir
bilgi sistem i, a ltern atif g ird i ve/veya çıktı yöntem leri ku llan an
b iri ta rafın d an kullanılabilecek k ad ar esnektir (D udley ve Lazar,
2008, s. 3112-3113).
Engelliler için web erişilebilirliği ise, engellilerin web say
faları ile etkili b ir şekilde etkileşim de b u lu n m a la rın ı sağlayan
web ta sa rım ı an lam ın a gelir. W eb erişilebilirliği, tü m engelleri
d ikkate alır. E rişilebilirlik k o n u la rın ı n etleştirm ek ve çözüm ler
tan ım la m a k için, Web Erişilebilirlik G irişim i (Web Accessibility
Initiative=W AI) uluslararası stan d artlar geliştirm ektedir ve w eb’i
erişilebilir hale getirm e k o n u su n d a tem el b ir role sahip üç k u ral
küm esi önerir.
*WCAG 1.0 (Web İçeriği E rişilebilirlik Yönergeleri),
*UAAG (K ullanıcı A racı E rişilebilirlik Yönergeleri),
*ATAG (Yazma A raçları E rişilebilirlik Yönergeleri).
Bu kılavuzlar, web teknolojilerinin web siteleri, tarayıcılar ve
erişilebilir düzenlem e araçları oluşturm ak için nasıl kullanılabile
ceğini açıklam aktadır. İnternetin artan kullanılabilirliği açısından
güçlü işaretler olup, İn te rn e t’in tem el tek n ik özelliklerini tem el
alırlar (Isaila ve N icolaub, 2010, s.4498).
Web erişilebilirliği kuram sal olarak yasayla uygulanabilirken,
önem li olan mesele tek n ik açıdan b ir web sitesini erişilebilir kıl
maktır. Bu konuda çeşitli ve farklı yaklaşım lar bulunm akla beraber,
bir web sitesinin erişilebilirlik için “yeniden uyarlanm ası” yerine,
ilk etapta erişilebilir olm asını sağlam ak daha kolaydır (D udley
ve Lazar, 2008, 3114). Bu nok tad a insan-bilgisayar etkileşim inin
dikkate alınması da engellilerin bilgiye erişimi açısından önemlidir.
“İnsan-bilgisayar etkileşimi, bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin
daha kullanılabilir olması ve kullanıcının taleplerine daha uygun
sistemler üretilm esi konusu ile ilgilenen m ultidisipliner bir alandır.
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İnsan ve bilgisayar birlikte çalıştığında yapılacak işlerin tasarım ı,
p lanlanm ası ve çalışm ası olarak ifade edilebilir. İn san bilgisayar
etk ileşim in in am acı, bilgisayarın k u lla n ım ın ı daha verim li hale
getirm ektir. İnsan ve bilgisayar etkileşim i, ara yüzler aracılığı ile
gerçekleşir. Bu ara yüzler, yazılım ın b ir fonksiyonu olabileceği gibi,
çeşitli d o n a n ım bileşenleri (çevresel bileşenler) ile de etkileşim
sağlanabilir” (A ktaş ve diğerleri, 2007, s.425). İnsan-bilgisayar
etkileşim i dünyasında, engeller genellikle üç farklı kategoriye
ayrılır: algılam a engelleri (görm e ve işitm e kısıtlam aları), m o 
tor/fiziksel engeller (el, kol ve k o n u şm an ın sınırlı kullanım ı) ve
bilişsel engeller (Lazar ve diğerleri, 2015, s. 2-4).
Engelli in san lar için erişilebilirliği geliştiren teknolojiler ise
genellikle üç sınıfa ayrılır:
Yardım cı Teknoloji; engelli b ir k işin in işlevsel yetenekleri
geliştirm ek am acıyla özellikle tasarlan m ış teknoloji,
U yarlanabilir Teknoloji; engelli insanlara, norm alde erişe
m eyecekleri teknolojiyi k u llan m aların a izin veren b ir düzenek,
E rişilebilir Teknoloji; b irço k geniş uygulam a alanına sahip,
engelli in sa n la r için engelleri kaldırm aya yardım cı olan ve d ü n 
yayı d ah a erişilebilir hale getiren teknoloji (A tkinson ve C astro,
2018, s.50).
İlerleyen teknolojik im kanlar, engelli bireylerin zorluklarını en
aza indirgem ek; ihtiyaçların karşılanm ası, hayatın düzenlenm esi,
bilgiye erişim ve sosyal ilişkilerin sü rdürülm esine yönelik birçok
engeli o rtad an kald ırm ak amacıyla engel türlerine göre teknolojik
ü rü n ler de geliştirilm esine im kan tanım aktadır. Engelli bireylerin
engel g ru p ların a bağlı olarak farklılık gösteren engellilere yöne
lik uyarlan m ış teknolojik ü rü n lere göz atm ak faydalı olacaktır.

3.1. G ö rm e E ng ellilere Y ö n elik T eknolojiler
Görm e engelli bireylerin engellerini ortadan kaldırm anın çeşitli
yolları b u lu n m ak tad ır. B un lard an en önem lileri, görm e engelli
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bireylerin yararlan d ığ ı görsel-m ultim edya bilgisinin işitsel hale
d ö n ü ştü rü lm esi ve özel yazılım k u llan ım ı ile g rafik büyütm e
çözüm leridir.
G örm e engelli bireylerin ve eğiticilerinin bilgilendirilm esi ve
eğitim i için geliştirilm iş e-öğrenm e ortam ı da, görm e engellilerin
iletişim ihtiyaçlarını ve engellerini o rtad an kaldıran teknolojilerle
h ed ef kitleye çeşitli olan ak lar sağlam aktadır. Bu tü r destekleyici
o rtam lar, görm e engelli k işilerin engellerinin psikolojik açıdan
anlaşılm ası ilkesine d ayanm aktadır. Bu ilke, engellilerin sadece
hayatını kolaylaştırm ak değil, aynı zam anda diğer becerilerini de
a rttıra ra k hem kişisel hem de iletişim sel ihtiyaçlarını karşılam ak
için dikkate alınm ası esas olan b ir prensiptir (Drigas, Kouremenos
ve V rettaros, 2013, s. 2-4).
Başlangıçta, engelli kişilere y ard ım cı o lm ak için geliştirilen
b irçok teknoloji, so nrasında d ah a geniş b ir uygulam a alanı b u l
m aktadır. Tarayıcı teknolojisi de, Ray K urzw eil’ in körler için bir
okum a m akinası yapm a k ararı ile d o ğ m u ştur (Lazar ve diğerleri,
2015, s. 2-4). “G örm e engellilere yönelik o larak dünyadaki en
m uhteşem buluş, yazılı bir m etni, b ir m ak in an ın üzerine koym ak
ve onu duym aktır. Braille k u llan m ad an , b ir başkasına o k u tm a
d an b ir kitabı o kum aktır. Bunu R aym ond Kurzweil başarm ıştır.
Bu, Braille’den b u yana b aşarılm ış en b ü y ü k buluştur. Kurzweil
ta ra fın d a n tasarlan an b u okum a m akinası, basılı m etni yüksek
sesle o k u m ak am acıyla b ir k onuşm a sentezleyici ile elektronik
b ir tarayıcı k u llanm aktadır. Bu m akina,1980’li yıllarda 2000’den
fazla farklılığı b u lu n a n 1000 dil k u ra lla rı ile prog ram lan m ıştı
ve o y ıllarda 200 farklı yazı tü rü n ü ve 225’ten fazla kelim eyi bir
d akik ad a okuyabilm ekteydi. Kurzweil O kum a M akinası’n ın o
y ıllarda kör bireylere son derece uyg u n olm a nedenlerinden en
önem lisi, Körler U lusal Federasyonu’n u n (N ational Federation
o f the Blind) k ö r k u llan ıcıları ta ra fın d a n denenm iş olm ası idi.
Bu okum a m akinası’n ın geliştirildiği yıllardan günüm üze, görme
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engellilerin bilgi erişim so ru n la rın a çözüm olarak geliştirilen
ü rü n le r şu b aşlıklarda irdelenebilir:
*Ekran B üyütücüleri: G enellikle az görebilen kullanıcılara
yönelik o larak geliştirilen ek ran b ü y ü tü cü yazılım lar aynı za
m an d a “b ü y ü k baskı” p ro g ram ları olarak da anılm aktadır. Bu,
kolay ve ucuz o larak gerçekleştirilebilen b ir u y arlam adır ve yazı
k a ra k te rin i 13.9 p u n to d a n d ah a b ü y ü k gösterebilen g ö rü n tü bi
çim i olarak ta n ım la n m a k ta d ır. Salt görm e engelli kullanıcılar
için değil, aynı zam an d a ek ran d ak i bilgiyi daha rah at okum ak
isteyen kullanıcılar için de kullanılabilmektedir. Ekran büyütücüler,
ekran d a g ö rü n tü len en her k arak terin , ek ran ın b ir b ö lü m ü n ü n
veya ta m a m ın ın seçilerek büyütü lm esin e olanak sağlam aktadır.
*Ekran O kuyucu Yazılımlar: Kör kullanıcılar için tasarım lanm ıştır. E k ra n ın k u llan ıcın ın seçtiği b ir bö lü m ü n ü sentezlenm iş
ses olarak okuyan yazılım lardır. Bu yazılım lar, m etni sese çevi
rebilirler, eğer görsel objeler için o lu ştu ru lm u ş b ir m etin varsa,
b u n la r da sese çevrilebilm ektedir.
*Braille G ird i-Ç ık tı D onan ım ları: E kranda görüntülenen
m etni, m enüleri okuy arak b ir Braille ek ran ın ı veya Braille alfa
besi ile basılm ış belgeleri k u llanıcısına ileten d o n anım lardır. Bu
donanım lar, uygun b ir klavye ile kişisel bilgisayarlara bağlanarak
çalışabilm ektedir. Bilgisayara girdi, sta n d art b ir klavye ile yapıl
m akta, çıktı ise istenirse Braille olarak alınabilm ektedir ” (Subaşıoğlu, 2000, s. 188-204).

3.2. İşitm e E ngellilere Y ö n elik T eknolojiler
“İşitm e engelli k u llan ıcılar sadece ses aracılığı ile iletişim
gerektiren u y g ulam alarda güçlüklerle k arşılaşm aktadırlar. Bu
engel grubuna yönelik olarak uyarlanm ış teknolojiler ise şunlardır:
*İşitme Engelliler İçin İletişim Cihazı (TDD-Telecommunications
Device fo r the Deaf): TDD, n o rm al telefon hatların a b ağlanan ve
ses yerine yazı tran sferi am acına yönelik b ir araçtır. H a ttın bir
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ucundaki klavye ile yazılanlar, diğer uçtaki ekranda izlenebilmek
tedir. H a ttın sadece b ir u cu n d a TD D varsa, aracı istasyonlarda
b u lu n a n operatörler TD D cih azın d an gelen yazıyı okuyarak ve
norm al telefondan gelen sesleri yazıya çevirerek iletişim in ger
çekleşm esini sağlarlar.
*Ses ve konuşm a çeviricileri: Video gibi görsel ve işitsel o rtam 
lardaki konuşm aları yazıya çevirerek işitme engellilerin erişim ine
olanak sağlayan cihazlardır.
*Ses yükselticiler: Telefon vb. ses iletim ine dayanan iletişim
araçların d a norm ald en d ah a y ü k sek ses seviyeleri üretm eye ya
rayan cihazlardır. Kullanıcı, sesi istediği gibi ayarlayabilmektedir.
*Frekans ayarlayıcılar: iletilen seslerin frekanslarını düşürerek,
erişim in i kolaylaştıran cihazlardır. İşitm e b o zu k lu k ları yüksek
frekanstaki sesleri algılam a sorunları yarattığından, frekans ayar
lam aları yoluyla erişim i a rttırm a k olanaklıdır.
İşitm e engelli kullan ıcılara yönelik o larak tasarım lan m ış ol
m aların a k arşın, ses ve konuşm a çeviricileri, ses yükselticiler
ve frekans ayarlayıcılar aynı zam an d a görm e engelliler için de
k u llanılabilen teknolojilerdir.
*Sinyal sistemleri: Sesli uyarılarda bulunan sistemlerde (örneğin;
bilgisayara yanlış giriş ya da hata mesajı veren sesli uyanlarda),
bu uyanların işitm e engelli kullanıcılara da ulaşabilm esi için gör
sel sinyaller (örneğin; yanıp sönen cursor ya da ekran) sağlayan
sistem lerdir” (Subaşıoğlu, 2000, s. 188-204).

3.3. F izik sel E n g ellilere Y ö n elik T eknolojiler
“Fiziksel sınırlam aları b u lu n an insanlar tarafından bilgisayara
erişim , tem elde girdi teknolojisinin k o n u sunu oluşturm aktadır.
Bu tü r kullanıcılar, stan d art klavyeleri ve m ouse’ları kullanm akta
güçlüklerle karşılaşm aktadır. Bu kullanıcılara yönelik olarak ge
liştirilm iş teknolojiler;
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A lte r n a tif işaretleme araçları: Bu araçlar, v ü c u tla rın ın bir
b ö lü m ü n ü n (ayak, baş, el, göz) h areketlerini kontrol edebilen
k u llan ıcılar için geliştirilm iştir. Ayak, baş, el ya da göz hareket
leri ile kontrol edilebilen işaretlem e araçları ile fiziksel engelliler
bilgisayarı yönlendirebilm ektedirler.
*Ekran klavyeleri: E k ran klavyeleri, sta n d a rt b ir klavyenin
tü m özelliklerini b ir ekran üzerinde sunan sistemlerdir. E kranda
cursor’u bir tuş üzerinde hareket ettirmek, tıpkı standart bir klavye
ü zerindeki b ir tuşa b asm ak gibidir. Fiziksel engelli kullanıcılar,
altern etif işaretlem e araçları ile birlikte ek ran klavyesini kulla
nabilm ektedirler.
*Ses-yazı çeviricileri: Bu çeviriciler aracılığıyla yazı ya da çe
şitli k o m u tlar klavye kullan ılm ak sızın , sesle iletilebilm ektedir.
*Akıllı sözlükler: K ullanıcının, yazdığı kelim eyi sonuna kadar
yazm asına gerek k alm ad an tam am lay an sözlüklerdir.
*Geliştirilmiş klavye özellikleri: StickyKeys: İşlev tu şla rın ın
(Shift, C ontrol vb.) k u llan ım ın d a değişiklik yaparak, birden fazla
tuşa aynı anda basam ayan kullanıcılar için, tuşlara sırayla basm a
olanağı sağlam aktadır.
MouseKeys: M ouse kullan am ay an ku llanıcıların, girdilerini
klavye ile yapabilm elerini sağlar.
RepeatKeys: K arak terlerin te k ra rı için gereken süreyi a rttı
ra ra k kullan ıcılara tu şları geri çekm ek için z am an kazandırır.
SlowKeys: K arakterlerin basılm ası için tu şla rın basılı tu tu l
ması gereken süreyi azaltarak yazım hatalarını önler” (Subaşıoğlu,
2000, s. 188-204).

3.4. Z ih in se l E n g ellilere Y ö n elik T eknolojiler
“Zihinsel engelliler, az görenler ve fiziksel engeli bulunan kulla
nıcılarla hem en hem en aynı karakteristiklere sahip olduklarından,
az görenlere ve fiziksel engellilere yönelik olarak tasarım lan m ış
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birçok teknoloji, zihinsel engelliler ta ra fın d a n da kullanılabil
m ektedir. Özel olarak b u tü r engeli b u lu n a n bireylere yönelik
olarak tasarım lan m ış çok fazla teknoloji b u lunm am akla birlikte,
algılam a ve ilişki k urm aya yönelik basit hafıza ve yönlendirm e
yardım cıları k u lla n ılm a k ta d ır” (Subaşıoğlu, 2000, s. 203-216).
G elişen teknolojiler h er ne k ad ar engellilerin hayatını kolay
laştırsa da tek b aşına yeterli değildir. T eknolojinin yanı sıra b ir
ta k ım u y arlam alar yapılm ası gerekm ektedir. D o ğuştan işitm e
engelliler sesleri ta m olarak tan ıy am ad ık ları için dil gelişim leri
zayıftır ve çekim eklerinde, yardım cı fiillerde, devrik ve çok uzun
cüm leleri o kum ada zorlu k lar yaşam aktadır. Aynı şekilde z ih in 
sel engelliler ve öğrenm e güçlüğü olanlar için de benzer d u ru m
geçerlidir. Bu gibi d u ru m lard a u z u n ve k arm aşık m etinler yerine
“kolay okunabilen” diye ad landırılan m etinler kullanılm ası bahsi
geçen gru p lard ak i engelliler için daha faydalı olm aktadır. “Kolay
okunabilen te rim in in b irb irin d e n çok az farkı olan iki ta n ım ı
b u lunm aktadır. Bu tan ım lard an b iri m etn in ortalam a bir m etine
kıyasla o k u n m asın ı daha kolay hale getiren fakat anlaşılm asını
kolaylaştırm ayan dilsel b ir uyarlam a b içim indedir, diğer ta n ım
ise hem okum ayı hem anlam ayı kolaylaştıran bir uyarlamayı ifade
etm ektedir” (International Federation of Library Associations and
In stitu tio n s [IFLA] ve IFLA Section o f Libraries Serving Disadvantaged Persons, 1997). K on u n u n d ah a net anlaşılabilm esi için
ek 3’de yer alan örneğe b a k m a k faydalı olacaktır. Ö rnekte aynı
m e tn in orijinal versiyonu ve kolay okum a versiyonu verilm iştir.
Buraya k ad ar engellilik tü rle ri ve engelliler için uyarlanm ış
teknolojilere d eğ in d ik ten sonra, çalışm an ın devam ında konu
edilecek olan engellilerin bilgiye erişim i k onu su n d a h u k u k i b o 
y u tu n önem li olm ası sebebiyle konu ile ilgili öne çıkan h u k u k i
düzenlem elerden b ah setm ek yerinde olacaktır.
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4. Engellilerin Bilgiye Erişim i ile İlgili H u k u k i Düzenlem eler
T ürkiye C u m h u riy e ti A n a y a sa sı M adde 42’ye göre; Kimse,
eğitim ve ö ğ ren im h a k k ın d a n y oksun b ırakılam az. Devlet, du
ru m la rı sebebiyle özel eğitim e ihtiyacı o lanları toplum a yararlı
kılacak tedbirleri alır (Türkiye C um h u riy eti Anayasası, 1982).
B irleşm iş M illetler E ngellilerin H a k la rın a Ilişk in Sözleşme;
“Bu Sözleşme’n in am acı, engellilerin tü m insan h ak ve tem el öz
g ü rlü k lerin d en ta m ve eşit şekilde y ararlan m asın ı teşvik etm ek,
k o ru m a k ve sağlam ak ve d o ğ u ştan sahip oldukları onura say
gıyı güçlendirm ektir.” Türkiye ta ra fın d a n da im zalanan, toplam
50 m addeden oluşan ve ta ra f olan devletlere, engellilere karşı
ayrım cılığı o rta d a n k a ld ırm a k ve o n la rın yaşam stan d a rtla rın ı
yükseltm ek gibi y ü k ü m lü lü k ler getiren sözleşm enin konum uz
ile ilgili m addeleri şu şekildedir:
“M adde 9 Erişebilirlik;
1. T araf D evletler engellilerin bağım sız yaşayabilm elerini ve
yaşam ın tü m alanlarına etk in katılım ını sağlam ak ve engellilerin
diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşım a, bilgi ve
iletişim teknolojileri ve sistem leri d ah il olacak şekilde bilgi ve
iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka
açık diğer tesislere ve hizm etlere e rişim in i sağlam ak için uygun
tedbirleri alacaklardır. E rişim önü n d ek i engellerin tespitini ve
ortadan kaldırılm asını da içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında,
aşağıda belirtilenlere de uygulanır:
(a) Binalar, yollar, u laşım araçları ve okullar, evler, sağlık te 
sisleri ve işyerleri d ah il diğer kapalı ve açık tesisler;
(b) E lektronik h izm etler ve acil h izm etler de dahil olm ak
üzere bilgi ve iletişim araçları ile diğer hizm etler.
2. T araf Devletler aşağıdakileri gerçekleştirm ek için de uygun
tedbirleri alacaklardır:
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(a) K am uya açık veya k am u hizm etin e su n u lan tesis ve h iz 
m etlere erişim e ilişkin asgari sta n d a rt ve rehber ilkelerin gelişti
rilm esi, duyurulm ası ve b u n lara ilişkin uygulam aların izlenmesi;
(c) İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik so ru n 
larıyla ilgili o larak eğitilmesi;
(f) Engellilerin bilgiye erişim ini sağlam ak için onlara uygun
yollarla y ard ım ve destek su n u lm asın ın teşvik edilmesi;
(g) Engellilerin İn tern et d ah il yeni bilgi ve iletişim teknolo
jilerine ve sistem lerine e rişim in in teşv ik edilmesi;
(h) E rişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistem lerinin
tasarım , geliştirm e ve dağ ıtım çalışm alarının ilk aşam adan baş
layarak teşv ik edilm esi ve böylece bu teknoloji ve sistem lere en
gelliler ta ra fın d a n asgari maliyetle erişilebilm esinin sağlanm ası”
(Engellilerin H ak ların a, 2009).
“M adde 21 Düşünce ve ifade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim; Taraf
Devletler engellilerin iş bu Sözleşme’n in 2. M addesinde tan ım lan 
m ış tü m iletişim araçların ı tercihe bağlı kullanabilm esi, bilgi ve
fik ir araştırm a, alm a ve verm e özgürlüğü dahil düşünce ve ifade
özgürlü ğ ü n d en diğer bireylerle eşit k oşullar altında yararlan a
bilm esi için uyg u n tü m tedbirleri alır. Bu tedbirler aşağıdakileri
içerm elidir:
(a) Kamuya sunulması amaçlanan bilginin engellilerin erişebileceği
biçim lerde ve farklı engelli gruplarına uygun teknolojilerle güncel
olarak ve ek b ir bedel alın m ak sızın sunulm ası;
(b) Engellilerin resm i tem aslarda işaret dillerini, Braille alfabe
sini, beden d ilin i ve tercih ettikleri diğer tü m erişilebilir iletişim
araç ve biçim lerini k u lla n m a la rın ın kolaylaştırılm ası;
(c) K am uya açık hizm et su n an özel k u ru lu şların in ternet da
h il olm ak üzere, engellilerin erişilebileceği ve kullanılabileceği
biçim de bilgi ve h izm et su n m a la rın ın teşvik edilmesi;
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(d) In tern et aracılığıyla bilgi su n a n lar dahil olm ak üzere
kitle iletişim hizm eti su n an k u ru m la rın h izm etlerini engellilerin
erişebileceği şekillerde su n m a la rın ın teşvik edilmesi;
(e) İşaret dili k u lla n ım ın ın kabul ve teşvik edilm esi
M adde 24 Eğitim;
1. Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır. Taraf Devlet
ler, bu h ak k ın fırsat eşitliği tem elinde ve ayrım cılık yapılm aksızın
sağlanm ası için eğitim sistem in in b ü tü n leştirici b ir şekilde her
seviyede engellileri içine alm asını ve ö m ü r boyu öğrenim im kanı
sağlar. B unun için aşağıdaki hedefler gözetilm elidir:
3. T araf D evletler engellilerin to p lu m u n eşit üyeleri olarak
eğitim e ta m ve eşit k atılım ların ı kolaylaştırm ak için yaşam ı ve
sosyal gelişim becerilerin i ö ğ renm elerini sağlar. T araf Devletler
bu am açla aşağıda b elirtilen tedbirleri alır:
(c)

G örm e, işitm e veya h em görm e hem işitm e-konuşm a en

gellilerin özellikle çocuk ların eğ itim in in en uygun dille, iletişim
araç ve biçimleriyle, onların akadem ik ve sosyal gelişim ini artırıcı
o rtam lard a su n u lm asın ın sağlanm ası.
4. T araf Devletler bu h ak k ın yaşam a geçm esini sağlam ak için,
engelli o lan lar d ah il olm ak üzere, işaret d ilin i ve Braille alfabe
sini bilen ö ğ retm en lerin işe alınm ası ve eğitim in her düzeyinde
çalışan u z m a n la rın ve p ersonelin eğitim i için uygun tedbirleri
alır. Sözkonusu eğitim engelliliğe ilişkin b ilincin artırılm asını,
altern atif iletişim araç ve biçim leri ile destekleyici eğitim teknik
lerin in ve m atery allerin in k u llan ılm asın ı içerm elidir.
5. T araf D evletler engellilerin genel yüksek okul eğitim ine,
m esleki eğitim e, erişkin eğitim ine ve ö m ü r boyu süren eğitim e
ayrım cılığa u ğ ram ak sızın diğer bireylerle eşit koşullar altında
erişim ini sağlar. Taraf Devletler bu amaçla engellilerin ihtiyaçlarına
uyg u n m ak u l düzenlem elerin yapılm asını tem in eder.
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M adde 30. Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Z am an Aktiviteleri
ve Spor Faaliyetlerine Katılım;
1.

T araf D evletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar

altında kültürel yaşam a k atılım h a k k ın ı ta n ır ve engellilerin
aşağıda belirtilen lerd en y ararlan m asın ı sağlam ak için gerekli
tü m tedbirleri alır:
(a) K ültürel m ateryallere ulaşılabilir biçim leri aracılığıyla
erişm ek;
(c)

Tiyatro, m üze, sinem a, k ü tü p h ane ve tu ristik hizm etler

gibi kültürel e tk in lik le rin yapıldığı veya h izm etlerin sunulduğu
yerlere ve ayrıca m ü m k ü n olduğu ölçüde ulusal k ü ltü r açısından
önem li anıtlar ve alanlara erişm ek” (Engellilerin H aklarına, 2009).
Ö zü rlü ler ve B a zı K a n u n ve K a n u n H ü k m ü n d e K a ra rn a 
m elerde D eğ işiklik Y a p ılm a sı H a k k ın d a K anun;

“M adde 3-

(Değişik:6/2/2014-6518/63 md.) Bu K an u n u n uygulanm asında;
a) D oğrudan ayrımcılık: Engelliliğe dayalı ayrım cılık temeline
d ayanan ve engellinin h a k ve özgürlüklerden karşılaştırılabilir
d u ru m d ak ilere kıyasla eşit şekilde y ararlan m asın ı engelleyen,
kısıtlayan veya zo rlaştıran h er tü rlü farklı m uam eleyi,
b) Dolaylı ayrım cılık: G örü n ü şte ayrım cı olm ayan her türlü
eylem, işlem ve uygulam alar sonucunda engelliliğe dayalı ayrım 
cılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin h a k ve özgürlüklerden
y ararlanm ası b a k ım ın d a n nesnel olarak haklılaştırılam ayan de
zavantajlı b ir k o n u m a sokulm asını,
d) Engelliliğe dayalı ayrım cılık: Siyasi, ekonom ik, sosyal,
kültürel, m edeni veya başka herh an g i b ir alanda insan h a k ve
tem el ö zg ü rlü k lerin in ta m ve diğerleri ile eşit koşullar altında
kullan ılm ası veya b u n la rd a n y ararlan ılm ası önünde engelliliğe
dayalı o larak gerçekleştirilen h er tü rlü ayrım , dışlam a veya kı
sıtlam ayı,
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f) Erişilebilirlik: B inaların, açık alanların, ulaşım ve bilgi
lendirm e hizm etleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler
tarafın d an güvenli ve bağım sız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir
olm asını,
l) U m um a açık hizm et veren yapı: Kam u hizm eti için kullanılan
resm î binalar, ibadet yerleri, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri;
sinem a, tiyatro, opera, m üze, kütü p h an e, konferans salonu gibi
kültürel b in a la r ile gazino, d ü ğ ü n salonu gibi eğlence yapıları;
otel, özel y u rt, iş h anı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar; spor
tesisleri, genel o to p ark ve b u n a b en zer u m u m a ait bin aları ifade
eder.
M adde 7- (Değişik:6/2/2014-6518/69 md.); B ilgilendirm e hiz
m etleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için erişilebilir
olm ası sağlanır.
Eğitim ve öğretim M adde 15- (Değişik:6/2/2014-6518/73 md.);
H içbir gerekçeyle engellilerin eğitim alm ası engellenemez. Engel
liler, özel d u ru m la rı ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları
çevrede bütünleştirilm iş ortam larda, eşitlik temelinde, hayat boyu
eğitim im k â n ın d a n ay rım cılık yapılm aksızın y ararlan d ırılır.”
(Ö zürlüler ve Bazı K anun, 2005).
5846 Sayılı F ikir ve S a n a t Eserleri K a n u n u ; “D ers kitapları
dahil, alenileşm iş veya yayım lanm ış yazılı ilim ve edebiyat eserle
rin in engelliler için üretilm iş b ir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç
güdülm eksizin b ir engellinin k u llan ım ı için kendisi veya üçüncü
b ir kişi tek nüsha o larak ya da engellilere yönelik h izm et veren
eğitim k u ru m u , v a k ıf veya d ern ek gibi k u ru lu şla r ta rafın d a n
ihtiyaç k ad ar kaset, CD, braille alfabesi ve benzeri form atlarda
çoğaltılm ası veya ö dünç verilm esi bu K anunda öngörülen izinler
alın m ad an gerçekleştirilebilir. Bu n ü sh alar hiçbir şekilde satıla
m az, ticarete konu edilem ez ve am acı dışında k u llanılam az ve
kullan d ırılam az. Ayrıca b u n ü sh alar ü zerinde h a k sahipleri ile
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ilgili bilgilerin bulundurulm ası ve çoğaltım am acının belirtilm esi
zo ru n lu d u r.” (Fikir ve Sanat, 1951).
İsta n b u l Ü niversitesi Ö zel G ereksinim li Ö ğrenciler için Eği
tim d e F ırsa t Eşitliği Yönergesi; “Bilgiye E rişim M adde 9 -

(2)

Özel gereksinim li öğrencilerin eğitim aldıkları b ö lüm lerin k ü 
tüphanelerinden talep ettikleri yayınlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri K an u n u ’na uygun o larak istedikleri form atta çoğaltılır
veya ödünç o larak verilir.
(3) Engelsiz Bilgi M erkezi tarafın d an özel gereksinim li öğren
cilerin dersleriyle ilgili ve kişisel gelişim lerine katkıda bulunacak
h er tü rlü m ateryal, talebi d o ğ ru ltu su n d a ö ğrencinin istediği for
m atta (MP3, Braille, MS W ord, PDF vb.) hazırlanır.” (İstanbul
Ü niversitesi Özel, 2014).

5. K ütü p h an elerd e E ngelliler için Bilgiye E rişim H izm etleri
Bilgiye erişim çağdaş bilgi to p lu m u na m ensup bireylerin
toplum sal yaşam la arasın d ak i ilişki ve ihtiyacı olan hizm etlere
ulaşabilm esinde kaçın ılm az b ir ş a rttır ve her birey ihtiyaç duy
duğu bilgiye erişebilm ek h a k k ın a sahiptir. H er kullanıcı, bilgi
kaynaklarına erişim sağlamayı ve bu kaynaklardan yararlanm ayı
öğrenm e gereksinim indedir. Bilgi kaynaklarına kim senin yardım ı
olmaksızın, bağım sız b ir şekilde erişim sağlam ak ve bunları etkin
olarak k ullanm ak, tü m k u llanıcılar gibi engelli kullanıcıların da
tem el h a k k ıd ır (H am ilton ve Keten, 2011).
“İçinde b u lu n d u ğ u m u z bilgi çağında, in ternet dahil, tek n o 
lojinin sun d u ğ u bilgi ve iletişim o la n a k la rın d an eşit koşullarda
y ararlanılabilm esini tem in en özellikle desteksiz görülen toplum
kesim lerine özel önem verilmesi, ilgi gösterilmesi ve bu kapsam da
engelli ve yaşlı b ireylerin özel ih tiy açlarının dikkate alınm ası
önem ”lid ir (Engelsiz E rişim Ç alışm a G rubu, 2012, s. 63). Erişile
b ilir bilgi, belirli engellere sahip kişiler için anlaşılır form atlarda
su n u lan bilgilerdir. A ncak erişilebilirlik, b u n d a n daha fazlasını
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ifade eder; erişilebilir bilgi, h ak ların ın tehlikede olduğu olağandışı
d u ru m la rd a in san lar ta ra fın d a n kullanılabilen b ir haktır. Biliş
sel, zihinsel veya diğer engelleri olan insanlar, hakları, istek ve
tercih lerin in b aşkaları ta ra fın d a n dikkate alınm ası gereken çok
fazla bilgiye ihtiyaç duyar. Engelliliğin asla eşit haklara engel teşkil
etm em esi gerektiğine göre, b u n u n gerçekleşebilmesi için bilginin
ulaşılabilir, anlaşılır form atlarda -hatta en karm aşık d u rum larda
bile- su nulm ası gerekm ektedir (E dm onds, 2004, s. 51-53).
Bilgiye erişilebilirliğin engelli in san ların bağım sız yaşam aları
ve y a şa m la rın ın h er alan ın a diğer insanlarla eşit tem elde tam
o larak k a tılım ın ı k o laylaştırm asının sağlanabilm esi koşullarını
Engellilik Sözleşmesinin 9. ve 21. m addelerindeki haliyle özetlersek;
ü

Genel h a lk için özürlülere, farklı özür tü rlerine uygun
erişilebilir form at ve teknolojilere yönelik bilgi sağlam ak,

ü

İşaret dili, Braille alfabesi ve diğer erişilebilir araçların,
engelli kişilerin kullanm ayı seçtikleri iletişim biçim leri ve
b içim lerin in k ab u lü n ü ve kolaylaştırılm asını sağlam ak,

ü

İnternetle ilişkili olanlar da dâhil olm ak üzere yeni bilgi ve
iletişim teknolojilerine ve sistemlere erişim i teşvik etmek,

ü

Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve sistem lerinin
erken aşam ada tasarım ın ı, geliştirilm esini, ü retilm esin i
ve d ağ ıtım ın ı teşv ik etm ek, böylece bu teknolojilerin ve
sistem lerin asgari m aliyetle erişilebilir olm asını sağlam ak,

ü

U laşılabilir fo rm atlarda bilgi ve hizm etler su n m a k için
in tern et de d ah il olm ak üzere h alka h izm et su n an özel
k u ru lu şları y ard ım a çağırm ak,

ü

İnternet üzerinden bilgi sağlayıcıları da dâhil olm ak üzere
kitle iletişim araçların ı teşvik ederek, h izm etlerin i engel
liler ta ra fın d a n erişilebilir hale getirm ek (H um an Rights
C om m ission, 2012, s. 6).
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“Bireysel ve toplum sal gelişm eler ve gereksinim ler d o ğ ru ltu 
sunda hizm et stratejilerini saptayarak bilgi hizm etlerini geliştirme
sorum luluğu, d o ğ ru d an k ü tü p h an ecilerin dir” (Subaşıoğlu, 2008,
s. 413). Bu yüzden, kütüph an eler gelişen teknolojik im k an lard an
y a ra rla n ara k engelli k u llan ıcıların a yönelik h izm etlerin sü rd ü 
rülebilirliğini sağlam alıdır. K ütüphaneler, herkesin olduğu gibi
engellilerin de bilgiye e rişim in in sağlanm asında en önem li kurum lardandır. Engelli teknolojilerinin gelişimi ile beraber bilgiye
erişim daha kolay hale gelm iştir fakat sadece teknoloji bilgiye
erişim için tek b aşına yeterli olam az. Basılı m ateryal üzerindeki
bilginin erişilebilir hale getirilm esi ve engelli kullanıcılara ulaştı
rılm ası gerekm ektedir. K ütüphane k u ru m ların ın , toplum un tü m
bireylerine eşit şartlard a hizm et verebilm esi görevi kapsam ında
engelli kullanıcıların da bilgiye erişim ine yönelik gerekli malzeme,
d onanım , yazılım ve personel desteğine sahip olması, bu konuda
teknolojik gelişm eleri tak ip ederek hizm ete dönüştürm esi son
derece önem lidir (V andenbark, 2010). “Kütüphaneler, sundukları
hizm etlerle eğitim öğretim faaliyetlerini destekleyen kurum lardır.
Sahip oldukları kaynaklar ve sundukları hizmetlerle bilgi gereksi
n im ini karşılayan ve bilim sel üretim i destekleyen kütüphanelerin,
hizm et verdikleri tü m bireylerin ve tü m a raştırm acıların bilgi
gereksinim lerini k arşılam aları beklenir. K ütüphaneler, hizm et
ve kay n ak ların ı, engelli ve engelsiz tü m bireylere su n m ak d u ru 
m u n d a d ır” (Zencir, K u tlu tü rk ve Subaşıoğlu, 2017, s.721).
Engellilerin gündelik hayatlarında başkalarına bağımlı olmadan,
herkesle eşit koşullarda tü m ihtiyaçlarına uygun yaşayabilmelerinin
temel koşulu, fiziksel çevrenin erişim so ru n ların ın giderilm esin
den geçm ektedir (Tiyek, H am za ve Baş, 2016, s.230). Dolayısıyla,
kütü p h an e hizm et kalitesinin tem el ögelerinden biri olan “bin a”
engelli k u llan ıcılar için çok d ah a hayati b ir unsurdur. Ç ünkü
engelli k u llan ıcın ın ihtiyaç duyduğu bilgiye engelsiz erişim i için
k ü tü p h an ed e kendi yaşadığı o rta m d a k i k ad ar rah at edebilm esi,
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kolaylıkla istediği hizm ete ulaşabilm esi gerekir. B unun için de
kütüphanenin bulunduğu b in an ın dış ve iç çevresinin kullanışlı ve
kolay erişilebilir şekilde tasarlanm ış olm ası son derece önemlidir.
5378 sayılı Engelliler H akkında K anun’da bahsi geçen; “Kam u
k u ru m ve k u ru lu şların a ait m evcut resm î yapılar, m evcut tü m
yol, k ald ırım , yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve
ben zeri sosyal ve k ü ltü rel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel
kişiler ta ra fın d a n yapılm ış ve u m u m a açık h izm et veren her
tü rlü yapılar... özürlüler ve hareket kısıtlılığı b u lu n a n birey
ler için b in alard a u laşılabilirlik gerekleri” ve TSE 9111 TST 911
sta n d a rtla rı (Engelliler H ak k ın d a K anun, 2005) d oğrultusunda,
kütü p h an e binaları engellilerin bilgiye erişim ine uygun nitelikte
oluşturulm alıdır. K ütüphane binaları ve çevresel faktörler engelli
dostu o larak tasarlanm alı, k ü tüphanelerde engellilerin rahatça
ulaşabilecekleri ve yararlanabilecekleri bölüm ler düzenlenm elidir.
N itekim , 11 O cak 2012 ta rih in d e kabul edilen, 28170 sayılı H alk
K ütüphaneleri Y önetm eliği’n in 11. M addesinde de “K ütüphane
binaları, engelli k u llan ıcıların k ü tü p h an e h izm etlerinden tam
olarak y ara rla n m ala rın ı sağlayacak şekilde ta sa rla n ır” (Halk,
2012) denilm ektedir. T asarım yaparken bina içerisinde b u lu 
n a n bölü m ler arasın d ak i ilişki ve eşgüdüm , b u n la rın birbiriyle
u y u m u n u n b ir b ü tü n lü k o luşturm ası sağlanm alı, stan d a rtla ra
uyulm alıdır. Engelli kullan ıcın ın gereksinim lerini karşılayabilen
b ir k ü tü p h an e binası, b in a n ın k u lla n ım evresinde yapı ile insan
arasında sağlıklı b ir ilişki o luşturur. Engelli kullanıcısı olm ayan
k ütüphane olabilir, ancak b u hiçbir zam an olm ayacağı anlam ına
gelm ez (K üçükcan, 2012, s.166).
K ütüphanelerde “sunulan hizm et ve kaynakların engelli birey
leri kapsayacak şekilde genişletilm esi, eşit eğitim alm a h a k k ın ın
sağlanm ası açısından önem lidir. Ü lkem izde kü tü p h an e hizm et
lerini engelli k u llan ıcılar açısından değerlendiren çalışm aların
çoğunlukla görm e engellilere o d ak lan m ış” (Zencir, K utlutürk ve
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Subaşıoğlu, 2017, s.719) olduğu görülm ektedir. N itekim çalışm anın
bu bölüm ünde bahsedilen, Türkiye’de engelli kullanıcıların bilgiye
erişim i hizm etinde öne çıkan bazı kütüphane uygulam alarında da
görm e engellilere yönelik hizm et yoğunluğu dikkati çekmektedir.
A ncak aşağıda uygulam aları ve kullanılan donanım ları açısından
daha kapsam lı olarak bahsedilecek olan İstanbul Üniversitesi
K ütüphane ve D okü m an tasy o n D aire Başkanlığı Engelsiz Bilgi
M erkezi (İÜ KDDB EBM)’nde h er tü r engel g ru b u n a yönelik
k ü tü p h an e h izm etlerin in verilm eye çalışıldığı görülm ektedir.
M illi K ütüphane K onuşan K itaplık; “1955 yılında M illi Kü
tü p h an e bünyesinde G örm e Engelliler Bölüm ü ku ru lm u ş, 1986
y ılında ise adı K onuşan K itaplık Bölüm ü olarak değiştirilm iştir”
(Bakırcı, 2009). “K ü ltü r B akanlığı’na bağlı kütüphanelerde ve
m illi k ü tü p h an ed e gönüllüler ta ra fın d a n seslendirilen kitaplar
M illi K ütü p h an e’n in K onuşan K itaplık lin k i altında üye olan
engellilere online o larak h izm et verm ektedir. K onuşan K itaplık
b u lu n a n H alk K ütüphanelerim iz:
1. A dana, Çağdaş Ç o cuk K ütüphanesi,
2. A ntalya Tekelioğlu İl H alk K ütüphanesi,
3. B atm an İl H alk K ütüphanesi,
4. Ç anakkale M ehm et A k if Ersoy İl H alk K ütüphanesi,
5. G aziantep. Şehit K am il Bilgi Yılı İlçe H alk K ütüphanesi,
6. İstanbul, Beyazıt D evlet K ütüphanesi,
7. İstanbul. Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe H alk K ütüphanesi,
8. İzm ir. A tatü rk İl H alk K ütüphanesi,
9. İzm ir. A liağa İlçe H alk K ütüphanesi,
10. Bursa İl H alk K ütüphanesi,
11. M anisa - Salihli İlçe H alk K ütüphanesi,
12. İçel İl H alk K ütüphanesi,
13. Sam sun G azi İl H alk K ütüphanesi
14. Tekirdağ İl H alk K ütüphanesi” (Sağlam tunç, 2010, s.187).
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İzm ir A tatürk İl H alk Kütüphanesi G örm e Engelliler Bölümü;
“1984 y ılın da k u ru lu ş çalışm alarına b aşlanan “G örm eyenler Bö
lü m ü ” 1986 yılında resm en açılarak T ürkiye’deki h a lk k ü tü p h a
neleri arasında ilk olm a niteliğini k a z a n m ıştır” (K anık, 1994,
s.44-45). İzm ir A tatü rk İl H alk K ütüphanesi G örm e Engelliler
Bölüm ü Braille kitapları kendi k ü tüphanelerinden ödünç vererek
sesli kitapları ise M illi K ütüphane K onuşan K itaplık altın d an
y ararlan d ırm ak tad ır.
A ltınokta Körler D erneği Sesli K ütüphane;“A ltınokta Körler
K ütüphanesi,1996 y ılın d a A ltınokta Körlere H izm et Vakfı ta ra 
fın d an k u ru la n A ltınokta Körler E ğitim ve K ültür M erkezinde
bu lu n an ünitelerden biridir. A lanındaki en zengin kitaplığa sahip
olan A ltınokta Körler kütüphanesi, h er ilgi alanına hitap eden
K abartm a ve Sesli kitap k ü tü p h a n e sid ir” (Altı N okta, 2018). Kü
tüphaneye ücretli üyelik kabül eden dernek ücretli üyelik yanında
aylık eser sınırlam ası y ap m ak tad ır ve eserler için güvence bedeli
alm aktadır.
İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi G örm e Engelliler Bölümü;
“G örm e engellilere verilen h izm etlerin oldukça kapsam lı olduğu
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde halkın değişik kesim lerinden gelen
görm e engelli kullanıcılara hizm et verm ek amacıyla 1992 yılında
açılan bölüm , kütüphanenin üst katında m üzik bölüm ü ile birlikte
yer alm aktadır” (Kanık, 1994, s. 48-49). Kaset dönem inde hizm ete
başlayan b ö lü m d ah a son ra kasetleri dijital ortam a ak ta ra ra k
k u llan ıcıların a CD o larak ödünç verm ektedir. O nline hizm eti
ise M illi K ütüphane K onuşan K itaplık bünyesinde verm ektedir.
Türkiye G örm e Ö zürlüler K itaplığı (TÜRGÖK); “Türkiye
G örm e Ö zürlüler K itaplığı, y u rd u m u z d a yaşayan görm e özür
lüler ile y u rt dışında yaşayıp da Türkçe bilen görm e özürlülerin,
yazılı kaynaklara erişim in i sağlam ak üzere; 11 yaşında geçirdiği
b ir kaza sonucu gözlerini kaybeden eğitim ci, yazar, çevirm en ve
avukat G ültekin YAZGAN önderliğinde 2004 yılında İzm ir’de
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kurulm uştur. Türkiye G örm e Ö zürlüler Kitaplığı, Türkiye’n in her
yerine, ayrıca İngiltere, H ollanda, K ıbrıs, A m erika, A lm anya’ya
ücretsiz ve geri iadesiz hizm et verm ektedir. H izm et ulaştırdığı
görme özürlü üye sayısı 6000’i aşm aktadır” (Türkiye Görme, 2018).
TÜRGÖK ta rta fın d a n ü retilen eserler kargo yoluyla u laştı
rılırken aynı zam an d a gönüllüler ta ra fın d a n seslendirilen veya
cihazlar aracılığıyla o lu ştu ru lm u ş sesli kitaplara ve elektronik
eserlere Boğaziçi Üniversitesi G örm e Engelliler Teknoloji ve Eği
tim L aboratuvarı (GETEM )’in web sayfası üzerin d en de erişim
sağlanabilinir.
Boğaziçi Ü niversitesi G örm e Engelliler Teknoloji ve Eğitim
L aboratuvarı (GETEM); “Boğaziçi Üniversitesi G örm e Engelliler
Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) tarafından tasarlanan
in tern et k ü tü p h an esi projesi, görm e engellilerin bilgi kaynakla
rın a erişim in i sağlam ayı am açlam aktadır. Bu proje (T ürkiye’de
sayıları 400 b in civarında olan) görm e engellilerin yanı sıra, diğer
tü r engeli gereği basılı (printed) k aynaklardan sınırsızca faydala
n am ayan (felçli, dyslexic) bireyleri de k a p sam ak tad ır” (Boğaziçi
Ü niversitesi G örm e, 2018).
2006 y ılın d a k u ru la n GETEM kendi ü re ttik le ri erişilebilir
eserlerin y an ın d a çeşitli k u ru m larla y ap tıkları protokoller sonu
cu nda farklı k u ru m la rd a h azırlan m ış eserleri de online olarak
hizm ete sunm aktadır. Ayrıca GETEM ve T ürk Telekom iş birliği
ile yapılan Telefon K ütüphanesi aracılığıyla görm e engelliler sabit
telefonlarıyla sesli kitapları dinleyebilm ektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sesli K ütüphane: “K ütüphane
m iz, 1997 yılında A tatü rk Kitaplığı binasında “G örm e Engelliler
K ütüphanesi B ölüm ü” adıyla hizm et verm eye başlam ıştır. 2007
y ılın d a Eyüp ilçesine ta şın a n k ü tü p h an em izin ism i 2014 yılında
“İBB Sesli K ütüphane” olarak d eğ iştirilm iştir” (İ.B.B. A tatürk
Kitaplığı, 2018). 2015 yılında İstanbul K alkınm a Ajansı m ali des
teğiyle gerçekleştirilen İstanbul G örm e Engelliler Bilgi M erkezi
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Projesi sonucunda proje kapsam ında ve daha önce hazırlanan sesli
kitaplar web sayfası ü zerin d en ve m obil uygulam alar aracılığıyla
kullan ıcılara hizm et verilm ektedir.

5.1. İsta n b u l Ü niversitesi K ü tü p h an e ve D oküm antasyon
D a ire B aşk an lığ ı Engelsiz B ilgi M erkezi (İÜ KD DB EBM)
K urulduğu günden beri araştırm acılara nitelikli hizm et verme
çabasında olan İstanbul Üniversitesi M erkez Kütüphanesi’nde aynı
h izm eti engellilere de verebilm ek am acıyla İstanbul Üniversitesi
K ütüphane ve D okü m an tasy o n D aire Başkanlığı Engelsiz Bilgi
M erkezi (İÜ KDDB EBM) k u ru lm ası düşüncesi ortaya çıkm ıştır
ve İÜ Engelliler U ygulam a ve A raştırm a M erkezi (ENUYGAR)
ö ncülüğü ve İÜ Sağlık K ültür ve Spor D aire Başkanlığı desteği
ile 18 O cak 2012 ta rih in d e EBM’n in açılm asıyla birlikte bilgiye
engelsiz erişim h izm eti başlam ıştır.
Y ukarıda bahsi geçen ilgili yönetm elik ve stan d artlara uygun
olarak İÜ EBM’n in b u lu n d u ğ u M erkez K ütüphane dış ve iç m e
kanı, b ina k o şu lların ın elverdiği ölçüde engelli kullanıcılar için
ulaşılabilir nitelikte düzenlenm iştir.

Bu kapsam da, caddeden

binaya k ad ar olan m erdivenlere bedensel engelliler için ram pa ve
görm e engelliler için hissedilebilir yüzey yaptırılm ıştır. Yine aynı
şekilde b ina girişindeki basam ak lar k ald ırılarak ram pa yapılm ış
ve girişten okuyucu hizm etleri
b an k o su n a ve Engelsiz Bilgi
Merkezi’ne kadar hissedilebilir
yüzey uygulam ası yapılm ıştır.
Asansör düğmelerine rakamların
altına Braille alfabesi rakam ları
eklenmiş ve hangi katta olduğunu
belirten sesli sisteme çevrilmiştir.
Tuvaletlere tekerlekli sandalye
n in girebileceği ve içeride rahat
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m anevra yapabileceği ek k abinler eklenerek lavabo ve klozetler
stan d ard a uyg u n hale g etirilm iştir. Ayrıca, Engelsiz Bilgi M er
kezi g irişinde fotoselli ve açıldığında sesli u y aran o to m atik kapı
y aptırılm ış, bedensel engellilerin m asayı verim li kullanabilm esi
için tekerlekli sandalyenin rahatça altına girebileceği tü rd e ve
yükseklikte m asalar tercih edilm iştir.
Temel h izm et noktası engellilerin bilgiye eşit ve engelsiz eri
şim ini sağlam ak olan M erkez aynı zam anda to p lu m u n engelli
fark ın d alığ ın ı a rtırm a k ve engellilerin hayatın her alanında yer
alm asına k atk ı için sosyal, k ü ltü rel ve bilim sel etk in lik ler dü
zenlem ektedir.
Sadece görm e engellilere değil tü m engellilere bilgi hizm eti
verm ek hedefiyle k u ru la n M erkez b u hedefe yönelik ku llan ım a
sund u ğ u yardım cı teknoloji ü rü n le ri sayesinde tam anlam ıyla
engelsiz erişim m erkezi özelliği taşım ak tad ır ve engellilerin bilgi
kaynaklarına kimseye ihtiyaç duym adan erişebilmelerini de sağla
m aktadır. A ncak b u teknolojiler tek başına yeterli olm adığından,
basılı bilgi kaynaklarının özellikle görme engelliler için erişilebilir
form atlara çevrilm esi gerekm ektedir.
Bu kapsam da gerçekleştirilen hizm etler;
ü

Sesli kitap oluşturm a,

ü

E -kitap oluşturm a,

ü

Braille d o k ü m an oluşturm a,

ü

Üç boyutlu kab artm a şekil-grafik doküm an oluşturm adır.

5.1.1. Sesli K ita p O lu ş tu rm a
G önüllü okuyucular tarafın d an yapılan seslendirm e işlemleri,
ısı ve ses yalıtım ı yapılm ış profesyonel ses stüdyosu özelliği taşıyan
kabinlerde yapılm aktadır. Kitap seslendirm ek için gönüllü olm ak
isteyenler M erkeze b a şv u ru y ap tık ların d a öncelikle denem e ses
kaydı alınır. Ses kaydı b ir M erkez ve b ir ENUYGAR (İÜ Engel
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liler U ygulam a ve A raştırm a M erkezi) çalışanı olm ak üzere iki
görm e engelli personel ta ra fın d a n değerlendirm eye alınır. D ik
siyon bo zukluğu ve dinlerken d ik k ati dağıtacak düzeyde okum a
b o zu k lu ğ u olm am ası özelliklerine göre değerlendirm e yapılır.
Deneme kaydı uygun bulunm ayan gönüllülere, kitap seslendirmek
yerine m erkezim izde e-kitap oluşturm ak için destek olabilecekleri
teklifi sunulur. D enem e kaydı olum lu değerlendirilen gönüllü
okuyucuyla okun acak kitap ile okum a g ü n ve saati belirlenir.
O ku n acak k itap lar tespit edilirken engelli k u llan ıcılar ta ra fın 
d an gelen taleplere öncelik verilir. Eğer hali hazırda bekleyen bir
talep yoksa oku n acak kitaba gönüllü okuyucuyla birlikte k a ra r
verilir. K arar verm e aşam asında m ü k errer kayıt o lu ştu rm an ın
önüne geçm ek am acıyla eserin daha önce m erkezim izde veya
diğer k ü tüphanelerde (Boğaziçi Ü niversitesi G örm e Engelliler
Teknoloji ve E ğitim L aboratuvarı GETEM, A ltı N okta Körlere
H izm et Vakfı, İstanbul B üyükşehir Belediyesi G örm e Engelliler
Bilgi M erkezi, Türkiye G örm e Ö zürlüler Kitaplığı TÜRGÖK vd.)
o kunup o k u n m ad ığ ı tespit edilir. Beyazıt Devlet K ütüphanesi
ve M illi K ütü p h an e’deki eserlerin künye bilgisi üyeler dışına ve
k u ru m sal üyeliğe kapalı olduğu için söz konusu işlem bu k ü tü p 
haneler için geçerli değildir. O kum ası ta m am lan a n k itapların
M K EBM personeli ta ra fın d a n dip g ü rü ltü sü n ü n kaldırılm ası,
yanlış o k u n an b ö lü m lerin çıkartılm ası gibi işlem lerden oluşan
m ontaj işlem i y apılarak süreç so n landırılır.
K itap seslendirm e süreci, ek.1. de yer alan, “M K EBM K itap
Seslendirm e K u ralları”na u y gun o larak gerçekleştirilm ektedir.
Bu kurallar, T ürkiye’de engellilere h izm et veren k u ru m la rın bir
araya gelerek oluşturduğu G örm e Engelli K ütüphaneleri Eşgüdüm
K om itesi to p lan tıların d a yapılan görüşm eler sonucunda ortaya
çıkan kitap seslendirm e süreçleri ile ilgili bazı kriterlere uygun
olarak hazırlanm ıştır.
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5.1.2. E -K itap O lu ş tu rm a
Sesli kitapta olduğu gibi e-kitap o lu şturm a için de engelli
k u llan ıcılar e-posta ve web sayfası vasıtası ile b aşv u ru yaparak
veya d o ğ ru d an kendileri gelerek taleplerini iletirler. Talepler MK
EBM personeli veya gönüllüler ta ra fın d a n tarayıcılar kullanılara
dijital ortam a aktarılır. Dijital ortam a aktarılan eser OCR (Optical
C haracter R ecognition) yap ılm ak üzere bilgisayara kaydedilir.
ABBYY FineReader program ın d a açılan eserde hatalı veya bozuk
çekim ler varsa ilgili sayfaların ta ra n m a sı yeniden yapılarak ek
lenir ve hatalı, b o z u k çekim ler çıkartılır. O CR işlem i biten eser
w ord ve p d f fo rm atların d a kaydedilerek ku llan ım a h azır hale
g etirilm iş olur. A şağıda (Resim 1.) ABBYY FineReader prog
ra m ın ın O CR yapam adığı b o z u k alan ları k ırm ızı ile b e lirttiğ i
görülm ektedir. Sol sü tu n d a k ırm ızı ile b elirtilen sayfanın OCR
sonrası g ö rü n ü m ü ise sağ sü tu n d a görünm ektedir. Bu du ru m d a
görm e engellilerin kullan d ığ ı ek ran seslendiriciler b o zu k olan
bu sayfaları okuyam ayacaktır. O CR yapılm ış b ir eserin diğer
avantajı ise, gören görm eyen tü m k u llan ıcılar m etin içerisinde
herh an g i b ir bö lü m ü veya kelim eyi aram a özelliği ile bulabilir
yada istediği k ısm ı kopyalayarak kendisine özet m etin oluştura
bilir. Böylelikle m etn i te k ra r o k u m ak isteyen b ir görm e engelli
yaptığı özet m etn i de kullanabilir.

......

Resim 1. Bozuk OCR Örneği

44

BİLG İYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

5.1.3. B ra ille D o k ü m a n O lu ş tu rm a
Braille alfabesi, Louis Braille ta ra fın d a n görm e engellilerin
okum a ve yazabilm elerini sağlam ak am acıyla geliştirilm iştir.
“Louis Braille öğrenciliği sırasında görm e özürlüler için özel
b ir yazı sistem i ü zerinde çalışm aya başladı. İplerden, çivilerden,
çu b u k lard an ta h ta la rd a n ve k u rşu n la rd a n y ara rlan arak çeşitli
denem eler yaptı. Louis Braille yaptığı sayısız denem eler ve u zu n
süren çalışm alar so n u n d a 1830’da görm e özürlülerin şu anda
k u llan m ak ta olduğu 6 n o k tad an m eydana gelen yazı sistem ini
buldu. D aha sonra 6 n o k tad an oluşan b u yazı sistemiyle alfabe
deki h arfleri o lu ştu rd u ” (Altı N okta, 2018). “Braille yazı dak
tilo su n u n bulunm asıyla kitap lar daktilo yardım ıyla yazılm aya
başlandı. A rd ın d a n Braille baskı m a k in a la rın ın geliştirilm esiyle
de k itap ların çoğaltılm asında b ü y ü k kolaylık sağlandı”(Kaynar,
1992, 114). Braille alfabesi görm e engelliler için günüm üzde hala
geçerliliğini korusa da teknolojinin gelişmesiyle beraber kullanım
alanları iyice azalm ıştır. Bilgi tek n olojilerinin gelişm esinin yanı
sıra Braille d o k ü m an h azırlam ak m aliyetli ve k u llan ım ı daha
zahm etlidir. Braille d o k ü m an h azırlam ak için ku llan ılan kağıt
(160 gr. Bristol) norm al A4 yazıcı kağıtlarına (80 gr.) göre iki katı
k alın lık ta ve 4 k a tın d a n daha pahalıdır. Aynı zam anda L atin al
fabesiyle 1 sayfa olan b ir m etin Braille alfabesiyle yaklaşık 4 sayfa
tu tm ak tad ır. Basit m atem atik hesabıyla 16 kat daha m aliyetlidir.
B ununla birlikte 1 cm. k alın lığ ın d a b ir kitap Braille alfabesiyle
hazırlandığı zam an k alın lığ ın ı da hesaba k atarsak yaklaşık 6
cm. olm aktadır. Bu d u ru m m aliy etin in yanı sıra fiziksel olarak
b ü y ü k lü ğ ü n d en dolayı taşınabilir olm asını da zorlaştırm aktadır.
Aynı şekilde u z u n süre m uhafaza etm e d u ru m u n d a şayet üst
üste istiflenirse ki, yer kaplam ası açısından en uygun yöntem bu,
k a b a rtm a la r zam an la çökecek yani yazılar silinecektir.
K ullanım uygunluğu açısından değerlendirdiğim izde; görme
engellilerin daha hızlı okuyabilm ek için Braille m etinleri, yay
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gın olarak h er iki ellerini k u lla n a ra k o k u d u k ların ı göz önünde
b u lu n d u ru rsak , Braile y ö n tem in in ok u m a alan ların ı kısıtladığı
sonucuna varabiliriz. G örm e engelli k işin in m etn i ok u m ak için
sabit olm ası, basto n gibi ellerini m eşgul edecek başka b ir şeyin
olmaması gerekir (Resim 2.). Ayrıca, bu yöntem ile uzun metinlerde
bir görm e engellinin aradığı herhangi bir başlığı, bölüm ü bulm ası
e-kitap k ad ar kolay olm ayacaktır. M etin içerisinden istediği b ö 
lüm leri so n rak i zam an lard a k u lla n m a k üzere özet oluşturacak
şekilde derlem esi de m ü m k ü n değildir, te k ra r yazm ası gereke
cektir. T üm b u etkenler yanı sıra h ed ef kitlenin, bilgisayar, tablet
veya akıllı telefonda ek ran o k uyucuları kullanabilen, lisans ve
lisansüstü düzeyindeki öğrenciler o lduğunu düşünecek olursak,
Braille k itap k u lla n ım ın ın bilgiye erişim için a rtık p ratik bir
yöntem olm adığı anlaşılm aktadır.

Resim 2. Braille O kum a Örneği

Bahsedilen bu gerekçeler yanı sıra, görm e engelli kullanıcılar
d a n talep de o lm ad ığ ın d an b ir eserin tam am ı Braille alfabesiyle
h azırlan m am ak tad ır. Talep ve ihtiyaca bağlı olarak, sadece kısa
ders notları ve e tk in lik p ro g ram ları gibi bilgileri içeren dokü
m an lar h azırlan ırk en Braile yöntem i k u llanılm aktadır.
P df veya fotoğraf g örüntüsü şeklindeki m etinler W ord formatın a ak tarılıp b ir yardım cı yazılım aracılığıyla Braile form atına
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d ö n ü ştü rü lü r. Braille yazıcıda ta n ım lı ayarlarla aynı ayarları
bilgisayarda y ap tık tan sonra yazıcı çıktısı alınır.

5.1.4. Üç Boyutlu K abartm a Şekil-Grafik D oküm an O luşturm a
Braille, sesli ve e-kitap şeklinde hazırlanan dokümanlar, özellikle
doğuştan veya bebeklik dönem inde görme yetisini yitirm iş bireyin
bazı şekilleri anlam ası için yeterli olm am aktadır. Ö rneğin bahsi
geçen g rupta yer alan b ir görm e engelliye geom etrik şekilleri veya
günlük hayatım ızda yer alan am a dokunarak anlam anın im kansız
olduğu nesnelerin (Resim 3.) anlaşılm ası için veya tü m görm e
engelliler için özellikle X, Y d iag ram ı gibi görsele dayalı bilgiler
içeren d o k ü m an ların anlaşılabilm esi için PIAF K abartm a G rafik
cihazıyla g rafik ve şekilller üç boyutlu olarak yazdırılm aktadır.

Resim 3. PIAF K abartm a Örneği
5.2. İÜ M K EBM ’de E n g e llile rin B ilgiye E rişim in d e
K u lla n ıla n D o n a n ım la r
B raille Yazıcı: “K abartm a baskı m akinesi; kü çü k m ik tarlar
d aki kişisel k ab artm a çıktı ihtiyaçlarına ek olarak, b ü y ü k m ik
tarlard ak i basım işlerine çözüm getirm esi am acıyla ü retilm iştir”
(Beyid-Bilişim, 2018). Bilgisayar ortam ın d aki m etin form atındaki
d o k ü m a n la rın braille alfabesiyle kağıt o rtam ın a ak tarılm asın a
y arayan cihazdır.
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G örenlerin kullan d ığ ı alfabeyle yazılm ış m etinler bilgisayar
o rta m ın d a Braille alfabesine çevrildikten sonra y azdır kom utu
v erilir ve yazıcıdan çık tılar alınır. Bu çeviriciler aynı zam anda
kısaltm a yapm ak için de kullanılır. “K abartm a yazı çok yer tutan
b ir sistem dir. M ürekkep yazıyla h azırlan m ış b ir A4 sayfasında
yaklaşık 60 satır ve h er satırda 80 - 90 h a rf yer alabilirken, en
b üy ü k boy k abartm a yazı sayfasına 30 satır ve her satıra 44 karak
ter sığabilm ektedir. Braille y azın ın şişkinliği ve k a rto n kalınlığı
y ü zü n d en k itap ların hacm i genişlem ektedir. Bu da m aliyeti ve
depolam a so ru n u n u arttırm ak tad ır. Bu nedenle kabartm a yazıda
yer ta sa rru fu sağlam ak için h er dilde kendine özgü kısaltm alar
geliştirilm iştir. Bu yazm a ve okum a h ızın ı da a rttırm a k tad ır.
K ısaltm a sistem lerinde sık k u llan ılan kelim eler için tek h arfli
ya da iki h arfli k ısaltm alar o lu ştu ru ld u ğ u gibi, çok tek rarlan an
heceler ve kelim e so n ların d a k u lla n ıla n ekler için de kısaltıcı
işaretler belirlenm iştir.

Ö rneğin, tek başına yazılan “a” harfi

“aynı”, “b ” h arfi “b en ” an lam ın a gelir. B unun gibi, “bç” h arfleri
“biçim ”, “ç f” h arfleri “çift” o larak okunur. K ısaltm a ku llan ılan
b ir m etinde yaklaşık o larak 4’te 1 y ani % 25 o ra n ın d a yer tasar
ru fu sağ lan m ak tad ır” (Selim A ltın o k ve K erim A ltınok, 2018).
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P ia f K a b a rtm a R esim B askı M ak in esi: “Piaf kontrollü ısı
kaynağı sayesinde basılı veya kapsül kağ ıt üzerine herhangi si
yah çizgiler, h arfler veya çizilm iş k o pyalanır şekiller k ab artarak
anında dokunsal grafik elde etm enizi sağlar. Eğitim K uram larında
Piaf, öğrencilere basit şekiller ve tem el k av ram ları ta n ıtm a k için
k u llan ılab ilir” (Braille Teknik, 2018).

Resim 5. P iaf Kabartma Resim Baskı Makinesi

“Kapsül k a ğ ıt” olarak olarak an ılan özel k ağıdın üzerine eli
m izle keçeli kalem k u llan arak çizdiğim iz veya yazıcıdan çıktısını
aldığım ız kağıdı PIAF cihazına yerleştiririz. C ihazda 1’den 9’a
k ad ar ayar derecesi v ard ır ve rak am yükseldikçe k ab artm a oranı
da d o ğ ru o ran tılı olarak artar. Şekillerdeki siyah olan kısım lar
beyaz kısım lara göre ısıyı d ah a fazla alır ve ısı belirli b ir seviyeye
gelince siyah ren k li k ısım lar kabarır.
PAC M ate: “G örm e engelli veya hem işitm e hem görm e en
gelli bireylerin işyerlerinde evlerinde veya yolda sürekli internet
bağlantısında k alm aları için tasarlan m ış k a b a rtm a lı ve k o n u 
şan bilgisayardır” (Braille Teknik, 2018). Jaws ekran seslendirm e
p ro g ram ı kısayol tu şları sayesinde W indow s içerisinde

hızlı

gezinm eyi sağlar. A ynı zam an d a W indow s içerisindeki m e tin 
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leri Braille o larak form atın d a ek ran klavyesi üzerinde gösterm e
özelliği vardır. USB b ağ lan tı n oktasını veya B luetooth’u kulla
n a ra k bilgisayara bağlanabilir ve USB k u llan arak bağlandığında,
bilgisayardan USB b ağlantı kablosu ile beslendiği için dahili pili
şarj eder. Klavyeyi k u lla n a ra k bilgisayardaki e-postalar, belgeler
veya d o k ü m an lard ak i m etin ler hem en çevrilir ve braille olarak
yazı yazm a olanağı sağlar.

SARA Ce: “Sara okum a makinesi; dergi, kitap gazete, kartvizit
vs. gibi değişik dillerdeki basılı döküm anları tarar ve ardından sesli
ve az görenler için LCD ekranıyla k o n trastlar yaparak aynı anda
ek ran d an ak ar şekilde gösterir. Bir görm eyen ya da az gören tek
başına b u cihazı sesli olarak k u llan ab ilir” (Braille Teknik, 2018).
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Resim 7. Sara O kum a Makinesi

Basılı doküm anların fotoğrafını çekerek A4 boyutundaki metni
saniyeler içerisinde O CR (O p tik K arak ter T anım lam a) yaparak
sesli okuyabilir. Ü zerindeki düğm eler sayesinde okum a hızı ve ses
yüksekliği ayarları yapılabilir. Büyüteç ek ranlara bağlayabilm e
özelliği sayesinde az görenler de k ü ç ü k puntolu yazıları görm e
derecelerine göre m etin leri b ü yüterek ve m etin arkaplan renk
ayarlarını değiştirerek okuyabilirler. Yön tuşları sayesinde ileri geri
sarm a, durak latm a, sözcükleri heceletm e ve satır atlam a özelliği
sunar.

D osyalar kendi hafızasına veya USB disk sürücüsüne

sesli (mp3) veya m etin (W ORD) fo rm atlarında kaydedilebilir.
En önem li özelliğinden diğeri ise D aisy kitap okum a özelliğidir.
B üyüteç E k ra n : Bu cihaz, basılı d o k ü m anları ekrana yansıtır
ve az görenlerin bilgiye erişm elerine olanak sağlar. Cihaz, üzerine
k o n u lan d o k ü m an ları 20 k atın a k a d a r b ü yüterek ve renk körleri
için değişik ren k kom binasyonları ile arkaplan ile yazı arasında
ren k zıtlığı o lu ştu ra ra k daha rah at o k u n m asın ı sağlar.
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B ilek ve A yak M ouse: M K EBM’de görm e engelliler gibi b e
den engellilerin de bilgisayarlar aracılığıyla istedikleri bilgiye ve
bilgi k ay n ak ların a erişebilm eleri hedeflenm ektedir. Bu am açla
kullanılan, bilek ve ayak m ouse’u, el veya p arm ak ların ı sonradan
kaybedenler, d o ğ u ştan olm ayanlar ve elini k u llanm asına engel
olacak derecede kas güçlüğü yaşayan k u llan ıcıların bilgisayar
kullanm alarını sağlam aktadır. Aynı şekilde ayak mouse, kollarını
da k ullanam ayan kullanıcılar için bilgisayarı ayaklarıyla kontrol
edebilm elerini sağlam aktadır.

Resim 8. Ayak ve Bilek Mouse’ları

İlk tıklam ayla ek ran d ak i işlevsel düğm eler sın ıflan d ırılarak
hücrelere ay ırm aktadır. Sonraki h er tık lam ad a ek ranı alt sınıf
seçeneğine indirgeyerek h er hücrede 1 saniye beklem ek üzere
gezinm ekte tık la n ıla n h ü cren in işlevini yerine getirm ektedir.
T arayıcı: “Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardım ıyla
herhangi b ir nesneyi optik olarak tarayan, ta ra n a n bilgiyi sayısal
bilgiye çeviren ve yazılım aracılığıyla elde edilen sayısal bilgiyi
sıkıştırılm ış resim tü rü olan JPEG ya da başka b ir tü re çeviren
cih azlard ır” (Aydın, 2011).
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Resim 9. Tarayıcı

A3 boyutuna kadar 300 Dpi çözünürlükle renkli ve siyah beyaz
tarama özelliği olan tarayıcı pdf ve jpeg formatlarında doğrudan
usb belleğe kayıt yapabilmektedir. Çizgi, eğiklik-bombe düzeltme
özelliği ve sensörleri aracılığıyla eserin sayfa kenarlarını otomatik
algılayarak görüntüyü önizleme ekranına aktarır.

5.3. EBM ’de Engellilerin Bilgiye Erişim inde Kullanılan
Yazılım lar
Jaws For Windows Ekran Okuma Programı: “Körler için
oluşturulacak laboratuvarda olması gereken en önemli sistem
kuşkusuz ekran okuma sistemidir.
Görmeyenlerin bilgisayarı Türkçe sesli kullanabilmeleri için
Türkçe dilinde okuma sistemi; Jaws for Windows ekran okuma
programlarının Türkçe sentezleyicisiyle adapte edilmesiyle sağ
lanmaktadır. Bu programlar bilgisayar açıldığı anda devreye girer
ve bilgisayarın kapatıldığı ana kadar görmeyene tüm ekranı okur,
onlara detaylı bilgiler verir. Bilgisayarın her ortamında çalışarak
görmeyenlerin bilgisayara tam hakim olmalarını sağlar” (Braille
Teknik, 2018). Görme engelliler tarafından kullanılan en yaygın
ekran seslendirme programı olan Jaws Windows işletim siste
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minin ve OCR yapılmış pdf dosyalarının, Word, Excel gibi ofis
dosyalarının ve web tarayıcılarının rahatça kullanılabilmesine
olanak sağlar. Özellikle, geliştirilmiş kısayolları sayesinde hızlı ve
pratik bir kullanım olanağı sağlar. Bu kısayolları Engelsiz Erişim
Derneği derlemiş ve internet sitelerinde yayınlanmıştır (Engelsiz
Erişim Derneği, 2018).
ZoomText: “Zoomtext programı az görenlerin bilgisayarı göz

lerini yormadan ve başkalarından yardım almadan rahatlıkla
kullanabilmelerine imkan sağlayan son derece gelişmiş özelliklere
sahip Türkçe ekran büyütme yazılımıdır” (Engelliler Marketi,
2018). Az görenlerin bilgisayarı rahatça kullanabilmelerini sağ
layan ZoomText ekrandaki metin ve görselleri netliği bozmadan
36 katına kadar büyütebilmektedir. İmlecin ekrandaki yerine
odaklanarak kullanıcınn rahatça dolaşmasını sağlamaktadır. Arka
plan metin renklerini isteğe bağlı olarak zıtlıklar oluşturma özel
liği sayesinde gözü daha az yoracak şekilde ayarlama yapabilir.
A BBY Y FineReader: “FineReader, belgelerle çalışırken iş ve
rimliliğini artırmaya yönelik bir hepsi-bir-arada OCR yazılım
uygulamasıdır. Yazılım, kağıda basılı belgelerde ve PDF’lerde gö
mülü bilgilere erişmek için güçlü, ancak kullanımı kolay araçlar
sağlar” (ABYYY, 2018).
Bilgisayar ortamındaki pdf dosyalarını ve TIFF, JPEG, PNG
gibi formatlardaki resim dosyalarını 190 dilde OCR yaparak iş
lenebilir ve içerisinde aranabilir hale getirir, DOC(X), XLS(X),
PDF, PDF, TXT, CSV, EPUB, HTML vb. formatlara çevirerek
kaydetme olanağı verir. Bu sayede tarayıcı aracılığıyla dijital or
tama aktarılmış basılı dokümanlara, ekran okuyucular aracılığıyla
görme engellilerin erişimi olanaklı hale gelir.
N etOKUR: “Dijital ortamdaki metinlerin insan sesi doğallı
ğında ve anlaşılabilir bir şekilde seslendirilmesi amacıyla Konuşma
Sentezleme (text-to-speech) alanında yürüttüğü faaliyetlerin ürün
lerinden biridir” (Emo Engelli, 2018). Dijital ortamdaki metinleri
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mp3/wav formatına çevirebilen programdır. Tercihe göre konuşma
hızını ve ses yüksekliğini ayarlama özelliği sunmaktadır.
FreeTalk: “GVZ FreeTalk, mikrofon aracılığıyla bilgisayara
söylenilenleri eş zamanlı olarak metne dönüştüren ve aynı za
manda bilgisayarın sesle kumanda edilmesini sağlayan bir Türkçe
dikte sistemidir” (Emo Engelli, 2018). Aynı zamanda bilgisayarı
sesli komutlarla kumanda edebilmeyi sağlamaktadır. Bu sayede
yazılı not alamayan görme engelliler ve bedensel engelliler ses
kayıtlarını metne dönüştürerek yazılı not oluşturabilmekte ve
bilgisayarı mouse ve klavyeye dokunmadan kullanabilmektedir.
Sound Forge: Profesyonel ses kayıt ve düzenleme programıdır.
Program sayesinde görme engelliler için gönüllüler tarafından
oluşturulan ses kayıtlarındaki dış gürültüyü kaldırma, okuma
esnasındaki yanlış okumaları kesme, ses seviyesini istenilen se
viyede ayarlama gibi işlemleri yapılabilmektedir.

5.4. H azırlanan K aynakların Hizmete Sunulması
Engelsiz Bilgi Merkezi hizmetlerinin ilk aşamasında yukarıda
bahsi geçen yöntem ve donanımlar kullanılarak erişilebilir kay
naklar oluşturulması ardından ikinci aşamada da kaynakların
bibliyografik olarak düzenlenmesi ve erişilebilirlik çerçevesinde
hizmete sunulması sağlanır. Dijital ortama aktarılan eserler kü
tüphanecilik standartlarına göre kataloglanarak, W3 web erişi
lebilirlik standartlarına göre hazırlanmış olan web sayfasından
(http://engelsizbilgimerkezi.istanbul.edu.tr) hizmete açılır.

5.4.1. Veri G irişlerinin Yapılması
E-kitaplar ve sesli kitapların MARC21 standartlarına göre
kütüphane otomasyon sistemine bibliyografik veri girişleri ya
pılmaktadır. Kataloglama işlemine başlamadan önce eserin basılı
formatının kütüphanede olup olmadığı ve künye girişinin yapılıp
yapılmadığı kütüphane otomasyon sisteminden kontrol edilir.
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Kataloglama yapılacak olan eserin basılı nüshasının kataloglama
işlemi yapılmışsa kayıt kopyalanır. Ancak bu kayda, dijital kay
naklar için gerekli olan aşağıda* bahsedilen alanların eklemesi
yapılarak yeni kayıt oluşturulur. Eğer kütüphane otomasyon sis
teminde söz konusu eserin önceden yapılmış kaydının olmadığı
tespit edilir ise, toplu katalog (TOKAT), OCLC gibi kaynaklarda
tarama yapılır ve bu kaynaklarda eser kaydı bulunduysa, yine
dijital kaynaklar için gerekli alanlar eklenerek yeni kayıt yapılır.
Hiçbir yerde katalog kaydı bulunmaz ise yeni kayıt işlemi yapılır
(Resim 10.).
Sesli kitaplar ve e-kitaplar için ek olarak girilecek alanlar
şunlardır:
245 alanına alt alan olarak “sesli kitap” ibaresi,
300 alanına fiziksel niteleme olarak sesli kitap için ayrım
bilgisi, boyutu, süresi ve ortam bilgisi,
511 alanına seslendiren bilgisi,
538 alanına format bilgisi,
650 alanına konu başlığı olarak formatı,
700 alanına tekrar seslendiren bilgisi,
856 alanına erişim linki eklenir.

sr—

—

\

—

jggr~

*

— s»

j^rık"ynas'
İr"
'6*l*n”
-iO«. N
■-iJt eknikdetayla,

lüı.... 5

i

....

........

Resim 10. MARC Kaydı Örneği
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5.4.2. Web Sayfası Üzerinden Taleplerin Alınm ası ve
Üyeliklerin Yapılması
Engelli kullanıcılar seslendirilmesini veya e-kitap olarak hazırlan
masını istediği eserin İÜ Merkez Kütüphanesinde olup olmadığını
öğrenmek için öncelikle kütüphane otomasyon sisteminden (http://
katalog.istanbul.edu.tr/) tarama yapar. Eğer aradıkları eser varsa,
EBM web sayfasındaki (http://engelsizbilgimerkezi.istanbul.edu.
tr/?p=6685) kitap talep formunu doldurarak talepte bulunurlar
ya da doğrudan EBM’ye kitaplarını getirerek taleplerini iletirler.

Talepler doğrultusunda hazırlanan ve sisteme aktarılan kay
naklardan faydalanmak isteyen engelli raporu veya engelli kimlik
kartına sahipkullanıcıların web sayfasındakilinkten (http://engelsizbilgimerkezi. lstanbul.ede.tr/tpage- id=a55y) ilpili-aahhntnameyi
(Ek.2) onaylayarak üyelik başvurularını yapmaları gerekmektedir.
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Üyelik başvurusundaki bilgiler
ve engelliliği gösterir belge in
celenir, aday şartlara haiz ise,
kütüphane otomasyon progra
mına tam üyelikleri yapılır ve
kullanıcıya bildirilir. Böylelikle
talep sahibi engelli kullanıcının
kütüphane otomasyon progra
mına girişi yapılmıştır ve tüm
kaynaklardan sınırsız olarak faydalanma hakkına sahip olur.

5.5. Sosyal, Kültürel ve Bilim sel Etkinlikler
Yukarıda detaylı olarak anlatıldığı üzere, temel hizmet noktası
engellilerin bilgiye eşit ve engelsiz erişimini sağlamak olan Mer
kez, aynı zamanda toplumun engelli farkındalığının artırılması
ve engellilerin hayatın her alanında yer almasına destek olmak
için kurumlar arası işbirlikleri ile sosyal, kültürel ve bilimsel et
kinlikler düzenlemekte ve konu ile ilgili düzenlenen etkinliklere
aktif katılım sağlamaktadır. Bu etkinliklerin bazıları uygulama
örneği olması açısından aşağıda kısaca bahsedilmektedir;
2.

Uluslararası Engelsiz

Film Festivali kapsamında,

“Herkes İçin Eşit Yaşam
Koşulları, Eşit Saygı ve
Adalet” sloganıyla İstanbul
Üniversitesi ev sahipliğinde
100’den fazla kısa film
jüri tarafından değerlen
dirildi, finale kalan 13
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film invevizyondaki 10 adet film in sesli betimlemeli ve altyazılı
gösterimi yapıldı.
Engelsiz Yaşam Fuarı-Erişilebilirlik Günleri kapsamında etkin

lik alanımız ile ilgili farkındalık ve iletişim sağlamak amacıyla
stant açıldı, panelve semmerler düzenlendi.

Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyusnu; engeliiiik alenıyla ilgili

çeşüli konularda bildiriler i içeren iempozyum, Engelsiz I1ilişim
Platformu organizasyonuyla İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde
105 panelist, 450 katılımcı ile gerçekleştirildi.
“Geleceğe Yön Verenler” Konferansı; 50. Kütüphane Haftası

etkinlikleri kapsamında İÜ BBYON Topluluğunun düzenlemiş
olduğu “Geleceğe Yön Verenler” başlıklı etkinlikte “Engelliler için
Engelsiz Kütüphane” sunumu
ve “Engellilerin Yaşamı” adlı
söyleşi gerçekleştirildi.
Üyesi olduğumuz Görme
Engelli Kütüphaneleri Eşgüdüm
Platformunun 12. toplantısına
ev sahipliği yapıldı.
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K K TC Engelsiz Bilişim
Günleri etkinliği kapsamında;

Türkiye’den iyi uygulama
örnekleri konulu çeşitli su
numları içeren panelde ÎÜ
EBM tanıtımı ve faaliyetlerini
içeren bir sunum da yapıldı.
Ardından yapılan çalıştayda,
KKTC’de ki uygulamalar hakkında bilgi alındı ve çalıştay sonu
cunda engellilik alanındaki uygulamalar
ile ilgili tavsiye raporu hazırlandı.
EngelslZliyoruz;

Î.Ü. Engelliler

Uygulama ve Araştırma Merkezi ve
Engelsiz Bilgi Merkezinin işbirliği ile
yapılan etkinlik kapsamında, Türkiye
çapında tüm katılımcı üniversitelerin
salonlarında eş
zamanlı olarak,
görme engelliler için sesli betimleme, işitme
engelliler için işaret dili ve ayrıntılı alt
yazı formatında hazırlanmış olan vizyonda
gösterimi devam eden “Son Mektup” filmi
sinema tadında izlendi.
Engettiliğe Stratejik Bakış; Î.Ü. Engelii-

ler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “ÎÜ
Engelli Çalışmalarında Nerede Olmalı?”
konusunun tartışıldığı etkinliğin sonunda
Engelsiz Bilgi Merkezinde sesli kitap okuyan
gönüllülere teşekkür plaketleri verildi.
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Engelsiz Hatıra Ormanı D i
kim Şenliği; İÜ Engelliler Uy

gulama ve Araştırma Merkezi
öncülüğünde, “Herkes İçin ve
Herkese Göre Yaşanılabilir Bir
Dünya” sloganıyla Engelsiz Bilgi
Merkezi, İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü ve İÜ Orman Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen
etkinlikte Ömerli Barajı Karaağaç mevkiine 150 adet ıhlamur
fidanı dikildi.

Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencileri
Ziyareti, Merkezimizi ziyarete gelen ilköğretim çağındaki görme

engelli öğrencilere donanım ve yazılımlar hakkında bilgi verilerek
yapılan faaliyetler anlatıldı.
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Uluslararası Barikat Film Festivali; Galatasaray Lisesi önün

deki yürüyüşün ardından İ.Ü. Cemil Bilsel Konferans salonunda
Yeni Türkü konseriyle başlayan festival süresince her gün iki
seans olmak üzere engellilerin izleyebileceği formatta hazırlanmış
film gösterimleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında Yedikule
Zindanları Beyazıt Kampüsü arasında engelsiz bisiklet yürüyüşü
yapıldı. Ayrıca, etkinlikte Cahit Berkay konseri yer aldı.
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Topluma Hizmet Uygulamaları dersi; Her yıl, Hasan Ali Yücel

Eğitim Fakültesi (HAYEF)Topluma Hizmet Uygulamaları dersi
kapsamında çeşitli bölümlerdeki yılda yaklaşık 100 öğrenciye Merkez
tanıtılarak engelsiz bilgi hizmetleri hakkında eğitim verilmekte
ve eğitim dönemi süresince uygulama ortamı sağlanmaktadır.
Süreç sonunda, öğrencilerin uygulama başarıları değerlendirilerek
rapor hazırlanmakta ve ilgili bölüme gönderilmektedir.

Bankası

Sesli Soru Bankası Projesi: Kredi Kayıt Bürosu öncülü

ğünde, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve İstanbul
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan
lığı Engelsiz Bilgi Merkezi işbirliği ile başlatılan Sesli Soru
Bankası Projesi kapsamında, lise ve üniversite merkezi giriş
sınavlarına ait güncel kaynakları seslendirmek, dijital orta
ma aktarmak ve her yerden erişiminin sağlanması suretiyle
engelli bireylerin üretim toplumuna dâhil olabilmeleri için
fırsat eşitliğine dayalı kişisel, mesleki ve akademik eğitim
lerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Sesli Soru Bankası projesi Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) dü
zenlediği Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal sorumluluk proje
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fikirleri yarışmasında 2016 yılı eğitim kategorisi birincisi oldu.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Emre Taşgın tarafından hazırlanan
proje, KKB öncülüğünde, Eğitimde Görme Engelliler Derneği
(EGED) ve İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi (İÜ KDDB EBM) ortak
lığıyla hayata geçirildi.
Proje kapsamında KKB çalışanlarından oluşan gönüllüler üni
versiteye hazırlanan görme engellilerin ihtiyacı olan merkezi sınav
hazırlık kaynaklarını seslendirmekte ve seslendirilen kaynaklar
İÜ KDDB EBM tarafından dijital ortama aktarılarak düzenlen
mektedir. Görme engellilere hizmet veren tüm kütüphanelere
iletilmek üzere seslendirilecek kaynaklar yine bu kaynakları kul
lanacak olan görme engelliler ve onlara eğitim veren öğretmenler
tarafından belirlenmektedir. Bu süreçte proje kapsamında proje
paydaşlarından biri olan EGED tarafından www.eged.org’da açık
uçlu bir anket düzenlendi. İki hafta boyunca katılıma açık olan
bu ankete 100 kişi destek verdi. Bunun yanı sıra görme engellilere
eğitim veren öğretmenler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşti
rilerek öğrencilerin ihtiyacı olabilecek kaynak tipi ve yayınevi
değerlendirmeleri yapıldı. Bu çalışmaların neticesinde de ihtiyacı
karşılayacak kaynak temini İÜ KDDB EBM kanalıyla sağlanarak
seslendirme süreci başlatıldı.
Seslendirme sürecinde, Kredi Kayıt Bürosu, seslendirme yapacak
gönüllü çalışanlarını belirlemek adına bir anket gerçekleştirdi.
Çalışanların %25’inin gönüllü olmak istediğini belirttiği anket
sonuçlarına göre, Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri
alanındaki tüm eserler gönüllülerin eğitim ve bilgi düzeyine göre
eşit olarak paylaştırıldı. Tüm eserler, EGED ve İÜ KDDB EBM
tarafından gönüllülere verilen seslendirme ve metin düzenleme
eğitimleri çerçevesinde, KKB tarafından proje için özel temin edilen
ses kayıt cihazlarıyla seslendirildi. (Kredi Kayıt Bürosu, 2017).
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Projenin ilk aşamasında daha önce sınavlarda çıkmış olan
1600 sorunun seslendirilmesi tamamlanmış ve ikinci aşamaya
geçilmiştir. Devam eden projenin ikinci aşamasında ise özel
likle sayısal derslerin konu anlatımlarının seslendirilmesi, tüm
derslerin dijitalleştirilmesi ve üniversiteye giriş sınavına girecek
olan adayların faydalanabileceği formatta hazırlık çalışmaları
devam etmektedir.
Sosyal bilimlere ait dersler dijitale aktarılıp ekran seslendirici
tarafından seslendirilerek talepleri karşılayabilmektedir. Ancak
sayısal dersler için grafik ve formüllerin betimlenmesi ihtiyacı
sebebiyle insan tarafından seslendirilmesi çalışmanın başarısını
artırmaktadır. Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması, başa
rıyla sonuçlandırılması ve çıktıların mümkün olduğunca geniş
kesimlere erişiminin sağlanması ve önümüzdeki yıllarda sınavlara
hazırlık için basılacak olan güncel yayınların da aynı amaçla
erişilebilir formatta hazırlanması hedeflenmektedir.

Sonuç ve Ö neriler
Engelli kişilerin ötekileştirilmesi bir insan hakları meselesi
olduğu kadar ülkeler için aynı zamanda ekonomik bir konudur.
Dünya nüfusunun yüzde 15’i olarak tahmin edilen toplumun
önemli bir kesimi, bir eğitim almak, işgücü piyasasına girmek ve
ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale gelmek konusunda
engellerle karşı karşıya kalırsa, sadece hakları ve haysiyetleri
zedelenmekle kalmaz, aynı zamanda ülkenin refahına da zarar
verir. Engelli bireylerin hayata dahil olması için bilgi ve iletişim
teknolojisi alanındaki gelişmeler engelli bireylere çeşitli olanaklar
sunarak, ihtiyaçların karşılanması, hayatın düzenlenmesi, bilgiye
erişim ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesine yönelik birçok engeli
ortadan kaldırmaktadır. Ancak buna rağmen, engelli bireyler
farklı engellerle mücadele etmek zorunda kalabilmektedir. Neyse
ki, ilerleyen teknolojik imkanlar, engelli bireylerin zorluklarını en
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aza indirgemek amacıyla engel türlerine göre teknolojik ürünler
geliştirilmesine de imkan tanımaktadır.
Kütüphane kurumları gelişen teknolojik olanaklardan yararla
narak engelli kullanıcılarına yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini
sağlamalıdır. Engellilerin de tüm kütüphane koleksiyonlarına
erişim imkanlarından daha çok yararlanması için bilgilendir
melerin yapılması, bu teknolojilerin engelli kullanımına uygun
olmayan bölümlerinin geliştirilmesi ve yeni geliştirilmekte olan
teknolojilerin de izlenerek kütüphanelere kazandırılması, elbette
bu teknolojilerin çoğunun kullanılabilmesi için erişim olanağı
sunan internet altyapısı yanı sıra, erişimi kısıtlayan eksiklerin
giderilmesi için çalışmalar yapılması hayati unsurlardır.
Ülkemizdeki kütüphanelerde engellilerin hizmetine daha fazla
önem verilmeli ve hizmetin kapsamı, engelli kullanıcıların ihtiyaçları
ve engellilik türlerine göre düzenlenmelidir. Engelli kullanıcılar
için engellilik türlerine göre yazılı politikalar oluşturulmalıdır.
Engelsiz bilgi merkezleri, olması gereken standartlarda ve
istenilen seviyede olmamakla beraber gittikçe yaygınlaşmakta
dır. Bu hizmeti veren kurumlar kendi politikalarını oluşturarak
kurumsal hizmet vermektedir. Bir yayına ihtiyacı olan engelli
birey hizmeti veren kütüphane sayfalarını tek tek gezerek yayına
ulaşmak için çaba sarf etmek zorunda kalmakta, kimi zaman
aradığı yayına erişememektedir. Sorunun giderilebilmesi için
başta bu hizmeti veren kurumlar olmak üzere, mesleki örgütler
ve Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinin bir araya gele
rek engelsiz bilgi erişimi konusunda standart oluşturması ge
rekmektedir. Mükerrer üretimin önüne geçmek, daha verimli
ve kaliteli okuyucu hizmeti için üretilen yayınlar tek merkezde
toplanmalı, bir toplu katalog hazırlanmalı, hizmet standartları
oluşturulmalıdır. Çeşitli merkezlerde engelliler için farklı nite
liklerde kaynaklar üretilmekte fakat kurumlar arasında yeterli
eşgüdüm sağlanmadığından ürünler, kullanıcılar için verimli
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olamamaktadır. Bu yüzden merkezi bir birim kurulmalı, yapı
lan işlerin eşgüdüm kapsamında ve standartlara uygun olarak
gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Engelli kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştırıcı şekilde,
kütüphaneler arası ödünç verme işlemi ve ortak veri tabanları
oluşturulması gibi yollarla kullanıcıların daha fazla kaynağa, daha
kolay erişimi sağlanmalıdır.
Bunların yanı sıra, engellilerin bilgiye engelsiz erişimi için ni
telikli personel çalıştırılması da oldukça önemlidir. Bu çalışmanın
kapsamı gereğince detaylı olarak ele alamadığımız, ülkemizdeki
engelsiz bilgi hizmeti veren kütüphanelerin neredeyse tamamında,
bu hizmeti BBY mezunu olmayan kişiler yürütmektedir. Oysa
herkes için erişilebilir bilgi hizmeti verme yükümlülüğü çerçeve
sinde, okuyucu hizmetinin bir parçası olarak bu hizmetin meslek
elemanları tarafından verilmesi gerekmektedir. Görevli personel
teknolojiye hakim, engellilere yönelik bilgisayar programları ko
nusunda bilgili, teknik sorunları çözme ve engelli kullanıcılar ile
iletişim kurabilme niteliklerine ve engellilerle gönülden ilgilenebilme
isteğine sahip olmalıdır. Ancak, ülkemizde engellilik konusunda
yetişmiş personele ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir. Bu alanda
görevli personelin kişisel ve kurumsal gayretlerle, isteğe bağlı
olarak eğitilmesi işi şansa bırakmak olacaktır. Bu yüzden, lisans
düzeyinde eğitim ihtiyacının ele alınması ve BBY bölümlerinde
engelliler için erişilebilir bilgi hizmetinin müfredata eklenmesi
kaliteli hizmet için çok faydalı olacaktır. Engelliler için bilgiye
erişim konusu, ilgili derslerin (kataloglama, okuyucu hizmetleri
vb.) içeriğine eklenebileceği gibi konunun bütüncül olarak ele
alınabilmesi için ayrı bir ders olarak da okutulabilir. Ülkemizdeki
engellilere yönelik bakış açısındaki yanlış yaklaşımlar ve farkındalık eksikliğini düşündüğümüzde, okutulacak ders içeriğinin
kütüphanecilik hizmeti yanında bu yanlış ve eksiklikler yönünden
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de ele alınması gerektiğinden ayrı bir ders olarak okutulmasının
daha faydalı olacağı söylenebilir.
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde
bahsi geçen “.. .yayımlanmış veya internet ortamında ilk iletimi
yapılmış eserlerin elektronik kopyaları, hak ihlallerini önleyici
etkin ve yeterli koruma önlemlerinin alınması koşuluyla görme
engellilerin kullanımına sunulmak a m a cıy la . Milli Kütüphane
Başkanlığına gönderilir” ifadesinin, “tüm derleme kütüphaneleri
ve/veya engelsiz bilgi hizmeti veren kamu kurumlarına da gön
derilir” şeklinde genişletilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Böylece engelli kullanıcılar, engelliler için kütüphane hizmeti veren
farklı kurumlar aracılığı ile en güncel yayına erişme imkanına
sahip olacaktır. Ayrıca, engelsiz bilgi hizmeti veren kütüphane
lerin yeni yayınları tekrar dijitalleştirme zorunluluğu da ortadan
kalkacak, emek ve zaman tasarrufu sağlanacaktır.
Kütüphane hizmetlerinin her alanında önemli olmakla beraber,
engelliler için halkla ilişkilere özellikle önem verilmeli, internet,
web, sosyal medya vd. araçlar yoluyla engellilerin hizmetlerden
haberdar olmaları sağlanmalıdır. Engelli kullanıcıların talepleri
konusunda, güleryüzlü, yapıcı ve çözüm odaklı hizmet verilmelidir.
Kütüphane binaları engellilerin bilgiye erişimine uygun şe
kilde ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü gereklilikleri
ve standartları kapsar nitelikte olmalı, kütüphane binaları ve
çevresel faktörler engelli dostu olarak tasarlanmalı, kütüphane
lerde engellilerin rahatça ulaşabilecekleri ve yararlanabilecekleri
bölümler düzenlenmelidir. Sonradan düzenlemelerin reel olmadığı
için kütüphane binalarının yapım ve bilhassa tasarım aşamasında
mimar, kütüphaneci ve hatta aktif kütüphane kullanıcısı olan
engelli bir kullanıcı birlikte çalışmalıdır.

68

BİLGİYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

Kaynakça
A B B Y Y F in e R ead er. (2018). E r iş im ad resi: https://w ww .abbyy.com /
tr-tr/ fin eread er
A k ç a lı, Ş. (2 0 1 5 ). G ö r m e E n g e llile re Y ö n e lik T a sa rla n a n M e k â n la rın
E rişile b ilirlik S ta n d a rtla rı K ap sam ın d a İrd elen m esi: G ö rm e E ngelli
K ü tüph aneleri. Y ü k sek L isans Tezi, D o k u z Eylü l Ü niversitesi, İzm ir.
A k ta ş , A ., Z a y im , N ., ve S a k a , O . (2 0 0 7 ). S a ğ lık ta in s a n -b ilg is a y a r e t
k ile ş im i. A k a d e m ik

B ilişim ’0 7 -IX . A k ad em ik B ilişim K on feransı

B ild ir ile r i, 31, 4 2 5 - 4 3 0 .
A ltı N o k ta K ö rler D e rn e ğ i. (2018). E r iş im ad resi : http://w w w .altinokta.
org.tr/say
A ltı N o k ta K ö rler D e r n e ğ i. (2018). B raille Yazının Önem i ve Tarihçesi.
E rişim adresi: http://www.altinokta.org.tr/yazardetay.asp?idnourun=43
A ltın o k , S. ve A ltın o k K . (2018). K a b a rtm a Yazı K ısaltm aları. E riş im
ad resi: http://w w w .selim kerim .com /kabartm ayazikisaltm alari.htm l
A rticle ’19. (2015). Lebanon: Disability and Access to Information. C o u n try
R e p o rt, 6 - 8 .

2 K a s ım 2018 ta r ih in d e < https://w w w .article19.org/

d ata/ files/m ed ialibrary/ 37983/D isa
b ility -a n d -a c c e s s -to -in fo r m a tio n -in -L e b a n o n ,-3 1 -M a y -2 0 1 5 ,-E n g lis h .
p d f> a d re sin d e n erişild i.
A tk in s o n , R . D ., ve C a s tro , D . (2 0 0 8 ). Digital quality o f life: Understan-

ding the p erson al an d social benefits o f the inform ation technology
revolution. A ccessibility f o r P eople with

Disabilities, 5 0 , 25 E k im

2018 ta rih in d e <http://w w w .itif.org/files/D QOL-7.pdf> ad resind en
e rişild i.
A y d ın , S . (2011). A tatürk Kitaplığı süreli yayın ları sayısallaştırm a çalış

m aların ın tekn ik ve yön etim sel analizi. Y a y ım la n m a m ış y ü k se k
lis a n s tez i, M a r m a r a Ü n iv e rsite si, İsta n b u l.
B a k ır c ı, R . (2 0 0 9 ). M illi K ü tü p h a n e ’de g ö rm e en g e llile re su n u la n h iz 
m e tle r ve g elişm eler. Bilgi D ünyası, 10(1), 1 0 0 -1 0 4 .
B ey id -B ilişim . (2018). Index Braille Everest D V4 K abartm a Yazıcı. E rişim
ad resi: http:/ / w w w .beyid.com .tr/2011/08/06/index-braille-box-v4k a b a rtm a -y a z ici/

Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim Hizmetleri

• 69

B o ğ aziçi Ü niversitesi G ö rm e E n g elliler T ek n o lo ji Ve E ğ itim Laboratu varı.
(2018). E rişim adresi: http://www.getem.boun.edu.tr/?q=node/17929
B ra ille T ek n ik . (2018). E rişim adresi : http://w w w .brailleteknik.com /urun
Ç e lik , E lif. (2016). O n u n c u y ılın d a B ir le ş m iş M ille tle r E n g e lli K iş ile rin
İn san H ak ları Sözleşm esi ve Sözleşm e Ruhu, İnönü Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi C ilt:7 (1 ), 2 1 9 -2 4 6 . D o i: 1 0 .2 1 4 9 2 / in u h fd .2 3 9 9 4 3
D r ig a s , A ., K o u re m e n o s , D . ve V re tta ro s , J. (2013). L e a r n in g A p p lica 
tio n s fo r D isa b le d P eop le. P a tr ic ia O rd o n e z de P ab lo s, Jin g y u a n
Z h a o ve R o b e rt D . T en n y so n . (Ed .) Technology E n han ced Learning

f o r P eople with D isabilities: A pproaches an d A pplications İçin d e
(ss. 2 -4 ). N ew y o rk : In fo rm a tio n S c ie n c e R eferen ce.
D u d ley , A ., ve L a z a r, J. (2 0 0 8 ). W eb A c c e s s ib ility fo r U sers w ith D isa b ilitie s : A M u lti-fa c e te d E th ic a l A n a ly sis. H a m id N e m a ti (Ed .)

In form ation Security an d Ethics: Concepts, M ethodologies, Tools,
an d A pplications İç in d e (s. 3112-3121). IG I G lo b al.
D ü n y a E ngelliler V ak fı Engelsiz şehir planlam ası bilgilendirme raporu. C a
n a n K o c a (H az.). İs ta n b u l: D ü n y a E n g e llile r V a k fı.
D ü n y a S a ğ lık Ö rg ü tü ve D ü n y a B a n k a sı (2011). D ü n y a en g ellilik raporu .
E rişim adresi : http://eyh.aile.gov.tr/data/5480490c369dc57170df34bd/
D % C 3 % B C n y a % 2 0 E n g e llilik % 2 0 R a p o ru -b a s ila n .p d f
E d m o n d s, C . D . (2 0 0 4 ). P ro v id in g access to stu d en ts w ith d isa b ilities in
o n lin e d ista n ce ed u catio n : L eg al and te c h n ic a l co n ce rn s for h ig h er
e d u ca tio n . A m erican Jou rn al o f D istance E ducation, 18(1), 5 1 -6 2 .
E m o E n g e lli M a lz e m e le ri ve T e k n o lo jile ri S a n . D ış T ic . ve L td . Şti.
(2 0 1 8 ). E r iş im a d resi : h ttp :/ / w w w .em otek nolo ji.co m / u ru n ler
E n g e llile r H a k k ın d a K a n u n (2 0 0 5 , 7 T em m u z ). R e sm i G a z ete (Sayı:
2 5 8 6 8 ). E r iş im ad resi: h ttp :/ / w w w .m e v zu at.g o v .tr/ M ev zu atM etin / 1 .5 .5 3 7 8 .p d f
E n g e llile r M a rk e ti. (2018). E r iş im ad resi : https:/ / w w w .engellilerm ark e ti.c o m
E n g e llile rin H a k la r ın a iliş k in S ö z leşm e. (2 0 0 9 , 14 T em m u z). Resm i

G azete (Say ı: 2 7 2 8 8 ). E r iş im ad resi: http:/ / w w w .resm igazete.gov.
tr/ esk iler/ 2009/ 07/ 20090714-1.h tm
E n g elsiz E riş im Ç a lışm a G ru b u . (2012). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde

Engelsiz Erişim . A n k a r a : B ilg i T e k n o lo jile ri ve İle tiş im K u ru m u .

70

BİLGİYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

E ng elsiz E rişim D ern eğ i. (2018). M asaü stü B ilg isay arlar İçin W in d ow s Ve
Jaws K ısayol Tuşları. E rişim adresi : http://www.engelsizerisim.com/
detay/ m asaustu -bilgisayarlar-icin-w indow s-ve-jaw s-kisayoLtuslari/
E n stitü sü , D . İ., ve B a şk a n lığ ı, Ö . İ. (2 0 0 4 ). Türkiye özürlüler araştırm ası

2002. A n k a r a : D e v le t İs ta tis tik E n s titü s ü M a tb a a sı
F ik ir ve Sa n a t E serleri K anu nu . (1951, 13 A ralık). Resmi Gazete (Sayı: 7981)
E riş im ad resi: http://w w w .m evzuat.gov.tr/M evzuatM etin/L3.5846.
pdf
G ü n g ör, M ., B o la t, A ., C en g iz, H ., ve A slan , N . (2011). Özürlülere yönelik

tekn olojik düzenlem eler. S e k tö re l A r a ş tır m a v e S tra te jile r D a ire s i
B a ş k a n lığ ı.
H a lk K ü tü p h a n e le ri Y ö n e tm e liğ i. (2 0 1 2 , 11 0 c a k ). R e sm i G azete
(Say ı: 2 81 7 0 ) E r iş im ad resi: http://w w w .resm igazete.gov.tr/eskiler/2012/ 01/ 20120111-18.h tm
H a m ilto n , D ., ve K eten , B . (2011). G ö rm e E n g elli K u lla n ıcıla r İçin E rişile 
b ilir K ü tü p h an eler: K ü tü p h an ecilere Y ö n e lik P ra tik Ö n eriler. Türk

K ütüphaneciliği, 2 5 (4 ), 5 0 9 -5 1 8 .
H u m a n R ig h ts C o m m is s io n (2 0 1 2 ). B etter In form ation f o r Everyone:

D isabled P eo p le’s
t a r ih in d e

Rights in the Inform ation Age. 2 K a sım 2018

<https:/ / w w w .hrc.co.nz/ files/9414/ 2397/ 6962/ w eb-

A c c e s s.p d f> ad re sin d e n e rişild i.
In te rn a tio n a l Fed eration o f L ib rary A sso ciatio n s and In stitu tio n s ve IF L A
S e c tio n o f L ib ra rie s S e rv in g D isa d v a n ta g ed P erso n s. (1 9 9 7 ). Gu-

idelines f o r easy -to-read m aterials. N . C e v h e r (Ç ev). H ag u e, N eth e rla n d s: In te r n a tio n a l F e d e ra tio n o f L ib ra ry A ss o c ia tio n s

and

In s titu tio n s .
Is a ila , N . ve N ico la u , I. (2 0 1 0 ). P ro m o tin g co m p u te r a ssisted le a rn in g
fo r p e rso n s w ith d is a b ilitie s. P roced ia-S ocial an d B eh av ioral Sci-

ences , 2 (2), 4 4 9 7 -4 5 0 1 .
İ.B .B . A ta tü rk K itap lığ ı. (2018). İBB Sesli Kütüphane. E rişim adresi: http://
ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/ataturkkitapligi/index.php?dil=tr&p=2&ID=6
İsta n b u l Ü n iv ersitesi Ö zel G e re k sin im li Ö ğ re n cile r iç in E ğ itim d e F ırsat
E ş itliğ i Y ö n e rg e si (2014). E r iş im a d resi : http:/ / enu ygar.istan bu l.
ed u .tr/ ?p = 7249

Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim Hizmetleri

• 71

K a n ık , L . (1 9 9 4 ). G örm e engellilere y ön elik kütü phan e h izm etleri . Y a 
y ım la n m a m ış y ü k s e k lisan s tezi, H acettep e Ü n iv ersitesi, A n k a ra .
K a y n a r, M . (1 9 9 2 ). G ö r m e ö z ü rlü ler iç in k ü tü p h a n e h iz m e ti. T ü r k K ü 
tü p h a n e c iliğ i, 6 (2 ), ss. 114-117.
K re d i K a y ıt B ü ro s u (2 0 1 7 ). E r iş im ad resi: https://w w w .kkb.com .tr/R eso u rces/ C o n ten tF ile/ 2931/ k k b -sesli-so ru -b an k asi-k itap cig fin al.p d f
K ü çü k ca n , B . ( 2012). E n g elli K u lla n ıcıla r A çısın d an K ü tü p h an e B in a la rı
ve K a rşıla şıla n S o ru n la r. K u rb a n o ğ lu ,S ., A l, U ., L ep o n E rdoğan,P .,
T o n ta , Y. ve Ö z en ç U ç a k , N .(Y ay .H az.), E -B ilim ve B ilg i Y ö n e tim i,
3. U lu sla ra r a sı D e ğ işe n D ü n y a d a B ilg i Y ö n e tim i S e m p o z y u m u ,
19-21 E y lü l için d e (s.161-169). A n k a r a : H a c e tte p e Ü n iv ersitesi.
L a z a r, J., G o ld ste in , D . F., ve T ay lor, A . (2 0 1 5 ). Ensuring digital accessi-

bility through process an d policy. M o rg a n K a u fm a n n .
Ö z ü rlü le r ve B a z ı K a n u n ve K a n u n H ü k m ü n d e K a ra rn a m e le rd e D e ğ i
ş ik lik Y ap ılm ası H a k k ın d a K an u n (2005, 1 T em m uz). Resmi Gazete
(K a n u n N u m a ra sı: 5 378). E r iş im ad resi : http://w w w .resm igazete.
g ov.tr/ eskiler/ 2005/ 07/ 20050707.htm
R a ja , D . S. (2 0 1 6 ). Bridging the disability divide through digital tech

nologies. B a c k g r o u n d p ap er fo r th e W o rld D ev elo p m e n t R e p o rt,
D ig ita l D iv id e n d s, 3 -5 .
Sağ lam tu n ç, T. (2010). G ö rm e engelliler ve k ü tü p h an ecilik hizm etleri. Bilgi

D ünyası , 11(1), 178-191.
S a m a n t, D ., M a tter, R . ve H a r n is s , M . (2 0 1 3 ). R e a liz in g th e p o te n tia l
o f a cce ssib le IC T s in d ev elo p in g c o u n trie s . D isability an d R eha-

bilitation: Assistive Technology, 8(1), 11-20.
S u b a şıo ğ lu , F. (2 0 0 0 ). E n g e llile rin in te r n e t’e e riş im i ü z e rin e . A n kara

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 4 0 , 3 -4 , 203-216.
S u b a şıo ğ lu , F. (2 0 0 0 ). E n g e llile rin in te r n e t’e e r iş im i ü z e rin e . Türk K ü

tüphaneciliği, 14 (2),

ss. 1 8 8 -2 0 4 .

Subaşıoğlu, F. (2008). Ü niversitelerin B ilg i ve Belge Y ö n etim i B ölü m leri’n in
“e n g e llilik

fark ın d alığ ı” üzerine b ir araştırm a. Bilgi Dünyası, 9(2),

3 9 9 -4 3 0 .
T iy ek , R ., H a m z a , B.ve B a ş, E . (2016). E n g e llile rin E riş ile b ilir lik S o ru n u
ve T S E S ta n d a rtla rı Ç erçev esin d e B ir A ra ş tır m a , K a sta m o n u Ü n i

72

BİLGİYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

v ersite si İk tis a d i ve İd a ri B ilim le r F a k ü lte si D e rg is i, N isa n 2 016,
S a y ı:1 2 , s. 2 2 5 -2 6 1 .
T ü rk iy e C u m h u riy e ti A n a y a sa sı (1 9 8 2 , 9 K a sım ). R esm i G azete (Sayı:
1 7 8 6 3 ). E r iş im ad resi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17863_1.
pdf
T ü rk iy e G ö r m e Ö z ü rlü ler K ita p lığ ı. (2018). E r iş im ad resi : https://turg o k .o rg / b iz -k im iz
U rib e L . M . ve M acd o n ald S. (2 0 0 9 ). A new role f o r acad em ic librarians:

data curation. 3 0 .0 8 .2 0 1 7 ta rih in d e <https://w w w .era.lib.ed.ac.uk/
b itstream / 1842/ .../ d ata_role.d oc> a d resin d en erişild i.
V a n d e n b a rk , R . T . (2010). T e n d in g a w ild g ard en : L ib ra ry w eb d esign
fo r p e rso n s w ith d is a b ilitie s. In form ation Technology an d Libra-

ries, 2 9 (1 ), 2 3 -2 9 .
Z e n c ir, M . B ., K u tlu tü rk , L ., ve S u b a şıo ğ lu , F. (2 0 1 7 ). T ü r k iy e ’d eki
Ü n iv e rsite

K ü tü p h a n e le rin d e E n g e llile re Y ö n e lik H iz m e tle r:

W e b S a y fa la rı B a ğ la m ın d a B ir
7 2 0 -7 3 9 .

İn ce le m e . D T C F D e rg is i, 57(1),

Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim Hizmetleri

• 73

EKLER
Ek 1.
İ.Ü.Engelsiz Bilgi Merkezi Sesli Kitap Oluşturma Kuralları
Kitabı okumaya başlarken öncelikle, “Ayrım1”3 denilecek ve
sonra aşağıdaki metnin seslendirilmesiyle devam edilecektir.
“Bu eser İstanbul Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi için seslendirilmiştir.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Ek 11. Maddesi
kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı da
ğıtımı, satışı yasalara aykırıdır”.
Daha sonra aşağıdaki maddelenmiş kitap bilgileri seslendi
rilecektir.
Seslendirdiğiniz kitapta aşağıdaki başlıklardan herhangi biri
yoksa lütfen o başlıktan bir sonraki başlığa geçiniz.

Seslendiren:
Kitabın Adı: (varsa önce özgün adı)
Yazarı:
Çevireni:
Türü:
Kitabın Yayınevi:
Kitabın kaçıncı baskısı olduğu:
Kitabın Basıldığı Tarih:
Kitabın Basım yeri:
Kitabın Sayfa Sayısı:
ISBN No:
Arka Kapak
3

Ayrım: Okuma süresi olan 20 dakikanın bitimini ifade eder.
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İçindekiler
Ayrım 1’in Sonu

Ö rnek 1

Seslendiren: Didem Akyüz
Beşinci Dağ, O Monte Cinco, Paulo Coelho, Çeviren Aykut
Derman, Roman, Can Yayınları, 3. baskı, 1998, İstanbul, 235 sayfa.
Kitabın sayfa sayısı söylendikten sonra kitabın arka kapağı
seslendirilecektir. “Kitabın arka kapağı ” denilerek, kitabın arka
sayfasındaki tanıtım bilgileri okunacaktır. Arka kapaktan sonra
ise “içindekiler” kısmı bölüm başlıkları da göz önünde tutularak
başlarında sayfa numaralarıyla beraber söylenerek okunacaktır.
Sonrasında da önsöz seslendirilecektir.
Bu bölümlerden var olanların seslendirilmesi yeterlidir.
Bu bilgilerin seslendirilmesi bittikten sonra yeni bir ayrıma
geçilecektir. Bu ayrımın ismi de “Ayrım 2” olacaktır.
Her ayrım ortalama 20 dakika olmalıdır.
Her ayrım başında kaçıncı ayrım olduğu ve bulunulan sayfa
numarası söylenecektir.
* Örneğin Ayrım 3 sf. 14, gibi
Şayet her ayrımda kitabın bir bölümü seslendiriliyorsa ayrım
sayısı ve sayfa numarasından sonra o bölümün adı seslendirilecektir.
Örneğin: “Ayrım3 sf. 15 " “ Engelsiz Bilgi Merkezi Üzerine”
Her ayrımın sonunda bitirilen ayrımın numarası ve seslendi
rilen en son sayfanın sayısı seslendirilecektir. Örneğin, “Ayrım
4’ün sonu sayfa 60”gibi.
Kitapta bulunan dipnotlarda: metin içerisinde dipnot görül
düğünde sadece numarası söylenir. Dipnot 1 gibi.
Kısa dipnotlar, dipnot rakamı söylendikten sonra hemen oku
nur. Kitaba dönüş ise 1-2 saniyelik sessizlikten sonra hiçbir şey
söylemeden sağlanır.
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Uzun dipnotlarda ise ayrımın sonunda ve ayrım numarası
ve sayfayı da söyledikten sonra “bu ayrımda geçen dipnotların
açıklaması” denildikten sonra önce dipnot rakamı söylenip, sonra
ise dipnotun tamamı okunarak yapılır.
Ayrımlarda geçen yabancı kelimelerde ise kelimeleri okuyucu
söyleyebildiği kadar telaffuz eder Ayrımın sonunda ise yani ayrım
x sf. 15 dendikten sonra “bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin
kodlanışı” denildikten sonra önce kodlaması yapılacak kelime
söylenir, sonra ise vurgulu bir şekilde harf harf kodlanır.
Örnek: Jack J, A,

C,

K

Kitabın okunması tamamlandığında “Kitabın sonu” ifadesi
kullanılır ve o günkü tarih söylenmelidir.
Örneğin: Kitabın sonu, 4 Ocak 2010
Kitapta herhangi bir yerde resimle karşılaştığınızda seslendir
diğiniz cümleyi bitirmenizi takiben “Resim” deyin ve ardından
gördüğünüz resmi doğaçlama olarak anlatın. Doğaçlama anlatımda
zorlanıyorsanız, kaydı durdurun, anlatacağınız resmi not alın
ve bu notunuzu okuyarak resmi anlatın. Eğer resim anlatılması
çok güç soyut öğeler içeriyorsa, bu resmi seslendirmeden geçin.
Resmi betimledikten sonra bir saniye boşluk bırakarak kitaba
devam edin.
Son ayrımda ise kitabın sonundaki kaynakça, indeks, sözlük
gibi kısımlar (başlıkları dahil) okunmalıdır.
Parantez içindeki sözcükler; parantez içinde denildikten sonra
okunur ve parantez içindekiler bittikten sonra ufak bir vurgu
boşluğuyla kitaba devam edilir.
Tırnak işareti kesinlikle seslendirilmez. Tırnak içindeki söz
cükler Ses tonu değiştirilerek ve vurgular değiştirilerek okunur.
Karşılaşılan kısaltmalarda, önce kısaltmanın açık şekli ve
hemen sonra kısaltması okunur, daha sonraki okumalarda bu
kısaltma seslendirilir.
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Örnek: Milli Eğitim Bakanlığı MEB denilir ve sonra hep MEB
diye okunur.
Seslendirme sırasında sayfa çevirme sesi olmamalıdır. Ağızdan
nefes alıp verilmelidir. Mikrofona ne yakın ne uzak ama sabit
bir mesafede durulmalıdır.

Bilim sel kitaplar ve ders kitapları seslendirilirken;
1. Okunan kitap, ders kitabı veya bilimsel türde bir kitap ise
her sayfanın başında sayfa sayısı belirtilir.
2. Yeni sayfaya geçildiğinde cümle bitmemiş ise cümle ta
mamlandıktan sonra sayfa sayısı söylenmelidir.
3. Kitap içerisinde yer alan resim, tablo, grafik, sıra numa
rasına göre tablo ve grafikte yer alan bilgiler ya da semboller
dinleyicinin anlayabileceği tarzda okunmalıdır.
Seslendirme sırasında dil sürçmesi, öksürük, hapşırma vb.
nedenlerden kaynaklanan hatalar ve kelimenin yanlış okunması
söz konusu olursa yanlış yapıldığı anda kayıt “Pause” yapılmadan
yani bekletmeye alınmadan “marker” yani işaretleyici anlamına
gelen “M ” harfine basılır ve aynı cümle yeniden seslendirilir.
Sound Forge Kullanımı4

Masaüstündeki Sound Forge kısayoluna tıklanır. Açılan say
fada sol üst tarafta kırmızı “record” ®

düğmesine basılır ve

böylece ikinci bir ekran açılır. Bu açılan ekranda birinci ekran
daki “record” ®

düğmesinin aynısından vardır. Bu “record”

düğmesine basınca sesiniz kaydolmaya başlar ve okumaya
başlamanız gerekmektedir.
4

Sound Forge, sesli kitap oluşturmak için kullanılan profesyonel bir ses düzenleme
programıdır; yanlış okunan kısımların temizlenmesi, kayıttaki dış seslerin
ayrıştırılarak silinmesi, ses seviyesinin yükseltilmesi gibi işlemleri yaparak kaliteli
kayıtlar yapılmasına ve ses dosyalarının farklı formatlarda kaydedilmesine olanak
sağlar.
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Biten ayrımın bilgisayara kaydetmek için okuma bittikten
sonra “stop” ^ tuşuna basılarak kayıt durdurulur. Ön taraftaki
küçük kayıt ekranı kapatılır.
Sonra birinci ekrana gelinir ve bu da “X ” çarpıdan kapatılır
ve kaydetmek istiyor musunuz sorusuyla karşılaşılır, bu soruya
evet denilir. Sonra karşımıza çıkan ekranın en üst tarafında “Save
in” alanından “bilgisayarım” ve içindeki yeni “birim b ” bulunur.
Okuduğumuz esere ait klasör bulunarak çift tıklanır. Sonra “File
Name” kısmına okunan kitabın ismi ayrım numarası beraber
“kitap ismi ayrım x” örnek : “SucveCezaAyrım4” şeklinde yazılır
ve “save” butonuna tıklanarak kayıt tamamlanır. Kayıt çubuğu
dolup bittiğinde masaüstünden yeni bir kayıt için Sound Forge
kısa yoluna tekrar tıklanabilir.

Ek 2.
İ.Ü.Engelsiz Bilgi Merkezi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi Üyeliği için Taahhütname
Bireysel üyesi olmayı kabul ettiğim İstanbul Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi
Merkezi’nden hizmet aldığım süre boyunca kütüphanede bulu
nan sesli (insan veya bilgisayar) yada metin halindeki her türlü
eseri kullanırken:
ü Üyelik bilgilerimi ve şifremi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,
ü Eserleri, 5846 sayılı kanunun “çeşitli hükümler” başlığını
taşıyan altıncı bölümün
Ek 11. maddesi kapsamında kullanmayı,
ü Eserleri, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü
şahıslarla paylaşmamayı,
ü Eserleri, her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticari
amaçlı kullanmamayı,
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ü Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davra
nışım nedeni ile İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi’nden,
üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğ
rayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi
ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi,
kabul ve taahhüt ederim.

Ek 3.
Kolay Okuma Örnekleri
Çalışmada bahsi geçen, kolay okuma konusunun daha net
anlaşılabilmesi için aşağıdaki örnekte aynı metnin orijinal versi
yonu ve kolay okuma versiyonu verilmiştir.
Ö rn ek l: Türkçe orijinal versiyonu
Monte Cristo Kontu
Alexandre Dumas
Marsilya - Varış
24 Şubat 1815’ te, Notre - Dam e de la G ardeningözcüsü İzmir,
Trieste ve Napoli’den üç direkli Pharaon un varışını bildirdi. H er
zaman olduğu gibi, kıyı kaptanı hem en limanı terk etti, Chateau
d ’lf tarafına hızla yelken açtı ve Cap de Morgiou ve Riou adası
arasında gemiye bindi.
Birdenbire (adet gereğinceymiş gibi) Saint - Jean Limanının
balkonu seyircilerle dolup taştı çünkü Marsilya’da bir geminin gelişi
her zaman önemli bir olay olmuştur; özellikle de Pharaon gibi bir
gem i inşa edildiğinde, donatıldığında, eski limanın tersanelerinde
yüklendiğinde ve bu gem i kasabadan birine ait olduğunda.
Bu arada gem i yanaşıyordu ve Calasareigne ve Jarre adaları
arasındaki bazı volkanik kabarmaların yarattığı dar geçitleri ba
şarılı bir şekilde atlatmıştı; Pomegue’nin etrafını dolaşmış ve üç üst
yelkeninin, dış flokunun ve randasının altında ilerliyordu fakat çok
yavaşça ve öyle bir melankolik ilerlemeyle ki seyirciler içgüdüsel bir
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şekilde biraz talihsizlik sezinleyerek güvertede ne tür bir kazanın
gerçekleşmiş olabileceğini merak ettiler. Hal böyleyken, denizci
likle ilgili meselelerde uzman olanlar herhangi bir kaza olsaydı,
önce geminin kendisine zarar vereceğini bildirdiler; çünkü geminin
ilerleyiş biçimi her şeyin harika bir şekilde kontrol altında olduğu
izlenimini vermekteydi: gem i demirlenmek üzereydi ve cıvadra
örtüleri gevşemişti. Pharaonu, Marsilya limanının dar girişinden
geçirmeye hazırlanan kaptanın yanında uyanık ve keskin bakışlı
genç bir adam duruyordu. Geminin her hareketini denetliyor ve
kaptanın her emrini tekrar ediyordu.
Saint - Jean Lim anının balkonundaki seyircilerden özellikle biri
ortamdaki belli belirsiz huzursuzluk hissinden etkilenmişti, o kadar
çok etkilenmişti ki gem inin kıyıya gelmesini bekleyemedi; küçük
bir bota atladı ve La Reserve koyunun karşısı boyunca gelmekte
olan Pharaona doğru kürek çekilmesini buyurdu. Genç denizci
yaklaşan adamı görünce kaptanın yanından ayrıldı ve şapkası
elinde bir şekilde gem inin küpeştelerine geldi ve sırtını dayadı.
On sekiz ila yirm i yaşlarında, ince yapılı, uzun boylu, güzel
koyu renkli gözleri ve sim siyah saçları olan genç bir adamdı.
Davranışlarının tamamında, çocukluğundan beri tehlikelerle sa
vaşmaya alışmış erkeklere özgü serinkanlılık ve kararlılık vardı.
Bottaki adam “Ah, bu sensin Dantes!” di ye bağırdı. “Ne oldu,
güvertedeki bu keder havası da neyin nesi?”
“Büyük bir talihsizlik, Bay M orrel!” diye yanıtladı genç adam.
“Özellikle benim için büyük bir talihsizlik: Civita Vecchia’dan çı
karken, iyi kalpli kaptanımız Leclereyi kaybettik.” (https://www.
ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120-tr.pdf?)

Ö rnek 2:Türkçe kolay okum a versiyonu
Monte Cristo Kontu
Marsilya’da
24 Şubat 1815’te bir Fransız gemisi,
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Fransa’nın güneyindeki Marsilya limanına yanaştı.
Geminin adı Pharaon’du.

Geminin limana girmesi için yol göstericilik yapması gereken
düm encinin yanında
korkuluğa dayanmış genç bir denizci ayakta duruyordu.
En fazla yirm i yaşındaydı.
İnce ve uzundu,
koyu renkli güzel gözleri vardı
ve saçları siyahtı.
Güçlü ve sağlam görünüyordu.
Adı Edm ond Dantes’ti.

Genç adam ayakta durdu ve Pharaon’a doğru aceleyle g elen
küçük bir sandalı izledi.
Sandaldaki bir adam ona doğru sabırsızca el salladı.
“A, bu sensin, Edm on Dantes” dedi.
“Neden bu kadar üzgün görünüyorsun, genç arkadaşım?”
“ Büyük bir talihsizlik yaşadık, Bay M orrel”,
diye cevapladı genç adam.
“Kaptanımız öldü!” (IFLA ve IFLA Section of Libraries Serving

Disadvantaged Persons, 1997).

Özet
Hayatın gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak yapılan
teknolojideki gelişmeler ve yenilikler, özellikle Bilgi ve İletişim
Teknolojisi (BİT) konularındaki gelişmelerle birlikte insanlara
daha önce mümkün olmayan olanaklar sunmakta birçok engeli
ortadan kaldırmaktadır. Ancak engelli bireyler, tüm bu fırsatlara
rağmen çeşitli engellerle karşılaşabilmektedir. Mevcut iletişim
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servislerini kullanmakta zorlanan engelli bireyler, bilgiye ulaşmada,
hayatlarını düzenlemede, sosyal ilişkilerini sürdürmede güçlük
çekmektedir. Eğitim ve sağlık gibi kamusal hizmet alanları ile
ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılım için bilgiye erişim
temel şartlardan biridir. Bilginin yazılı, görsel veya dijital olması
fark etmeksizin, bilgiye erişim sağlanamadığı takdirde bireyin
sahip olduğu hakları kullanması mümkün değildir.
Engelli bireylerin bilgiye erişimi, bir parçası olduğu toplumla
tam ve uyumlu bir bütünleşme içinde olabilmesinin önündeki
engellerin kaldırılmasının temel yoludur. Bilimsel bilgi üretme
sürecinin olduğu kadar bilgiye erişimin de ana bileşenlerinden
biri olan kütüphaneler engelli bireylerin aradıkları bilgiye engel
siz olarak ulaşabilmelerinde hayati öneme sahiptirler. Bireysel
ve toplumsal gelişmeler ve gereksinimler doğrultusunda hizmet
stratejilerini saptayarak bilgi hizmetlerini geliştirme sorumluluğu,
doğrudan kütüphanelerindir. Bu yüzden, kütüphaneler gelişen
teknolojik imkanlardan yararlanarak engelli kullanıcılarına yö
nelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. Kütüphaneler,
herkesin olduğu gibi engellilerin de bilgiye erişiminin sağlanma
sında en önemli kurumlardandır. Engelli teknolojilerinin geli
şimi ile beraber bilgiye erişim daha kolay hale gelmiştir fakat
sadece teknoloji bilgiye erişim için tek başına yeterli olamaz.
Basılı materyal üzerindeki bilginin erişilebilir hale getirilmesi
ve engelli kullanıcılara ulaştırılması gerekmektedir. Kütüphane
kurumlarının, toplumun tüm bireylerine eşit şartlarda hizmet
verebilmesi görevi kapsamında engelli kullanıcıların da bilgiye
erişimine yönelik gerekli malzeme, donanım, yazılım ve personel
desteğine sahip olması, bu konuda teknolojik gelişmeleri takip
ederek hizmete dönüştürmesi son derece önemlidir.
Bu yüzden bu çalışmada, kütüphanelerde engelli kullanıcılara
sunulan hizmetlerin anlatılması yoluyla, engellilerin bilgiye erişi
minde kütüphanelerin etkisi, önemi ve yaşanan sorunların ortaya
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konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, engellilerin bilgiye erişimi
konusundaki hukuki düzenlemelere değinilerek, bilgiye erişimde
kullanılan teknolojik yöntemler ve Türkiye’deki bu yöntemlerin
kullanıldığı bazı kütüphanelerden özetle bahsedilmekte, uygulama
örneği olarak İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi anlatılmakta ve sorunlara
ilişkin çözüm önerileri sunulmaktadır.

Summary
Developments and innovations in technology to meet the requirements of life, especially with the developments in Information
and Communication Technology (ICT) issues, offer many opportunities to people like never have done before, eliminating many
obstacles. However, despite all these opportunities, people with
disabilities may face various obstacles. Those having difficulty in
using the existing communication services encounter difficulties
in accessing information, regulating their lives and maintaining
their social relations. Access to information for participation in
economic, social and cultural life in public service areas such
as education and health is one of the basic conditions. It is not
possible for an individual to use his or her rights without access
to information, regardless of whether the information is written,
visual or digital.
Access to information for people with disabilities is the main
way to remove barriers to full and harmonious integration with
the society in which they are part a part of. Libraries, one of the
main components to access to information as well as the process
of producing scientific information, are of vital importance for
the disabled individuals to have access to the information they
seek. The responsibility of developing information services by
determining service strategies in line with individual and social
developments and needs lies with the libraries. Therefore, libraries
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should ensure the sustainability of services for disabled users by
utilizing the developing technological ways and means. Libraries
are one of the most important institutions for ensuring access to
information for people with disabilities as well as without disabilities. W ith the development of disabled technologies, access
to information has become easier, but technology alone.cannot
be sufficient for access to information. Printed material should
be made accessible and delivered to disabled users. W ithin the
scope of the duty of the library institutions to provide services
to all members of society on equal terms, it is very important for
disabled users to have the necessary materials, hardware, software
and personnel support for accessing information turning them into
services by following technological developments in this regard.
Therefore, in this study, it was aimed to reveal the effects, importance and problems libraries face when disabled people access
information explaining services offered for them. In this context,
reference to the legal regulations on access to information of
the disabled and technological methods used have been made
summarizing some libraries using these methods. In Turkey, as
an example of application, Istanbul University Library and Documentation Department’s Barrier-free Information Center and
proposals for solutions to problems are presented.
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tır. Bu yapılanmadan sonra, Engelli Öğrenci Birimi ENUYGAR
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15 kişilik Danışma Kurulu ve 4 idari personel ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
1. Engelliler Uygulama ve A raştırm a Merkezi
(ENUYGAR)
Bütçe ve personel açısından özerk bir yapıya sahip olmayan
bü Uygulamave Araştırma Merkezi olarak ENUYGAR Merkezi,
uzun yıll r Merkez müdürü ve bir kaç yö etim kurulu üyesinin
gönüllü çabaları ile faaliyet göstermiş, 2011-12 yıllarından itibaren,sekre(erya ve personelsa, lanmastyla berliyte k u ru m sallara
yolunasrm iştir. Merkezeekreta^ası, bügihizmetieri va e ğrend
koordmalörîüğü yardımcılıaı görevi ile )am zamanhdört .okşan
halec merkezde çalişmalerını süreNrmektedit.
la^^ı^lc^^^ır hlyeiaşşikyaaşsi Şekil a’d ı beiirtlkllği aibi Hiirclür
SreNmluluğrndadıı.Yö netim kurulu üyeleri, müdür yardımcıları,
müdür sekreteri, özel gereksinimli öğrenci koordinatörleri, yazı
.ş^i^ri1)^^!^^^., bi(gi MzmaSİeri pertoneH v tö z e l gereksm m li
öğrena. aka^ rm k danışm anlarıçali.m atarm da müdüeekavşl
sorumludur.

Doküman No
ilk Yayın Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

İÜ
ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ORGANİZASYON ŞEMASI

EnUAM/OŞ-OI
01
04.08.2015
1/1

MERKEZ MÜDÜRÜ
(KALİTE TEMSİLCİSİ)
GT-01

YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ
GT-02

_

MÜDÜR YARDIMCILA
GT-03

1
özel Gereksinimli öğrenci

GT-04

YaZ' İ5İeGr; : ; rSOne"

Personeli

Beyazıt/AvcılarYerleşkeierî)

*—

HAZIRLAYAN
Merkez Muduru

özel Gereksinimli öğrenci
AkademikDanışmanları

GÖZDENGEÇİREN/KONTROL

ONAYLAYAN

Şekil 1- ENUYGAR Organizasyon Şeması
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Merkez Yönetim Kurulu, engelli öğrenci destek ve akademik
çalışmalarının yanı sıra, merkeze çeşitli sorunları nedeniyle baş
vuru yapan İÜ engelli personelin sorunlarına çözüm önerileri
geliştirmek amacı ile 14.05.2015 tarihinde İÜ Rektörlüğünden
“Engelli Personel Komisyonu” oluşturulmasını talep etmiştir.
12.06.2015 Personel Daire Başkanlığı yazısıyla kurulan “Engelli
Personel Komisyonu” kurulduğu yıldan bu yana zaman zaman
engelli personel ile bir araya gelerek toplantılar düzenlemektedir.
2018 yılında, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü kapsamında Engelli
Personeller ile birlikte “Farklılıklara Yaklaşım” başlıklı bir hizmet
içi toplantı yapılmıştır. Toplantıda İÜ Daire Başkanları ve yöne
ticilerine engellilikle ilgili sorunlar, engelli personel tarafından
kendi yaşamlarından kesitler paylaşılarak aktarılmıştır (Resim 2).

Resim 2- İşitme engelli personelin sunumu

2. Engelli Öğrenci B irim i
Yıllar içinde engelli öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamını
kolaylaştırma amacıyla çalışmalarını yürüten Engelli Öğrenci
Birimi, Merkezin yoğun çabaları sonucunda personel, mekan ve
araç gereç bakımından güçlenmiş; Beyazıt (Taş Odalar No: 18) ve
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Avcılar’da iki ofiste, 2019 yılında emekliliğine kadar geçen süre
de tam zamanlı çalışan bir Koordinator (Uzm. Songül Altınsaçlı)
ve halen görev yapan bir koordinatör yardımcısı (Hayri Çayırlı)
ile hizmetlerini sürdürmüştür. Üniversitenin 2018 yılı sonunda
İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olarak
ikiye ayrılması sonucu, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi bünye
sinde kalan Avcılar Yerleşkesindeki ofis kapatılmıştır.
2011- 2019 yılları arasında AUZEF’ de 1842, örgün eğitim de
169 toplamda 2011 engelli öğrenci üniversitemizde eğitim almaya
devam etmektedir. Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü ile
işbirliği içinde, fakültelerde engelli öğrencilere destek olan 36
Akademik Danışman bulunmaktadır. Akademik danışmalar, 2014
tarihinde İÜ Senatosu tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren
“Özel Gereksinimli Öğrenciler için Eğitimde Fırsat Eşitliği Yö
nergesi” kapsamında öğrencilere destek olmaktadır.

3. ENUYGAR Sanat Atölyesi
Engelli öğrenci koordinatörü Songül Altınsaçlı ve İÜ Teknik
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Cam ve Seramik Bölümü öğretim
görevlisi Özlem Özer Tuğal’ın gönüllü kişisel çabaları ile oluş
turulan ENUYGAR Sanat Atölyesi 2014 yılında Merkeze tahsis
edilmiş olan Taş Odalar No:19’da faaliyete geçmiştir.

Özlem

Özer Tuğal 2015’de yarı zamanlı, 2016 yılından itibaren 2018
yılına kadar tam zamanlı Merkez kadrosunda görevlendirilmiştir.
Sanat yoluyla farklılıklara yaklaşım, kişiler arası iletişim ve
kaynaşmanın amaçlandığı atölye çalışmalarına, engelli ve engelsiz
öğrenciler, akademik ve idari personel davet edilerek, iki yıl içinde
çok sayıda etkinlik, sanat çalıştayı ve proje gerçekleştirilmiştir.
Sanat Atölyesi yarı zamanlı öğrenciler ile birlikte çalışmalarına
devam etmektedir (Resim 3).
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Resim 3- Özlem Özer Tuğal öğrencilerle Sanat Atölyesinde
seramik çalışmaları yapıyor
4. Engellilik A raştırm aları Anabilim Dalı
Engellilikle ilgili araştırma ve uygulamaların disiplinler arası
akademik düzeyde yürütülmesini sağlamak üzere, Merkez Mü
dürü tarafından Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) 2014 yılında
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Engellilik Araştırmaları
Tezli Yüksek Lisans Programının oluşturulması teklifi yapıldı.
Program hemen kabul edilmesine rağmen bürokratik işlemlerin
uzaması nedeniyle, programın açılması 2017-2018 eğitim yılında
gerçekleşti. Halen programa devam eden öğrenci sayısı 15 olup,
üçü tez çalışmalarına başlamış, ikisi de tez aşamasındadır.
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5. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırm a
Merkezi Ç alışm aları
5.1. Yükseköğretim de Özel G ereksinim li Ö ğrenciler İçin
D ü zen lem eler

Merkez 2003 yılındaki kuruluşundan itibaren engelli öğrenci
ler için kolaylaştırıcı faaliyetler yapmaktadır. Türk Üniversiteleri
Engelli Öğrenci Koordinatörlükleri Ağının Kurulması ile engelli
üniversite öğrencilerine eğitimde destek çalışmaları hız kazanmıştır.
Merkez Öğrenci Koordinatörlüğü, Türkiye’de engelli öğrenciler
için akademik uyarlama ve destek programlarının oluşturulma
sında aktif rol üstlenmektedir. 3. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı
İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar
arasında, engelli öğrenciler için akademik uyarlamaların ko
ordinasyonu önceliklidir. Kayıt önceliği ve işlemlerde destek,
yerleşke oryantasyonu, ders notlarının ihtiyaç duyulan biçimde
sağlanması, laboratuvar uygulamalarında asistan desteği, ödev
lerle ilgili kişiye özel düzenlemeler, sınavlarla ilgili düzenlemeler
akademik danışmanların ve fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim
lerinin destekleriyle yürütülen akademik uyarlamalardır.
Koordinatörlük ayrıca İÜ Rehberlik Sosyal Destek Birimi ile
işbirliği içinde engelli öğrencilere burs bulunması, yurt temini,
psikolojik destek hizmetlerini yürütür. İÜ Sağlık Kültür Daire
Başkanlığı desteği ile spor, gezi vb. etkinlikler yapılır.
Diğer üniversitelerdeki Engelli Öğrenci Koordinatörlükleri
ile birlikte Ulusal ve Bölgesel Engelsiz Çalıştaylar düzenlenir ve
aktif katılım sağlanır. Bu çalıştaylar, akademik ve sosyal açıdan
kapsayıcı eğitim ortamlarının oluşturulması konusunda bilgi
ve deneyimlerin paylaşıldığı önemli platformlar olarak işlevini
sürdürmektedir.
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5.2. Erişilebilirlik Çalışm aları

5378 sayılı kanunla 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren En
gellilerin Haklarına İlişkin Kanuna göre Erişilebilirlik; Binaların,
açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve
iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız
olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması olarak tanımlamaktadır
(Engelliler Hakkında Kanun, 2005). Merkez olarak mimari ve
bilgiye erişim olarak iki alanda erişilebilirlik üzerine çalışmalar
yapılmaktadır.

5.2.1. M im ari Erişim

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanlığı işbirliğiyle Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı (ASPB) tarafından yürütülen çalışmada İstanbul Üni
versitesi binalarının erişilebilirliği çalışması yapıldı.

Çalışma

öncesi 25 Kasım 2015 ve 1 Nisan 2016 tarihlerinde, İÜ Bina So
rumluları ve yedek üyelerine hizmet içi eğitim verildi. Çalışma,
bina sorumluları ve yedek üyelerinin, sorumlu oldukları binala
rın ERİS (Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemine kaydedilmesi ve
erişilebilirlik durumlarının belirlenmesi ile sonuçlandı. 1 Nisan
2016’da Bakanlık, sistemdeki 106 binaya erişilebilirlik yüzdesi
verdi. 7 Kasım 2017 ENUYGAR Merkezi ve İÜ Basın Halkla
İlişkiler Müdürlüğü işbirliği düzenlenen ASPB 3. Engelsiz Üni
versiteler Semineri “Erişilebilirlik Zirvesi”nde erişilebilirlik ile
ilgili yapılan çalışma sonuçları paylaşıldı (Resim 4).
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Resim 4: Merkez Müdürü tarafından sunum yapılıyor

Öğrencilerin talepleri ve gözlenen ihtiyaçlar üzerine kampüslere hissedilebilir yüzey, sesli ve Braille uyarılı asansörler yapıldı.
Hizmette olan asansörlerin erişilebilir hale getirilmesi sağlandı.
Fakülte içerisinde yenilenen binalar İÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı işbirliği ile erişilebilir olması için çalışmalar devam
etmektedir.

5 .2 .2 Bilgiye Erişim

15.Aralık.2010 tarihinde İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon ve
Daire Başkanlığı çatısı altında, ENUYGAR Merkezi tarafından
Sesli Kütüphane oluşturulması çalışmaları başladı. 18.Ocak.2012
tarihinde “Engelsiz Bilgi Merkezi” açıldı. Tüm engel gruplarına
hizmet veren Engelsiz Bilgi Merkezi, Merkez Kütüphane içeri
sinde bulunmaktadır. Öğrencilerin talepleri doğrultusunda sesli
kitap ve dijital kitap oluşturma çalışmalarının yanı sıra, Engelsiz
Bilgi Merkezi’nde erişilebilir teknik cihazlar ve bilgisayarlar ile
öğrenciler için çalışma ortamı bulunmaktadır. (Resim 5)
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Resim 5- Görme engelli bir öğrenci bilgisayarda çalışıyor

5.3. A kadem ik Çalışm alar

Dünyada “Engellilik Araştırmaları” ile ilgili akademik ça
lışmalar, 1970’li yılların sonlarında başlamıştır (Barnes, 2013).
Günümüzde halen devam eden sorunları akademik anlamda ele
almak amacı ile alanında uzman akademisyenlerin, saha çalış
macılarının, resmi kurumların ve STK’ların bir araya geleceği
bilimsel toplantıların düzenlenmesi kararı alınmıştır.
24-25

Kasım 2016 yılında, İÜ ENUYGAR ve

Hacettepe

Üniversitesi işbirliği ile 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi dü
zenlendi. Paneller, bilimsel sunumlar ve atölye çalışmalarından
oluşan kongreye, resmi kurumlar, STK ve üniversitelerden top
lam 534 kişi katılmıştır. Kongrede 27’si sözlü, 22’si poster bildiri
sunumu ve 8 atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
15-16 Kasım 2018 yılında İÜ ENUYGAR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Engelliler Müdürlüğü işbirliğiyle dü
zenlenen Dünden Bugüne Engellilik - Engellilik Araştırmaları
Konferansı’nda 737 kişinin katılımı ile 77’si sözel, 27’si poster
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bildirisi olmak üzere toplam 104 bildiri sunumu ve 15 atölye
çalışması gerçekleştirmiştir.
İÜ ENUYGAR Merkezi tarafından 2004-2018 yılları arasında
çok sayıda bilimsel toplantı, eğitim programı düzenlenmiş, pay
daş kurumların düzenlediği bilimsel etkinlere destek verilmiştir.
Bu etkinler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir (Tablo 1, 2, 3, 4,).

Tablo 1. İÜ ENUYGAR tarafından Düzenlenen
Bilim sel Toplantılar
İÜ ENUYGAR TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİM SEL TOPLANTILAR
YIL

TÜRÜ

KONU/BAŞLIK

10.05. 2004

Konferans

İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ile
birlikte düzenlenen “Özürlü Hakları” Konferansı

15.05.2006

Panel

Üniversiteler Özürlüler için Toplanıyor

16.05.2005

Panel

“Özürlülük ve Kök Hücre” Paneli

05.06.2009

Çalıştay

III. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

25.06.2010

Sempozyum

İşitme Engelliler ve Yükseköğretim Sempozyumu,
Gazi Üniversitesi tarafından yürütülen E-İşit
projesinin sunumu ve Yükseköğretimde İşitme
Engelli Bireylerin Sorunları

13.05.2013

Seminer

Engellilerle 360 Derece İletişim

03.12.2013

Forum

Engelsiz Üniversite

21 .03.2014

Panel

ENUYGAR ile İstanbul Tıp FTR ABD tarafından
ortak düzenlenen “Spina Bifida Tedavisine
Yaklaşım” paneli

19.06.2014

Seminer

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile
FTR ABD
ile düzenlenen “Serebral Palsi’li Çocukların
Aileleri İçin Aile Odaklı Terapi” Semineri

28.08.2015

Seminer

ENUYGAR ve İstanbul Tıp Fakültesi FTR
Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi ile düzenlenen
“Eğitim hayatına Başlarken Serebral Palsi’li
Çocuğumuzu Neler Bekliyor” Aile Odaklı Tedavi
Semineri

8.03.2016

Panel

“Engelli Kadın İstihdamı” Paneli

24-25.11.2016

Kongre

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve
Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi
Engeliller Araştırma ve Uygulama Merkezi
tarafından düzenlenen 1. Engellilik Araştırmaları
Kongresi
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13.03.2017

Panel

Kadın Sorunları Araştırma Merkezi ile
ENUYGAR Merkezi ile düzenlenen, “Kadın ve
Demokrasi” Paneli ve “Kadının Işığında Uygarlık”
Sergisi

19.05.2017

Seminer

İTF FTR Pediatrik Rehabilitasyon Birimi, İTF
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Ab D ile ENUYGAR
Merkezi tarafından düzenlenen “Serebral Palsi”
Semineri

14.02.2018

Seminer

Türkiye’de Lepra Mücadelesi

21.02.2018

Seminer

Türkiye’de ve Dünyada Engellilik Araştırmaları

28.02.2018

Seminer

Engelliler İle Yapılan Sanat Atölyelerinin Sosyal
Etkileri

07.03.2018

Seminer

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Engellilik

14.03.2018

Seminer

Sağlık-Erdem-Irk-Eşitsizlik

21.03.2018

Seminer

Engelli Hakları Mücadelesinde Savunuculuk ve
İzleme Çalışmalarının Önemi
Sakatlık ve Kimlik

28.03.2018

Seminer

02.04.2018

Panel

Otizme Genel Bakış ve Hayatın İçinde Otizm

04.04.2018

Seminer

Üniversite Öğrencilerinin Gözünden
Üniversitelerdeki Engellilik Çalışmaları ve Her
Yerde Braille

11.04.2018

Seminer

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

11.04.2018

Çalıştay

İÜ Eğitim Koordinatörlüğü ile İÜ ENUYGAR
Merkezi tarafından düzenlenen “İstanbul
Üniversitesi Müfredatında Engellilik” Çalıştayı

18.04.2018

Seminer

Görme Engelliler İçin Yardımcı Teknolojiler

25.04.2018

Seminer

Research Methodologies in Disability Studies
“Disiplinler arası Çalışmalara Metodolojik
Yaklaşımlar”

09.05.2018

Seminer

Yoksulluk, İstihdam ve Engellilik

16.05.2018

Seminer

Biyoetik ve Engelli Çocuk Doğurmak

23.05.2018

Seminer

Otizm Spektrumu ve Özellikleri

15-16.05.2018

Konferans

Dünden Bugüne Engellilik Araştırmaları
Konferansı

03.12.2018

Panel

Engellilik Araştırmalarında Güncel Konular
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Tablo 2. İÜ ENUYGAR tarafından Düzenlenen
Eğitim Program ları
İÜ ENUYGAR TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMLARI
TARİH

KONU

03.08.2004

Türkiye İş Kurumu Yeni

AMAÇ
Proje Hazırlama ve

Fırsatlar Hibe Programı

Yazma- konusunda bilgi

Tanıtımı ve Avrupa

ve beceri kazandırmaya

Birliği Formlarında Proje

yönelik

Hazırlama Eğitimi
04.05.2011

I. İşaret Dili Kursu

İşitme engelli bireylerle
sağlıklı iletişimi
sağlanabilmesi

18.10.2011

Engelsiz Bilinç Eğitimi

Engelli bireyler ile iletişim
konusunda bilinçlendirme
eğitimi

28.02-05.06.2012

II. Türk İşaret Dili kursu

İşitme engelli bireylerle
sağlıklı iletişimi
sağlanabilmesi

23-30.03.2013

Konuşan Eller

İşitme engelli bireylerle
sağlıklı iletişimi
sağlanabilmesi

22-26.10. 2017 ve

Ulaştırma Haberleşme ve

Engelli bireylerin

16-20.10 2017

Denizcilik Bakanlığı Kıyı

motivasyonlarını

Emniyeti Genel Müdürlüğü

arttırarak, iş ve toplum

ve ENUYGAR Merkezi

hayatında daha olumlu

işbirliği ile “Ülkem İçin

iletişim sağlamaları

Dünyam İçin Ben de varım”

ve yaşam kalitelerini
yükseltmelerine katkıda
bulunmak amacı ile
eğitim 2 dönem olarak
düzenlenmiştir.
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Tablo 3. İÜ ENUYGAR tarafından Desteklenen
Bilim sel Toplantılar
İÜ ENUYGAR TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR
TARİH

TÜRÜ

KONU - BAŞLIK

21-22.12.2003

Sempozyum

İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Ana bilim Dalı tarafından
düzenlenen Geleneksel Çubukçu
Sempozyumu- Türkiye’de Özürlülük,
Neredeyiz? Nerede Olmalıyız?

25.12.2004

Sempozyum

İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Ana bilim Dalı tarafından
düzenlenen “Yaşlılıkta Özürlülük” başlıklı
Geleneksel Çubukçu Sempozyumuna
bilimsel destek verildi

21-22.04.2006

Sempozyum

Omurilik Felçlileri Derneği tarafından
tarihleri arasında düzenlenen “Çocuklukta
Özürlülük Sempozyumuna” bilimsel destek
verildi

10-12.09.2013

Sempozyum

Celal Bayar Ün. tarafından düzenlenen
Engelsiz Bilişim Sempozyumu’na ev
sahipliği yapılıp organizasyon desteği
sağlandı.

03.12.2015

Film Festivali

6. Barikat Film Festivali

21-22-23.12.2018

Organizasyon

Ankara Eğitimde Görme Engelliler
Derneğinin “Benimle Birlikte Engelsiz
Üniversite “ projesi katılımcısı ve
organizasyon desteği sağlandı
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Tablo 4. İÜ ENUYGAR tarafından Kurum ve ST K ’larla
Yürütülen O rtak Proje ve Çalışm alar
İÜ ENUYGAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ve STK, KURUM
ORTAK ÇALIŞMALARI
TARİH

PROJE

PAYDAŞ

21.10. 2011

“YOKSA ENGEL SİZ

Türkiye Omurilik Felçlileri

MİSİNİZ” Çalıştayı Projesi

Derneği,

“ Bedeninle Barış”

Kas Hastalıkları Derneği

15.02.2014
08.04.2014
08.03.2015
04-14. 04.2016
15-16.12.2016

Sempozyumu

(KASDER)

Türkiye’de Engelli Kadının

Türkiye Sakatlar Derneği

Durumu” etkinliğini

(TSD)

Dünya Kadınlar Günü

Türkiye Sakatlar Derneği

“Engelli Kadın Zirvesi”

(TSD)

°Eli Belinde’’isimli seramik

Ulusal Bükreş Sanat

pano uygulama projesi

Akademisi

“Erişiyorsam Varım!” Sergisi

İsveç Enstitüsü, Ruh
Sağlığında İnsan Hakları
Girişimi Derneği
(RUSİHAK), Engelli Kadın
Derneği (ENGKAD) ve
İsveç Konsolosluğu Kültür
İşleri Bölümü

18.09.2017

Uluslar Arası 1.Disiplinler

ENUYGAR Sanat Atölyesi

Arası Seramik Sanat Çalıştayı
Projesi
9.10.2017

Teknoloji Araştırma ve

İÜ Orman Fakültesi,

Uygulama projesi

Orman Endüstri Böl.

25.12. 2017

Sergi

Bağcılar Gençlik Merkezi

07-08.05.2018

HIBM- GNE Miyopti İstanbul

Türkiye Kas Hastalıkları

Buluşması

Derneği( KASDER) ve
Neuromuscular Disease
Foundation(NDF)

Tablo 5 te belirtilen bilimsel çalışmalar, Merkez Müdürü
Prof. Dr. Resa AYDIN tarafından raporlanıp açık erişime ve ilgili
kurumlara sunuldu. (Tablo 5)
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Tablo 5. İÜ ENUYGAR tarafından H azırlanan Raporlar
İÜ ENUYGAR TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLAR
TARİH

KONU/ BAŞLIK

AÇIKLAMA

17.09.2004

Mimari Erişilebilirlik

İstanbul Tıp Fakültesi kampusunda
tekerlekli iskemle kullananlar için
gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla
incelemelerde bulunarak, tespitler yapıldı ve
rapor hazırlandı.

Mart 2013

Engelsiz Türkiye için

Sabancı Ün. Desteği ile hazırlanan raporun

Yolun Neresindeyiz?

“Sağlık ve Rehabilitasyon Hizmetlerine
Erişim” bölümü hazırlandı.

13.04.2016

Sağlıkta Uygulama

STK işbirliği ile oluşturulan Sağılıkta

Tebliği (SUT)

Uygulama Tebliği(SUT) çalışma grubu rapor
hazırlığı-tamamlanmadı.

25.05.2017

Sağlık- Der Çalıştay

Sağlık- Der İstanbul’da Engelliler ve Yaşlılara

raporu

Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Mevcut
Durum Analizi ve Hedefleri Çalıştay raporu
hazırlandı, www.enuygar.istanbul.edu.tr web
sitesinde yayınlandı.

18.09.2017

“Ülkem İçin Dünyam
İçin Ben de varım”

2 dönem olarak yapılan eğitimin raporu,
Genel Müdürlüğe ve Bakanlığa gönderildi.
Ayrıca Rapor www.enuygar.istanbul.edu.tr
web sitesinde yayınlandı.

5.3.1. Engellilik A raştırm aları Yüksek Lisans Program ı

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde
açılan Engellilik Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı,
2017-2018 eğitim döneminde öğrenci kabulüne başladı. Engellilik
Araştırmalarına Giriş, Engelli Hakları Hukuku ve Refah Devleti,
Sosyal Haklar ve Engellilere Yönelik Sosyal Politikalar, Engel
siz ve Evrensel Tasarım, Engellilik ve Spor, Bilimsel Araştırma
Teknikleri ve Yayın Etiği, Engellilik ve Kitle İletişim Araçları,
Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik, Sağlık İşlevsellik Engellilik
konulu dersler eğitimi güz ve bahar dönemlerinde öğrencilere
verilmektedir. 2018 - 2019 eğitim dönemi itibari ile 12 öğrenci
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aktif olarak eğitime devam etmektedir. 3 öğrenci tez aşamasında
araştırmalarına başlamıştır.

5 .3 .2 . Farkındalık Çalışm aları ve Sosyal Etkinlikler

Birleşmiş Milletler, 1982 yılından itibaren 10-16 Mayıs gününü
“Sakatlar Haftası”, 1992 yılından itibaren de 3 Aralık gününü
“Dünya Özürlüler Günü” olarak kabul etmektedir. Her iki karar
da Türkiye’de uygulanmaktadır (Çaha, 2016). Bu bağlamda sos
yal farkındalığı artırmak ve konuya dikkat çekmek amacı ile İÜ
ENUYGAR tarafından etkinlikler düzenlenmektedir.
10-16 Mayıs 2017 Engelliler Haftasında, İstanbul Üniversitesi’ne
bağlı fakültelerde ENUYGAR Merkez tarafından 10 fakültede 7
seminer, ENUYGAR Merkez’i Öğrenci koordinatörlüğü olarak
2 etkinlik düzenlenmiştir (Tablo 7).
2011 yılından itibaren yapılan farkındalık çalışmaları ve sosyal
etkinlikler (Tablo 8), üniversite eğitimine yeni başlayan öğrenciler
için oryantasyon sağlamakta; öğrencilerin birbiri ile etkileşimine,
iletişim ağlarının güçlenmesine, toplumsal farkındalığın artması
ve bilinçlenme düzeyinin yükselmesine destek olmaktadır.
Yapılan her sosyal etkinliğin sonunda, ihtiyacı görebilmek
ve daha verimli çalışmalara imza atabilmek için, katılımcılar
için geri bildirim formları oluşturulmuştur. Etkinliklerle ilgili
geri bildirim formları Merkez tarafından değerlendirilmekte ve
raporlanmaktadır.
Ayrıca, 2012-2015 yılları arasında, toplumda engellilikle ilgili
olumlu tutumların geliştirilmesi amacı ile, küçük gruplarla atölye
çalışması şeklinde gerçekleştirilen EBE-Engelsiz Bilinç Eğitimleri
üniversite bünyesinde bulunan öğrencilere, akademik ve idari
personele uygulanmıştır.
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Tablo 7. İÜ ENUYGAR Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından
Düzenlenen/Koordine Edilen Engelliler H aftası Etkinlikleri
(2017)
İÜ ENUYGAR ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN
DÜZENLENEN/KOORDİNE EDİLEN 2017 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI
ETKİNLİKLERİ
TARİH

FAKÜLTE

İÇERİK /KONU

15.03.2017

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Erişebilirliği Paneli

18.04.2017

Florance Nightingale

Trafikte Empati, Saygı ve Hoşgörü

Hemşirelik Fakültesi

Semineri

İletişim Fakültesi

Rehber Köpeklerin Hayatımızdaki Yeri

20.04.2017

Konferansı
03.05.2017

Sosyal Bilimler MYO

Bilişim Erişebilirliği Semineri

10.05.2017

Su Ürünleri Fakültesi

Rehber Köpeklerin Hayatımızdaki

11.05.2017

Muhasebe Enstitütüsü

Bilişim Erişebilirliği Semineri

11.05.2017

Yabancı Diller Y.O

Bilişim Erişebilirliği Semineri

15.05.2017

İktisat Fakültesi

Trafikte Empati,Saygı ve Hoşgörü

10.05.2017

Sağlık Bilimleri Fakültesi

“EngelSiz olabilir misiniz” konulu

Yeri Konferansı

Semineri
Fotoğraf
Yarışması
21 Mart-14

Hukuk Fakültesi

Nisan 2017

Hukuk Klinikleri öğrencileri tarafından
Fatih İlçesine bağlı 18 Ortaokul ve
Lisede "Engelli Haklarına” ilişkin sunum
gerçekleştirildi

11.05.2017

ENUYGAR Merkezi Engelli 2. Engelsiz Amatör Satranç Turnuvası
Öğrenci Koordinatörlüğü

18.05.2017

ENUYGAR Merkezi Engelli 1. Minyatür Bahçe Atölye Çalışması
Öğrenci Koordinatörlüğü

(İÜ öğrencileri ve İşitme Engelliler
Ortaokulu Öğrencilerinin katılımıyla)
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Tablo 8. İÜ ENUYGAR tarafından Düzenlenen
Sosyal E tkinlikler
İÜ ENUYGAR TARAFINDAN DÜZENLENEN SOSYAL ETKİNLİKLER
TARİH

ETKİNLİK ADI

İÇERİK /KONU

14-15.05.2011

İÜ öğrenci şenliği

Tekerlikli sandalye maratonu, ve satranç

etkinliği

turnuvası yapıldı.

10-16.05.2013

Görme engelli bireye

Engellilik Haftası Dolayısı ile Hasan Ali

yaklaşım

Yücel Eğitim Fakültesi (HAYEF) Çocuklar
Evinde, farkındalık çalışması

06-11.05.2013

Körler nasıl kitap okur, engelli-engelsiz
İÜ Öğrenci Şenlikleri

öğrencilerle birlikte müzik ve folklorik dans
aktivitesi

28.03.2014

1. Öğrenci Buluşması

İT T (İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği)
ve ENUYGAR işbirliği ile ABD California
San Diego Üniversitesi ve İstanbul
Üniversitesi öğrencileri ile halı dokuma,
cam boyama çalışması ve Güzide-Feyhaman
Duran Müzesi gezisi yaptırıldı.

07-09.05.2014

Avcılar Öğrenci

Yemek Atölyesi ve Zumba Partisi etkinliği

Şenliği
03-04.12.2014

Dünya Engelliler

800 Kilometre Engelli Filmi gösterimi,

Günü

Yönetmen Murat Erün ve oyuncu Aydın
Erkuş ile söyleşi

12.05.2015

Engelliler Haftası

Engelliliğe Stratejik Bakış etkinliği

20.05.2015

Film Gösterimi

Engelsiz İzliyoruz” film etkinliği yapıldı.

7 Kasım 2015

Ağaç Dikim Şenliği

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama
ve Araştırma Merkezi, İ.Ü. Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Engelsiz Bilgi Merkezi , İstanbul Orman
Bölge Müdürlüğü ve İÜ Orman Fakültesi
işbirliğiyle “Herkes İçin ve Herkese
Göre Yaşanılabilir Bir Dünya” sloganı ile
Ömerli Karaağaç Mevkiinde İÜ Engelsiz
Hatıra Ormanı Dikim Şenliği düzenlendi.
ENGELSİZ HATIRA ORMANI oluşturuldu.

09.05.2015

1.Engelsiz Satranç

Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından, tüm

Turnuvası

İÜ öğrencilerinin katılımına açık olarak
satranç turnuvası düzenlemiştir
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17.05.2015

Film Gösterimi

MORSENDER ( Moroğlu Engelsiz
Sinema Kültür ve Sanat Derneği ) ile ortak
düzenlenen etkinliğimiz “Tamam mıyız?”
filminin sesli betimlemeli, işaret dili ve
altyazılı şekilde gösterimi yapıldı.

Güz dönemi

Sanat Atölyesi staj

Hasan Ali Yücel Fakültesinde , Toplumsal

2015

çalışması

Hizmet Uygulama dersi öğrencilerine
ENUYGAR Sanat Atölyesinde staj eğitimi
verilmiştir.

Mart - Nisan

Fakülteler Farkındalık

Trafikte Haklarım, Fark Yaratan dostlarımız;

2017

Etkinlikleri

Rehber Köpekler, Bilişim Erişilebilirliği

10.05.2017

Fotoğraf Yarışması

Seminerleri verildi
Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliği ile
“EngelSiz olabilir misiniz” fotoğraf
yarışmasını düzenledi.
18.05.2017

Minyatür Bahçe

ENUYGAR Öğrenci Koordinatörlüğü

etkinliği

, Urmia Land Art ve Halıcıoğlu İşitme
Engelliler Okulu Minyatür Bahçe etkinliği

01.12.2017
06.12.2017

Dünya Engelliler

“Engellilik Araştırmalarında Bilimsel

Günü

Yenilikler” etkinliği

Dünyanın İncilerine 3

İÜ 3B Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım

Boyutlu Dokunuş

Laboratuvarı(TETLab) ile ENUYGAR
Merkezi ve Sanat Koordinatörlüğü,
Türkan Sabancı İlköğretim Okulu ve
İbrahim Alâeddin Gövsa İlköğretim Okulu
işbirliğiyle “ Dünyanın İncilerine 3 Boyutlu
Dokunuş” etkinliği

01-30.05.2018
05.05.2018

Engellilik Haftası

Mayıs ayında Fakülteler işbirliği ile 8 adet

etkinlikleri

farkındalık temalı etkinlik organize edildi

Engelsiz Ağaç Dikim

ENUYGAR Merkezi, İÜ Orman Fakültesi

Şenliği

ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
tarafından 2. Engelsiz Ağaç Dikim Şenliği

15.05.2018

11.12.2018

3. Engelsiz Amatör

Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından, tüm

Satranç Turnuvası

İÜ öğrencilerinin katılımına açık olarak

yapıldı

turnuva düzenlemiştir

Devam Eden

ENUYGAR Merkezi, Urmia Land Art,

Konuşma Sergisi

Georgia State Üniversitesi işbirliğiyle İÜ
Edebiyat Fakültesi Şeref Holünde Devam
Eden Konuşma sergisi
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Sosyal etkinliklere ilişkin bazı resimler aşağıda sunulmuştur.

A ğaç D ik im Şenliği toplu fotoğraf(2018)

M in y a tü r B ahçe E tk in liğ i (2017)

3. Engelsiz S atranç T u rn u v a sın d a b ir k are (2018)

Farklı D ostlarım ız; R ehber K öpeklerin
H ay atım ızd ak i Yeri (2017)

Trafikte Haklarım Etkinliği (2018)

Dünyanın İncilerine 3 Boyutlu Dokunuş (2018)

Sonuç
İÜ ENUYGAR Merkezi merkez personeli, yönetim ve danışma
kurulu, öğrencileri, akadem ik danışm anları ve gönüllüleri ile
birlikte 15 yıldır devam eden çalışmalarını; engellilik konusunda
bilimsel araştırm aların artm ası ve disiplinler ve sektörler arası
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işbirliklerinin hak temelli uygulamalarla geliştirilmesi yönünde
sürdürmektedir.

Kaynakça
B arnes, C. (2013). Ö z ü rlü lü k ç a lışm a la rı ve a k ad e m i - geçm iş, şim d i ve
gelecek. A rs V ivendi Journal , 4 , 3-12.
Ç aha, H. (2016). E n g ellilerin to p lu m sa l h ay ata k a tılm a sın a y ö n e lik p o li
tik a la r: T ü rkiye, ABD ve Japonya Ö rn e k leri. İnsan & Toplum D er
gisi, 5(10), 123-150.
E ngelliler H a k k ın d a K an u n (2005, 7 Tem m uz). R esm i G azete (Sayı: 25868).
E rişim adresi: http://w w w .m evzuat.gov.tr/M evzuatM etin/1.5.5378.pdf

Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerinde
Engelli Kullanıcılara Yönelik Hizmetler:
Bir Durum Değerlendirmesi
Services Towards Users w ith D isabilities a t U niversity Libraries
in Turkey: A S itu a tio n A ssessm en t

B ahar BİÇEN ARAS1

Öz
Kişilerin bilgiye sınırsız erişebilmesi, eriştiği bilgiyi kullanabil
mesi en doğal insani hakkıdır. Bilgiye en rahat ulaşılabilen yerler
kütüphanelerdir. H alk, okul ve üniversite kütüphaneleri kişilerin
sosyalleşeceği, entelektüel açıdan kendini geliştirebileceği ve araş
tırmalarını yapabileceği mekanlardır. Bu mekanlarda kütüphanede
h izm et sunan kişiler kullanıcılarının kim lik, yaş, renk ve cinsiyet
lerine bakm aksızın tü m kullanıcılarına eşit mesafede kütüphane
hizmetlerini sunmaktadırlar. Üniversite kütüphaneleri de bulunduğu
üniversite çatısı altında hizm et verdiği kişilerin daha çok sosyalle
şebilmesi, araştırabilmesi ve kendilerini geliştirmeleri için hizmetle
rini çeşitlendirmek durum undadır. Kullanıcıları arasında yer alan
engelli bireylerin g ü n lü k yaşam larını eşit şekilde sürdürebilmeleri
için yapılan çalışmalara paralel olarak kütüphaneler de personel
ve h izm et bakım ından engelli bireylerle iş birliği içinde olmalı,
yeniliklere adapte olabilmelidir. Bu çalışm ada 2017-2018 verileri
ile YÖ K ’e bağlı bulunan üniversite kütüphaneleri web sayfaları
üzerinden engelli kullanıcılara yönelik hizm etlerin neler olduğu
örneklerle gösterilerek, ülkemizde üniversite kütüphanelerinde engelli
kullanıcılara yönelik yapılması gerekenler anlatılmaya çalışılacaktır.
1

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu, MEF Üniversitesi Kütüphanesi Ayazağa Cad.
No.4 34396, Maslak Ayazağa, Sarıyer, İstanbul, bahar.bicenaras@mef.edu.tr
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A n a h ta r Sözcükler: Engelli kütüphaneleri, kütüphanelerde
engelli hizm etleri, engelli kullanıcılar, üniversite kütüphaneleri.

A b stra c t
Being able to access the inform ation unlim itedly and to use the
inform ation they accessed are the m ost incontestable hum an right
fo r people. Libraries are the places where inform ation is the m ost
easily accessible. Public, school and university libraries are places
where enables people to socialise, to develop themselves intellectually
and to do their researches. The people providing services in these
places provide library services regardless o f users’ identites, ages,
colors and genders and treat them equally. University libraries
should diversify their services to enable the people who work under
the um brella o f university libraries to socialise, to research and
improve themselves better. In parallel w ith the actions enabling the
disabled individuals am ongst users to m a intain their daily lives
equally, the libraries should be in cooperation w ith the disabled
individuals in term s o f personnel and service and have to get used
to the innovations. In this research, actions to be taken towards
the disabled users at university libraries in our country will be
explained by exem plifyingservices towards disabled users through
web sites o f the university libraries affiliated to The Council o f
H igher Education along w ith the data o f 207-2018.

K eyw ords: Disabled libraries, Services fo r persons w ith disabilities at libraries, disabled users, university libraries.
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Engelliler ve Üniversite K ütüphaneleri: K avram sal Çerçeve
Engelli kavram ı diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma
tam ve etkin bir şekilde katılım larının önünde engel teşkil eden
uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu
bulunan kişileri içermektedir (United Nations, 2006). “Doğuştan
veya sonradan, fiziksel, zihinsel veya sosyal becerilerini yerine
getiremeyen her insan engelli kategorisine girm ektedir” (Kiavar,
2013, s. 156). Toplumların önemli bir parçası olan engelli bireylerin
varlığını kabul ederek onların sorunlarına çözüm üretecek yönde
çalışmak devletlerin en önemli görevidir. “Engellilik hareketleri
bakım ından Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkeleri daha
ileri bir bakış açısına sahiplerdir. Türkiye’de de son yıllarda ka
nunlarda yapılmış olan değişiklikler ve projelerden de anlaşıldığı
gibi, engellilikle ilgili çalışm aların olduğu söylenebilmektedir”
(Kiavar, 2013, s. i). Bunların içinde; fiziksel, sosyal, ekonomik
ve kültürel çevreye, sağlık ve eğitim hizmetlerine, bilgiye ve
iletişime erişim in engellilerin tüm insan haklarından ve temel
özgürlüklerden tam yararlanm asını sağlamadaki önemini kabul
ederek; Türkiye tarafından da imzalanan ve taraf olan devletlere,
engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırm ak ve onların yaşam
standartlarını yükseltm ek gibi yüküm lülükler getiren Birleşmiş
M illetler Engelli H akları Sözleşmesi 13 A ralık 2006 tarihinde
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilan edilmiştir. Engellilerin
eşit haklara sahip olabilmeleri ve ayrım cılık yapılm adan nerede
olurlarsa olsunlar hizm et alabilmeleri için Birleşmiş Milletler
Engelli H akları Sözleşmesi m.3 sekiz genel ilke içinde yer alan
(b), (c), (e) ve (f) maddeleri önem arz etmektedir:
“(b)Ayrımcılık yapılmaması,
(c) Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması,
(e) Fırsat eşitliği,
(f) Erişilebilirlik” (United Nations, 2006).
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Yukarıda bahsi geçen maddelerin en rahat uygulanması
gereken alan ise eğitim sektörüdür. Eğitim ülkemizde yaşayan
herkesin en doğal hakkıdır ve Türkiye Cum huriyeti Anayasası
42. Maddesi’nde açık olarak belirtilm iştir: “Kimse, eğitim ve öğ
renim h akkından yo ksu n bırakılam az” (T.C. Anayasası, 2019).

Eğitim ve öğretim bireyin hayatı boyu devam etmektedir. Ana
okulundan üniversiteye ve daha ilerisine devam eden her birey
sistemin kendisine sunduğu tüm olanaklardan yaralanm a hak
kında da sahiptir. Eğitim hayatı boyunca engelli ya da engelsiz
tüm bireyler fiziki, kültürel, sağlık gibi değişiklik gösteren tüm
hizm etleri eksiksiz alm ak ister. Bu da en doğal haktır. Özellikle
yükseköğretimde sosyalleşmenin, öğrenmenin, araştırm anın ve
paylaşm anın en yoğun olduğu ve öğrencilerin, araştırm acıların
en fazla vakit geçirdiği yerler arasında kulüpler, laboratuvarlar
ve kütüphaneler bulunm aktadır.
Üniversite kütüphaneleri eğitimi ve araştırmayı desteklerken;
kullanıcı gruplarının (akademisyen, öğrenci, idari personel, dış
kullanıcı v.b.) kişisel gelişimleri ve entellektüel birikim leri için
çeşitli kaynakları (basılı kaynaklar, e-kaynaklar, m üzik eserleri,
filmler, v.b.) sağlamaya çalışmaktadır. Bilgi ve iletişim teknoloji
lerindeki gelişmeler üretilen bilgi m iktarını artırm akta ve çeşitli
ortam larda sunulan bilgiye erişebilmek giderek daha önemli hale
gelmektedir. Bilgi çağının olanaklarından yararlanabilmek konu
sunda her birey eşit haklara sahiptir. Kütüphaneler bulundukları
kurum ların kullanıcı profiline ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerini
çeşitlendirmektedirler. Buna teknolojideki gelişmeler de eklenince
hizm etlerin çeşitliliğinde artışlar meydana gelebileceği gibi ku
rum dan kurum a farklılıklar da görülebilmektedir. Kütüphaneler
kullanıcı ayırt etmeden herkese eşit hizm et sunm ak zorundadır.
Üniversiteye başlayan her kullanıcı, bilgi kaynaklarına erişim
sağlamayı ve bu kaynaklardan yararlanm ayı öğrenme gereksinim indedir. Bilgi kaynaklarına kim senin yardım ı olmaksızın,
bağımsız bir şekilde, erişim sağlanm ak ve bunları etkin olarak
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kullanm ak tüm bireylerin hakkıdır (Aydın, 2011, s. iv ; Hamilton
ve Keten, 2011, s. 510). Sansüre, ayrımcılığa yer olmayan kütüpha
nelerde elbetteki sunulan hizmetlerde de kişilerin farklılıklarına
göre bir ayrımcılığın olması beklenemez.
Kütüphane ve verilen hizm etler standartları gerektirir; her
seferinde farklılıkların olmaması, işleyişin bir düzen içinde
sürdürülebilm esi için yazılı kurallara ihtiyaç vardır. Her adım
önceden düşünülm ekte ya da yaşanan bir olay, ihtiyaç duyulan
bir gereksinime göre çeşitli önlemler alınm akta, hizm etler de
bu yönde çeşitlendirilmektedir. Üniversite kütüphaneleri bulun
duğu üniversitenin misyon ve vizyonuna bağlı olarak araştırma ve
araştırm acıyı destekleyici faaliyetler içinde bulunur. Kütüphane
için herkese eşit olmak, herkese eşit hizm et sunmak; bilgi nerede
ise en kısa sürede ve en kolay yoldan bilgiye ulaşm ak büyük
önem arz etmektedir. 1987 yılında IFLA’da yayınlanan IFLA
bildirim inde standartlara ilişkin belirtilen maddeler (.h iz m e t,
dermeler, personel, kolaylıklar, bütçe ve mali kaynaklar, tekno
loji_) günüm üzde hala geçerliliğini korum aktadır (Sefercioğlu,
çev. 1990, s. 29-32). “İnsan yapımı ve doğal fiziksel çevre başta
olm ak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel çevreye ulaşabilme,
bu çevrelerde verilen hizm etlerden yararlanm a ve katkıda bu
lunm a olanaklarına sahip olmayı ifade eden erişilebilirlik, her
türlü hakkın kullanım ında önemli bir unsur olarak karşım ıza
çıkm aktadır” (Çağlar, 2012, s. 542). Bu nedenle kütüphanelerin
özellikle engelli kullanıcıları kapsayıcı ve erişilebilir tasarım lar
konusunda çalışması ve bu alanda adım lar atması önemlidir.
Sanchez-Rodriguez ve LoGiudice kütüphanelerde engellilere yöne
lik yapılması gereken çalışmaları 3 başlık altında toplamışlardır:

1.

Koleksiyon
Politikalar ve prosedürler
Çeşitlilik ve katılım eğitimi
Teknik eğitim
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2.

Bilgi teknolojisi
Web erişilebilirliği
Bilgisayar kullanım ı ve yardım cı teknoloji
Kütüphane rehberleri

3.

Fiziksel çevre
Fiziksel alan
Tuvalet erişilebilirlik
Yönlendirme ve tabela
Etkileri / tavsiyeler (Sanchez-Rodriguez ve LoGiudice,

2018, s. 150-157).

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)
kapsam ında Engelli H akları Ulusal Göstergesinde yer alan eri
şilebilirlik; engelli bireylerin yaşam ın tüm alanlarına bağımsız
olarak tam ve etkin katılım larını sağlamak üzere fiziki çevreye,
ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine diğer birey
lerle eşit koşullarda erişim ini ifade eder (EHİS BM Engellilerin
H aklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal
Göstergeleri, 2016). BM Engelli Hakları Sözleşmesi (EHS) ile
taraf Devletler engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin
vermeksizin tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin
eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak
ve özgürlüklerini güçlendirmekle yüküm lüdür. Buna göre bu
sözleşmeye imza atmış devletlerin m.4/1 (g) ve (h) bendinde yer
alan yüküm lülüklerin yerine getirilmesi beklenmektedir (United
Nations, 2006):
“(g) M aliyeti karşılanabilir teknolojilere öncelik vererek bilgi
ve iletişim teknolojileri, hareket kolaylaştırıcı araçlar, yardım cı
teknolojiler gibi engellilere yönelik yeni teknolojilerin araştırıl
ması, geliştirilmesi, tem ini ve kullanılabilirliğini sağlamayı veya
desteklem eyi
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(h) Engellilere yeni teknolojiler dahil hareket kolaylaştırıcı
araçlara, yardım cı teknolojilere ve bunların beraberindeki di
ğer yardım cı ve destekleyici hizm etler ile tesislere ilişkin erişim
bilgilerinin sağlanmayı.”

BM EHS m.9/1 (a), m.9/2, m.21, m.24/1, m.24/2 (c) bendi,
m.24/3 (c) bendi, m.24/4 ve m.30/1 (c) bendi ile erişilebilirliğe
vurgu yapmıştır. Taraf devletin engelli vatandaşları için eşit ko
şullarda hayatlarını devam ettirebilmeleri için erişim önünde
yer alan tüm engelleri kaldırmaya yönelik önlemlerin alınması
gerektiği belirtmektedir.
“M adde 9/1 ...bağım sız yaşayabilm elerini ve yaşam ın tüm
alanlarına etkin katılım ını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle
eşit koşullarda fiz ik i çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri
ve sistem leri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına,
hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve
hizm etlere erişim ini sağlam ak için uygun tedbirleri alacaklardır.”
Erişim önündeki engellerin tespitini ve ortadan kaldırılm asını da
içeren bu tedbirler diğerlerinin yanında, aşağıda belirtilenlere de
uygulanır:
(a) Binalar, yollar, ulaşım araçları ve okullar, evler, sağlık te
sisleri ve işyerleri dahil diğer kapalı ve açık tesisler;
M adde 9/2. ...(a) K am uya açık veya ka m u hizm etine sunulan
tesis ve hizm etlere erişime ilişkin asgari standart ve rehber ilkele
rin geliştirilmesi, duyurulm ası ve bunlara ilişkin uygulam aların
izlenmesi;
(b ) K am uya açık tesisleri işleten veya kam uya h izm et sunan
özel girişim lerin engellilerin ulaşılabilirliğini her açıdan dikkate
alm alarının sağlanması;
(c) İlgili kişilerin engellilerin karşılaştığı ulaşılabilirlik sorun
larıyla ilgili olarak eğitilmesi;
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(d)

K am uya açık binalar ve diğer tesislerde Braille alfabesi ve

anlaşılm ası kolay nitelik taşıyan
M adde 21... (a) K am uya sunulm ası am açlanan bilginin engel
lilerin erişebileceği biçimlerde ve fa rklı engelli gruplarına uygun
teknolojilerle güncel olarak ve ek bir bedel alınm aksızın sunulması;
(b) Engellilerin resmi tem aslarda işaret dillerini, Braille alfa
besini, beden dilini ve tercih ettikleri diğer tü m erişilebilir iletişim
araç ve biçim lerini kullanm alarının kolaylaştırılması;
(c) K am uya açık hizm et sunan özel kuruluşların internet dahil
olm ak üzere, engellilerin erişilebileceği ve kullanılabileceği biçimde
bilgi ve h izm et sunm alarının teşvik edilmesi;
(d) İnternet aracılığıyla bilgi sunanlar dahil olm ak üzere kitle
iletişim hizm eti sunan kurum ların hizm etlerini engellilerin eri
şebileceği şekillerde sunm alarının teşvik edilmesi;
(e) İşaret dili kullanım ının kabul ve teşvik edilmesi.
M a d d e 24/1. Taraf Devletler engellilerin eğitim hakkını tanır.
Taraf Devletler, bu h akkın fırsa t eşitliği tem elinde ve ayrım cılık
yapılm aksızın sağlanması için eğitim sistem inin bütünleştirici bir
şekilde her seviyede engellileri içine alm asını ve öm ür boyu öğre
nim im kanı sağlar.
M adde 24/2 ...(c) Bireylerin ihtiyaçlarına göre m a ku l düzen
lemeler yapılmalıdır;
M adde 24/3 ...(c) Görme, işitm e veya hem görm e hem işitmekonuşm a engellilerin özellikle çocukların eğitiminin en uygun dille,
iletişim araç ve biçimleriyle, onların akadem ik ve sosyal gelişimini
artırıcı ortam larda sunulm asının sağlanması.
M adde 24/4. Taraf Devletler bu hakkın yaşam a geçmesini
sağlam ak için, engelli olanlar dahil olm ak üzere, işaret dilini ve
Braille alfabesini bilen öğretmenlerin işe alınm ası ve eğitim in her
düzeyinde çalışan u zm anların ve personelin eğitimi için uygun
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tedbirleri alır. Söz konusu eğitim engelliliğe ilişkin bilincin artırıl
m asını, a ltern a tif iletişim araç ve biçimleri ile destekleyici eğitim
tekniklerinin ve m ateryallerinin kullanılm asını içermelidir.
M a d d e 30/1 ...(c) Tiyatro, m üze, sinem a, kütüphane ve turis
tik hizm etler gibi kültürel etkinliklerin yapıldığı veya hizm etlerin
sunulduğu yerlere ve ayrıca m ü m k ü n olduğu ölçüde ulusal kültür
açısından önem li anıtlar ve alanlara erişm ek” (United Nations,

2006).

Yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde konuyu toparlayacak
olursak; engelli bireyler için erişimle kastedilen sadece bilgi de
ğildir. Kastedilen; bina, çalışan personel, yol, yönlendirm eler ve
iletişimle birlikte hayatın devamını sağlayacak tüm hizmetlerdir.
Üniversite kütüphaneleri diğer kütüphanelerden (halk ve okul
kütüphaneleri) farklı olarak ihtiyaçlara daha kolay karşılık verebi
lir. Kütüphanelerin bütçe, personel, teknolojik yeniliklerin takibi
gibi başlıkları değerlendirildiğinde engelli kullanıcılarına hizmet
çeşitliliği sunm a açısından daha fazla im kânı bulunm aktadır.

1. Türkiye’de Engelli Bireylerle İlgili İstatistik i Bilgiler
Türkiye’de engelli bireylerle ilgili istatistiki bilgileri tek bir
kaynaktan elde etm ek m üm kün değildir. Çalışma için yapılan
araştırm alarda maalesef farklı kurum ların birbirinden farklı
verilerine ulaşılmıştır. Birbirini tutm ayan bu veriler nedeni ile
engelli bireyler ve onlara yönelik hizm etler konusunda net so
nuçlara ulaşılmasında güçlük yaşanmıştır. Verilerin eksiksiz elde
edilememesinde ailelerin çocuklarını toplum içine çıkarm ak is
tememeleri en büyük etkendir. Ancak bu durum un tam tersine
çevrilebilmesi aileleri bilinçlendirecek bir eğitim çalışması ile
m üm kün olabilecektir.
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M art 2014’te T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Geliştirme ve Proje
Dairesi Başkanlığı tarafından “Engelli Bireylere İlişkin İstatistiki
Bilgiler” raporu yayınlanmıştır. Bu raporda ülkemizde Ulusal
Engelliler Veritabanı’nda kayıtlı, adresi, engel grubu ve engelli
sağlık kurulu rapor bilgileri bilinen, yaşayan toplam 1.778.228
engelli birey olduğu belirtilm iştir (Araştırma Geliştirme ve Proje
Dairesi Başkanlığı, 2014). Rapora göre 7 başlık altında toplanan
engel grupları ile yaş gruplarına göre engelli sayıları Tablo 1 ve
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Engel G rubuna Göre Dağılım.
Engel Grubu

Engelli Sayısı

Dil ve Konuşma

46.494

Görme

259.889

İşitme

189.726

Ortopedik

390.528

Ruhsal ve Duygusal

205.963

Süreğen Hastalıklar

949.105

Zihinsel

547.455

Toplam

1.778.228

Tablo 2. Yaş Grubuna Göre Dağılım.
Yaş G rubu

Engelli Sayısı

00-04
05-09

37.207
109.837

10-14

150.376

15-19
20-24
25-29

123.437
113.288
114.476

30-34

120.539

35-39

119.271

40-44
45-49

119.560
112.355

50-54
55-59

97.825
90.077
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60-64

82.578

65-69
70-74

76.254
74.340

75-79
80-84

73.499
86.928

85+
Toplam

76.381
1.778.228
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2. Eğitim de Engelli Ö ğrenciler
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
“2017/’18 Milli Eğitim İstatistikleri Ö rgün Eğitim” istatistikle
rine göre Bakanlığı’a bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda
eğitim gören engelli öğrenciler 5 engel grupları altında toplan
mıştır. Bu çalışm anın sonunda Ekler kısm ında yer alan 3., 4., 5.
ve 6. tablolarda verilen bilgilere göre sözkonusu engel gurupları
şunlardır:
•

İşitme engelliler

•

Görme engelliler

•

O rtopedik engelliler

•

H afif düzeyde zihinsel engelliler

•

Zihinsel engelliler (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018).

Yukarda bahsedilen bu engelli gruplarındaki öğrencilerin
büyük bir kısmı ilerleyen yıllarda 4 yıllık üniversite ve 2 yıllık
meslek yüksekokulların muhtemel öğrencileri olacaklardır. Gele
ceğe dair yapılacak planlam alar ve verilecek hizmetler açısından
bu istatistikler Yüksek Öğrenim Kurum u (YÖK) ile YÖK’e bağlı
eğitim veren üniversiteler ve Meslek Yüksekokulları için büyük
önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu veriler atanacak yetişmiş
personel, gerekli donanım ve ayrılacak kaynak açısından yapıl
ması gerekenlere bir nebze de olsa ışık tutacaktır. Üniversite ve
meslek yüksekokullarında eğitim gören engelli öğrencilere ilişkin
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istatistikler ise YÖK altında toplanm akta ve yayınlanm aktadır.
Sözkonusu istatistikler bir sonraki bölümde ele alınacaktır.
2.1. Üniversite ve Meslek Yüksekokullarında Engelli Öğrenciler
YÖK’ü n web sayfasından elde edilen türlerine göre mevcut
üniversite sayısı; 129’u devlet, 72’si vakıf ve 5’i Vakıf MYO olmak
üzere toplam 206’dır.
Türlerine Göre Mevcut Üniversite Sayısı
V A K IF M Y O : 'i

Grafik 1. Türlerine göre mevcut üniversite sayısı. (Yükseköğretim
Bilgi Yönetim Sistemi, 2019)

Öğrenim düzeyine göre YÖK’e bağlı olarak eğitim veren 206
üniversitede öğrenim düzeyine göre öğrenci sayıları; önlisans
2.768.757, lisans 4.241.841, yüksek lisans 454.673 ve doktora
95.100’dür.
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Öğrenim Düzeyine Göre Öğrenci Sayısı
2 0 1 7 -2 0 1 8 Yükseköğretim İstatistikleri

Ö ğrenci Sayısı

Grafik 2. Öğrenim düzeyine göre öğrenci sayısı. (Yükseköğretim
Bilgi Yönetim Sistemi, 2019)

Engelli öğrenci verileri için yine YÖK’ün istatistik sayfasından
yararlanılmış ve 2017-2018 verileri dikkate alınm ıştır (Yükseköğ
retim Bilgi Yönetim Sistemi, 2019). Buna göre 119 Üniversite ve
Meslek Yüksekokulu’nda (83’ü Devlet Üniversitesi, 36’sı Vakıf
Üniversitesi ve Vakıf MYO) 11.698’i kadın, 26.943’ü erkek olmak
üzere toplam 38.641 engelli öğrenci eğitim almaktadır. YÖK’ten
aldığımız verilerine göre öğrencilerin engellilik durum ları aşa
ğıdaki gibi 12 başlık altında gruplandırılm ıştır:
1.

Asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler

2.

Dikkat eksikliği (hiperaktif) olanlar

3.

Dil ve konuşma problemliler

4.

Fiziksel engelliler

5.

Geçici yetersizlikleri olanlar

6.

Görme engelliler
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7.

İşitme engelliler

8.

Kronik sağlık sorunları olanlar

9.

Öğrenme güçlüğü olanlar

10.

Psikolojik problemliler

11.

Zihinsel engelliler

12.

Diğer gurubu

Daha önce yukarda paylaşılan T.C. Aile Bakanlığı ve Milli
Eğitim Bakanlığı verileri ile YÖK’ün engellilik gruplandırm a
sında farklılık bulunm aktadır. Aile Bakanlığı engelliliği 7 grupta
toplarken, Milli Eğitim Bakanlığı 5 grupta toplam aktadır. Bu
farklılığın nedeni devlet sistemi içerisinde farklı şekillerde bilgi
lerin toplanması ya da verilerin sürekli güncellenememesinden
kaynaklı olabileceği düşünülebilir. YÖK düzenli olarak kendine
bağlı olan üniversitelerden öğrenci, hizmet ve çalışanlara yönelik
verileri çekmektedir.

2.1.1. Devlet Ü niversitelerinde Engelli Ö ğrenciler
Çalışma sonundaki Ekler kısm ında yer alan Tablo 7 verilerine
göre 7 coğrafik bölgede bulunan Devlet üniversiteleri bünyesinde
eğitim gören engelli grupları ve sayılarına ilişkin veriler şu şekil
dedir: 129 devlet üniversitesinin 99’unda toplamda 38.3132 engelli
öğrenci eğitim almaktadır.

A kdeniz Bölgesi:
Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 11 devlet üniversitesinde 623
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları: Dik
kat eksikliği (hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler,
fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
2

T o p la m la ra A ç ık Ö ğ re tim ve U za k ta n Ö ğ re tim ö ğ re n cile ri dahildir.
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sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik problem
liler, zihinsel engelliler ve diğer grubu3’dur.

D oğu A nadolu Bölgesi:
Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 14 devlet üniversitesinde
593 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları:
Asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler, dil ve konuşma
problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel
engelliler ve diğer grubudur.

Ege Bölgesi:
Ege Bölgesi’nde bulunan 11 devlet üniversitesinde 576 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları: Asperger veya
yüksek fonksiyonlu otistik bireyler, dikkat eksikliği (hiperaktif)
olanlar, dil ve konuşma problemliler, fiziksel engelliler, geçici
yetersizlikleri olanlar, görme engelliler, işitme engelliler, kronik
sağlık sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik
problemliler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.

G üneydoğu A nadolu Bölgesi:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 8 devlet üniver
sitesinde 232 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engelli öğrenci
grupları: Dil ve konuşma problemliler, fiziksel engelliler, geçici
yetersizlikleri olanlar, görme engelliler, işitme engelliler, kronik
sağlık sorunları olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel engelliler
ve diğer grubudur.

3

Diğer grubu: YÖK verilerinde göre 12 başlık altında toplanan engelli grupları
içinde yer almakta ve yine YÖK verilerinde bu şekilde adlandırılmaktadır.
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İç A nadolu Bölgesi:
İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 19 devlet üniversitesinde
33.802 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grup
ları: Asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler, dikkat
eksikliği (hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler, fiziksel
engelliler, geçici yetersizlikleri olanlar, görme engelliler, işitme
engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü olan
lar, psikolojik problemliler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.

K aradeniz Bölgesi:
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 devlet üniversitesinde 591
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları: Dik
kat eksikliği (hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler,
fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik problem
liler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.

M arm ara Bölgesi:
M arm ara Bölgesi’nde bulunan 18 devlet üniversitesinde 1.871
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları: Asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler, dikkat eksikliği
(hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler, fiziksel engelliler,
geçici yetersizlikleri olanlar, görme engelliler, işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psiko
lojik problemliler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.

2.1.2. V akıf Ü niversiteleri ve V akıf Meslek
Y üksekokulları’n d a Engelli Ö ğrenciler
Vakıf Üniversiteleri ve Vakıf Meslek Yüksekokulları bünye
sinde eğitim gören engelli grupları ve sayılarına ilişkin veriler de
çalışma sonunda Ekler kısm ında yer alan Tablo 8’de şu şekilde
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özetlenmektedir: 77 vakıf üniversitesi ve vakıf MYO’nun 37’sinde
toplamda 9304 engelli öğrenci eğitim almaktadır.

A kdeniz Bölgesi:
Akdeniz Bölgesi’nde bulunan 3 vakıf üniversitesinde 6 engelli
öğrenci eğitim alm aktadır. Engelli öğrenci grupları: Dikkat ek
sikliği (hiperaktif) olanlar, fiziksel engelliler, görme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlardır.

Ege Bölgesi:
Ege Bölgesi’nde bulunan 2 vakıf üniversitesinde 27 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları: Dil ve ko
nuşma problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme
engelliler, öğrenme güçlüğü olanlar ve diğer grubudur.

G üneydoğu A nadolu Bölgesi:
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 2 vakıf üniver
sitesinde 11 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci
grupları: Fiziksel engelliler, görme engelliler ve diğer grubudur.

İç A nadolu Bölgesi:
İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 6 vakıf üniversitesinde 132
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli öğrenci grupları: Dik
kat eksikliği (hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler,
fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik problem
liler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.

4

T o p la m la ra A ç ık Ö ğ re tim ve U za k ta n Ö ğ re tim ö ğ re n cile ri dahildir.
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M arm ara Bölgesi:
M arm ara Bölgesi’nde bulunan 23 vakıf üniversitesinde ve 1
Vakıf MYO’nda 754 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli
öğrenci grupları: Asperger veya yüksek fonksiyonlu otistik bireyler,
dikkat eksikliği (hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler,
fiziksel engelliler, geçici yetersizlikleri olanlar, görme engelliler,
işitme engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar, öğrenme güç
lüğü olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel engelliler ve diğer
grubudur.

Üniversiteler ve Engel Gruplarına Göre Öğrenci Sayıları
■

Vakıf Ü n iv e rs ite s i/V a k ıf MYO

■

Devlet Üniversitesi

„

233

Engel Grupları

G rafik 3. Üniversiteler ve engel gruplarına göre öğrenci sayıları.

3. Üniversite Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik Hizmetler
“Ülkelerin gelişimi ve bilgi üretim inde öncü rolünü üstlen
miş durum da olan üniversitelerin kütüphaneleri de bu rolün
önemli bir paydaşı hatta baş aktörüdürler. Elbette, toplum ların
sahip olduğu pek çok yapıyı değiştiren bilişim teknolojilerinden
üniversite kütüphaneleri de nasibini almıştır. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, akademik kütüphaneler de
günüm üzde köklü bir değişim geçirmektedir. K ullanıcılarının
sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılam ak ve 21. yüzyılda da var
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olmaya devam etm ek için akadem ik kütüphaneler yeni roller
üstlenm iş bulunm aktadır” (Bezirci, 2018, s. 234). “Üniversite
kütüphaneleri, koleksiyonundaki bilgi kaynaklarının tüm kul
lanıcılar tarafından en etkin şekilde kullanım ını sağlayarak, bir
üniversite kütüphanesinden beklenilen hizm eti en iyi biçimde
vermeyi hedeflem ektedir” (Kazak, 2008, s. 217). Hizm et verdiği
kurum lar dikkate alındığında üniversite kütüphanelerinin büt
çelerine bağlı olarak yenilikleri daha yakından takip etmeleri ve
güncel teknolojiyi kullanarak hizm et çeşitliliğini geliştirdikleri
görülmektedir. Bu nedenle üniversite kütüphanelerinde engelli
kullanıcıların daha geniş hizm etler alması beklenmektedir. Gü
nümüzde yapılan çalışmalar ve düzenlemeler ile yükseköğrenim
gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek
için gerekli akademik ortam ın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim
süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri
alm ak ve düzenlemeler yapm ak üzere, Yükseköğretim Kurulu
Engelli Öğrenciler Komisyonu, Engelli Öğrenciler Danışma ve
Koordinasyon Birimi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Engelli
Öğrenciler Danışm a ve Koordinasyon Birimi ile yükseköğretim
kurum ları bünyesinde oluşturulacak engelli öğrenci birim lerinin
çalışm alarına yönelik yönetm eliklerin yayınlanm ası sayesinde
farkındalık yaratılm ıştır (Yükseköğretim K urum ları Engelliler
Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, 2010). Bu yönetmelik
ile Yüksek Öğrenim K urum u’na bağlı eğitim veren kurum larda
engellilere yönelik kütüphane hizm etlerinin genişletilmesi, ge
liştirilmesi yönünde adım lar atılmıştır.
Çalışm anın bu bölüm ünde Yükseköğretim Bilgi Yönetim
Sistemi sayfasında yer alan veriler doğrultusunda engelli öğren
cilerin eğitim aldığı belirtilen devlet ve vakıf üniversiteleri ile
vakıf MYO kütüphanelerinin web sayfaları incelenerek engelli
kullanıcılara yönelik hizm et verdiği belirtilen kütüphaneler ve
hizm etleri anlatılmıştır.
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3.1. Devlet Üniversitesi Kütüphanelerinde Engellilere Yönelik
H izm etler
YÖK Bilgi Yönetim Sistemi 2017-2018 verilerine göre engelli
öğrencisi bulunan 99 devlet üniversitesi kütüphane web sayfası
incelenmiş ve bu web sayfalarında engelli kullanıcılara ilişkin
hizmetleri olduğunu belirten 29 devlet üniversitesi kütüphanesi ve
hizm etlerine aşağıda ayrı ayrı yer verilmiştir. Devlet üniversitesi
kütüphaneleri sırası ile şunlardır: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kütüphane ve D o
kümantasyon Daire Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Amasya Üniversitesi Kütüp
hane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi
Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, A rtvin Ç oruh
Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığı, Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı, Batman Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon
Daire Başkanlığı, Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane
ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, Ege Üniversitesi Kü
tüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, Gazi Üniversitesi
Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, Tokat Gazios
manpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığı, Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, H itit Üniversitesi
Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, İstanbul Üni
versitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, İzm ir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphane
ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, Kastamonu Üniversitesi
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Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, M arm ara Üni
versitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Mehmet
Akif Ersoy Prof. Dr. İlhan V arank Kütüphanesi, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
O rta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleri, Sakarya Üniver
sitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Trakya
Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Baş
kanlığı. Devlet üniversitelerinin bulunduğu coğrafi konuma göre
yerleri ise; 7’si Karadeniz Bölgesi, 6’sı İç Anadolu Bölgesi, 4’ü Ege
Bölgesi, 2’si Akdeniz Bölgesi, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 8’i
M arm ara Bölgesi ve 1’i Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
3.1.1. A bant İzzet Baysal Ü niversitesi K ütüphane ve
D oküm antasyon D aire B aşkanlığı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine
göre 46 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; fizik
sel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunları olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel engelliler ve
diğer grubudur.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antas
yon Daire Başkanlığı web ana sayfasında “H ızlı Erişim ” menüsü
altında “Sesli K ü tü p h a n e ’ bağlantısı yer alm aktadır. Bu bağlantı
üzerinden kütüphane bünyesinde bulunan sesli kitaplardan nasıl
faydalanılacağı bilgisi yer alm aktadır (Abant İzzet Baysal Üni
versitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2016),
(Resim 1).
Kütüphanede Görme Engelliler Birim Sorumlusu bulunmakta,
kişilerin bilgilerine personel kısm ından ulaşılmaktadır (Personel,
2016). Kütüphanede bir adet kitap seslendirme odası bulunmaktadır.
Bu bilgiye kütüphane fotoğraf galerisinden ulaşılmıştır (Resim 2).
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Resim 1. Sesli kitap. (Sesli Kitap, 2016)

Resim 2. Kitap seslendirme odası. (Fotoğraf Galerisi, 2016)
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3.1.2. Aydın A dnan M enderes Ü niversitesi K ütüphane ve
D oküm antasyon D aire B aşkanlığı
Aydın A dnan Menderes Üniversitesi bünyesinde YÖK veri
lerine göre 67 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları;
fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunları olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel engelliler, dil
ve konuşma problemli olanlar ve diğer grubudur.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Doküman
tasyon Daire Başkanlığı web sayfasında kütüphane bünyesinde
“Engelli Erişim O dası” ve “G örme Engelli K oleksiyo n u ’na sahip

oldukları belirtilmiştir (Genel Bilgiler, 2015). Ayrıca kütüphanede
bulunan Satranç Odası içinde görme engelli okuyucular için bir
adet bilgisayar bulunduğu bilgisi yer almaktadır (Hizmetler, 2015).
3.1.3. K ırşeh ir A hi Evran Ü niversitesi K ütüphane ve
D oküm antasyon D aire B aşkanlığı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine
göre 18 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fizik
sel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunları olanlar ve diğer grubudur.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kütüphane ve D oküm an
tasyon Daire Başkanlığı web sayfasında “H a k k ım ızd a ’ menüsü
altında “Engelli H izm etleri ” bağlantısında engelli kullanıcılar için
sunulan hizm etler anlatılm aktadır (Resim 3).
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https://kutuphane.ahievran.edu.tr

H aberler
Çeşitli Konu B

Danışmave Eğitim

Deneme Erişimine Açılmıştır.

Merkez Kütüphane Kullanıcı Eğitimleri Devam
Ediyor.

Resim 3. Engelli hizmetleri. (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2015)

Engelli H izm etleri
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelli Hizmetlerini “Fiziksel ve Sosyal Olanak
la r ' ve uRehberlik ve Özel Tanıtım H izm e tle ri' olarak iki başlık

altında toplanmaktadır. Fiziksel ve Sosyal olanaklar altında engelli
giriş yolları, kütüphaneye erişimde kullanabilecekleri asansör ve
engelli tuvaleti bilgileri bulunm aktadır. Rehberlik ve Özel Tanı
tım Hizmetleri altında ise Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü
tarafından kütüphanenin fiziksel alanlarının tanıtım ı, teknik
donanım ın kullanımı, elektronik kaynak ve hizm etlerinin içeriği
ile ilgili rehberlik ve tanıtım hizm etleri verilmektedir.
Ayrıca engelli kullanıcıların eğitim ve araştırm a faaliyetlerini
desteklemek amacıyla kullanıcılar tarafından talep edilen basılı
bilgi kaynakları kütüphaneye gidilmeden kütüphane tarafından
ilgili kişiye ulaştırılmaktadır. Kütüphane faydalı bağlantılar başlığı
altında engelli kullanıcıların Türkiye genelinde faydalanabileceği
web sayfalarının bağlantılarını da vermektedir. Yine burada kü
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tüphane içinde engelli kullanıcılara yardım cı olacak personelin
iletişim bilgileri de yer alm aktadır (Engelli Hizmetleri, 2015).
3.1.4. A kdeniz Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
ve D aire B aşkanlığı
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 71 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin engelli grupları; zihin
sel engelliler, psikolojik problemliler, öğrenme güçlüğü olanlar,
kronik sağlık sorunları olanlar, işitme engelliler, görme engelliler,
fiziksel engelliler ve diğer grubunda olanlar olarak ayrılmıştır.
Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve D oküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri kütüphane
web sayfası altında “H izm etlerim iz ” sekmesinde “Engelsiz Tekno
lojiler Yardımcı B irim i ” bağlantısında açıklam aktadır (Akdeniz

Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
2016), (Resim 4). Bunun yanında bu birim den sorum lu kişi bil
gilerine erişim de m üm kündür.

Resim 4. Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı web sayfası (Akdeniz Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2016).
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Engelsiz Yardım cı Teknolojiler B irim i
Kütüphane Engelsiz Yardımcı Teknolojileri Birimi’nde engelli
kullanıcılar için yararlı projelerin bilgileri yer alırken; bu pro
jelerden nasıl yararlanılacağı ya da bunun için kim den yardım
alınacağı gibi bilgilere de ulaşm ak m üm kündür. Ancak bilgi
lerde verilmiş olan bazı bağlantıların çalışmadığı ya da bağlantıyı
tıklayın ibaresi kısm ında bağlantının verilmediği görülm üştür
(Engelsiz Yardımcı Teknolojiler Birimi, 2016).
Engelsiz Yardımcı Teknolojileri Birimi’nde kampüs içi körcül
tarif Android uygulaması kullanım videosu oluşturulmuştur. İz
lemek için tıklayın uyarısı kontrol edildiğinde bağlantının mevcut
olmadığı görülmektedir. Birim bünyesinde engelli kullanıcılar için
Android ve IOS tablet eğitimleri verilmektedir. Uzaktan Erişim
Platformu tarafından “Teamtalk Android M obil” uygulaması çı
karılmış ve Türkçeleştirilmiştir. Bu yazılım ile Android platformu
üzerinden engelli öğrencilerle daha etkin iletişim kurm a ve özel
bir platformda mobil olarak iletişimde kalabilme hedeflenmiştir.
Görme Engelli Kütüphaneleri O rtak Platformu (GEKOP) mobil
uygulaması geliştirilmiş, bu uygulama ile görme engelliler için
e-kitaplara erişim kolaylaştırılmıştır. GEKOP için verilen bağlantı
kontrol edildiğinde hata verdiği görülm üştür (Resim 5).

Resim 5. GEKOP yönlendirme sayfası hata ekran görüntüsü.
(GEKOP, 2019)
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Y ardım cı Teknoloji ve Eğitim B irim i
Yardımcı Teknoloji ve Eğitim Birimi’nde engelli kullanıcılara
üniversite genelinde yardımcı olabilecek çeşitli bilgilerin yer aldığı
Uzaktan Erişim Platformu Sayfasına yönlendirm e yapılm akta
dır. Bu sayfada engelli kullanıcılar için verilen hizm etler Salon
İçi Hizm etler ve Salon Dışı Hizm etler olarak iki başlık altında
anlatılm aktadır (Resim 6). Salon İçi Hizm etler arasında ekran
okuma sistemli bilgisayar ve tablet PC eğitimleri, basılı kaynakları
erişilebilir formatta oluşturm a hizmetleri, yardım cı teknoloji
ler ile ilgili bilgilendirme hizm etleri ve yardım cı teknolojiler ve
erişilebilir sistemlerle ilgili kurulum hizm etleri bulunm aktadır.
Salon Dışı hizmetlerde ise erişilebilir kütüphane portalı, yardımcı
destek teknolojileri, TV YouTube projesi, yardım cı teknolojiler
ve erişilebilir kütüphane hizm etleri konusunda bilgilendirme
hizm etleri yer alm aktadır (Görme Engelli Destek Teknolojileri
Birimi, 2019).
Salon Dışı Hizm etler altında yer alan Görme Engelli Destek
Teknolojileri Birimi Web Portalı içinde bulunan “Erişilebilir
K ütüphane” bağlantısı ile erişilebilir kitap okuma uygulamaları
tanıtılm aktadır. Burada bahsedilen uygulama linklerine tıklanıldığında uygulam alar indirilebilm ekte ve kitaplar okunabilmektedir. İndirilebilen uygulam alar şunlardır: Windows işletim
sistemi için kitap okuma uygulamaları: Adobe Dijital Edition kitap
okuma uygulaması, Balabolka ücretsiz kitap okuma uygulaması,
Android için kitap okuma uygulamaları: Google Play Kitaplar
uygulaması, IOS için kitap okuma uygulamaları: IBooks kitap
okuma uygulaması (Erişilebilir Kitap Okuma Uygulamaları, 2019).
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Resim 6. Görme Engelli Destek Teknolojileri Birimi Web Portalı
ekran görüntüsü. (Görme Engelli Destek Teknolojileri Birimi, 2019)

Kütüphane yerleşim planında görme engelli kullanıcıların
yararlanabilmesi için kütüphane zemin katta bulunan “Görme
Engelliler Salonu” bilgisi ayrıca belirtilm ektedir (Resim 7).

Resim 7. Yerleşim planı (Yerleşim Planı, 2016).
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3.1.5. Am asya Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Amasya Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 21 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin engelli grupları;
psikolojik problemliler, kronik sağlık sorunları olanlar, işitme
engelliler, görme engelliler, fiziksel engelliler ve diğer grubunda
olanlar olarak ayrılmıştır.

Amasya Üniversitesi Kütüphane ve D oküm antasyon Daire
Başkanlığı web sayfasında engelli kullanıcıları için verdiği hizmet
leri “H izm etlerim iz " m enüsü altında “Görme Engelliler B ö lü m ü "
bağlantısında açıklam aktadır (Amasya Üniversitesi Kütüphane
ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2016), (Resim 8).

Resim 8. Hizmetlerimiz. (Amasya Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2016)

G örm e Engelliler B ölüm ü
Bu bölüm görme engelli kullanıcılar için düzenlenm iş bir
çalışma odasıdır (Resim 9). Bir adet kitap okum a m akinası bu
lunan odadan üniversite dışındaki görme engelli vatandaşlar da
yararlanabilmektedir. Kitap okuma makinası ile doküm anlar bü
yütülürken, yazılar sesli olarak dinlenebilmekte, makina sayesinde
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doküm anlar dijitalleştirilerek dijital ortam da saklanabilmektedir
(Görme Engelliler Bölümü, 2016).

Resim 9. Görme Engelliler Bölümü. (Görme Engelliler Bölümü, 2016)
3.1.6. A nadolu Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Anadolu Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 32.834
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; dil ve konuşma
problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar ve diğer grubudur.
Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web say
fasında “Kullanıcı R ehberi” menüsü altında “Diğer H izm etler”
bağlantısında açıklam aktadır (Diğer Hizmetler, 2015).

İşitsel Bölüm
Kütüphane içinde bulunan İşitsel Bölüm’de hem engelli kul
lanıcılara hem de kitap seslendirmek isteyen gönüllülere hizmet
verilm ektedir (Resim 10). Burada üniversitenin çeşitli fakültele
rindeki görme engelli öğrencilerin ders materyalleri ve okum ak
istedikleri kitapların ses kayıtlarının yapılm akta ve kullanım a
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sunulm aktadır. Hazırlanm ış materyaller İşitsel Bölüm’ün açık
olduğu belli saatlerde hizmete sunulm akta ve burada bulunan
materyallerin bilgilerine katalog taram a program ından erişmek
m üm kündür. Ayrıca WEBER BANDOTEK Evrensel Klasik M ü
zik Arşivi ve notalar da bu bölümde bulunm aktadır. Bu arşivin
kayıtları da katalog program ı üzerinden erişilebilir durum dadır.
Kullanıcılar web üzerinden kayıtları dinleyebilmektedir.

(i) Knhmhnnp
■
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T

e-KAYNAKLAR
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KULLANICI REHBERİ

Kullanıcı Rehberi
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ÇalışmaSaatleri

...
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DanışmaHizmetleri
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HAKKIMIZDA
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WEBERBANDOTEK
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vermeişlemlerindeözel kurallar uygulanır. BölümPazartesi - Cuma8:30-12:00; 13:30-18:00saatleri
arasında hizmet vermektedir

kitaplarınses kayıtlannın yapıldığı ve kullanımasunulduğu bölümdür. Materyaller bölümün açıkolduğu
saatlerdehizmetesunulmaktadır. Bubölümdeki materyallerinkayıtlarınalibrakatalogtarama

1742dir.

Resim 10. Diğer Hizmetler. (Diğer Hizmetler, 2015)

3.1.7. Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
D aire B aşkanlığı
A rtvin Ç oruh Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre
11 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel en
gelliler, işitme engellilerdir.
A rtvin Ç oruh Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon
Daire Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web
sayfasında “H izm etler ” menüsü altında “Engelli Kullanım İm ka n 
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la r ı’ bağlantısında açıklam aktadır (Artvin Ç oruh Üniversitesi

Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2019).
Kütüphane hakkında genel bilginin verildiği menüde de engelli
kullanıcıların hizmetleri hakkında bilgi bulabilmek mümkündür.
Zem in Katta bulunan kütüphane girişinde 360 derece tüm yön
lere ve engellilere hizm et verecek şekilde oval olarak tasarlanm ış
danışm a birim i bulunm aktadır. Kullanıcıların kimseye ihtiyaç
duymadan istedikleri kitapları seçtikten sonra sadece kurum kimlik
kartlarını okutarak kitaplarını kendi kendilerine ödünç alabile
cekleri Self-Check cihazları bulunm aktadır. Elektronik Katalog
taram a hizmeti, tez çalışma odası, güvenlik ve fotokopi birim i
gibi standart hizm etlerin yanında üniversite kütüphanelerinin
çok azında görülen kapsamlı bir engelli kütüphanesi tüm engelli
türlerine hizm et vermektedir. Engelli kütüphanesi sadece ün i
versite bünyesine değil valilik ile protokol yapılarak şehirdeki
tüm engellilere hizm et vermesi planlanm aktadır. Burada görme
engelliler için sesli kitap oluşturm ak üzere akustik ses kayıt ve
okuma kabini, bilgisayarların tüm fonksiyonlarını kullanmak için
yazılım ve donanım , Braille çevirici program ve Braille yazıcısı,
herhangi bir kitabın taranıp sesli hale getirilmesi için doküm an
okuyucu ve taşınabilir kitap okuma makinesi ve bunun gibi görme
engellilerin tüm ihtiyaçlarına yönelik cihazlar bulunm aktadır.
Fiziksel engellilerin örneğin kolları olmayan bir insanın ellerini
kullanm adan bilgisayarı kontrol edebileceği donanım da bulun
m aktadır (Kütüphane H akkında, 2019).

Engelli K ullanım İm k an la rı
Engelli Kullanım İm kanları bölüm ünde engelli kütüphane
kullanıcılarının kütüphaneden yararlanırken karşılaşacakları
hizm etler anlatılm ıştır (Engelli Kullanım İm kanları, 2019). Bu
hizm etler şunlardır: Hizm etler engelli rampası; bina girişinde
fiziksel engelli kullanıcıların tekerlekli sandalye geçişini sağlamak

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engelli Kullanıcılara Yönelik Hizmetler

• 13 7

tadır (Resim 11). Duyumsanabilir alanlar; bina genelinde girişten
son kata kadar görme engelli kullanıcıların hareket kabiliyetini
sağlayan sarı renkli zemine sabitlenmiş duyum sanabilir alan ve
yönlendirm elerdir (Resim 12). Engelli tuvaletleri; kütüphanenin
tüm katlarında engelli kullanımına uygun, acil çağrı sistemi monte
edilmiş tuvaletler bulunm aktadır (Resim 13, 14). Engelli asansör
leri; engelli geçişine ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olarak
yapılmışlardır. Görme engelliler için düğm elerin üzeri Braille
(Kabartma) alfabesi ile yazılmıştır. Her kat hareketinde bulun
duğu kat hakkında sesli olarak bilgi verecek şekilde ayarlamalar
yapılm ıştır (Resim 15, 16, 17). Kitap ödünç alma ve verme cihazı
(Self-Check); fiziksel engelli ve tekerlekli kullanım ı için uygun
şekilde dizayn edilmiştir (Resim 18). Yine işitme engelliler için de
yönlendirm eler yapılmıştır. Danışma bankosu fiziksel engelliler
için uygun hale getirilmiş ve içerisine tekerlekli sandalye girecek
şekilde tasarlanm ıştır (Resim 19). Fiziksel engelli kullanım ına
uygun taram a term inali dizayn edilmiştir. Aynı şekilde tekerlekli
sandalye ve yükseklik ayarları buna göre tasarlanmış ve kullanıma
açılm ıştır (Resim 20). Çok amaçlı konferans salonu; bilgisayar
laboratuvarı ve kullanım alanına dönüştürülebilm ektedir ve 56
bilgisayarın bulunduğu laboratuvarda arkada yer alan 8 bilgisayar
bölgesinde fiziksel engelliler ve tekerlekli sandalye kullanım için
alan bırakılarak engelli kullanım ına uygun hale getirilmiştir.
Ayrıca kablosuz fare ve klavye kullanımı ile de kullanım kolaylığı
sağlanm ıştır (Resim 21). Fiziksel engellilerin kullanım kolaylığı
için, genel kullanım alan geçişleri ya açıktır veya fotokopi, engelli
birim i ve kütüphane girişi gibi açılır-kapanır kapı ile donatıldı
ğından tekerlekli sandalye geçişine destek vermektedir (Resim 22,
23). Engelli birim inde kullanılan mobilyalar tekerlekli sandalye
ve görme engelli kullanım ve dolaşımına uygun şekilde tasarlan
mıştır. Çarpm a riskleri en aza indirgenm iştir (Resim 24). Engelli
birim inde konum landırm aya da ayrıca özen gösterilmiş, Engelli
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birim sorumlusunun direk gözetimine uygun bir şekilde öncelikli
olarak görme engelli, sonrasında fiziksel engelliler görüş alanında
konum landırılm ıştır. O turduğu yerden sorum lunun tüm alana
hakim olacak şekilde tasarlanmıştır (Resim 25). Engelli biriminde
işitme engelliler için kullanılan bilgisayarlarda altyazılı ve işitme
engelli işaret dili ile çevirisi yapılan görsel materyallere yönlen
dirm eler bulunm aktadır. Engelli birim inde akustik ses kayıt ve
okuma kabini hazırlanm ış ve kullanım a hazır hale getirilmiştir.
Görme engelliler için oluşturulacak olan sesli kitapların daisy
form atında üretim ine ortam sağlanmıştır. Bu formatla, görme
engelli kullanıcının norm al kullanıcılar gibi ihtiyaç duydukları
herhangi alana direk geçiş, içindekiler kısm ından ilgili alana geçiş
gibi özellikler kazanmış olana sesli kitap standardında kitap oluş
turm a im kanı sağlanmıştır. Ses izolasyonuna uygun bir şekilde
çam ağacı, taş yünü, term al cam piram it sünger kullanılm ış ve
kauçuk ile kaplanm ıştır (Resim 26). Daisy Kayıt Cihazı, görme
engelliler için daisy form atında sesli kitap üretmeye uygun özel
olarak tasarlanmıştır. CD Okuma ve CD’ye yazma özelliği bulun
makta ve hafıza kartı takılabilir durum dadır. MP3, MP2, DAISY
ADPCM2, PCM formatlı ses dosyalarını ve Görme Engelliler için
özel ses formatı olan DASIY 2.0 ve 2.02 dosyalarını açabilmekte
dir (Resim 27). Daisy Düzenleme Program ı Kayıt anında cümle
aralarında bekleme zamanı ayarlayabilir, başlıklar ve açıklamalar
text olarak girilebilmektedir (Resim 28). Braille Kabartma Yazıcı
ihtiyaç duyulan durum larda kullanıcıya A3,A4,A5 formatlarında
baskı yaparak bilgi ihtiyacını karşılayabilmektedir. Darbe ile ça
lıştığından ilave Ses izolasyonu için orijinal akustik kabini ile
birlikte kullanılm aktadır ve ilave bir kabin içerisinde sağlaması
yapılmıştır (Resim 29). Braille Çeviri program ı printer’dan baskı
almayı sağlayacak m etinleri Braille alfabesi ile basmaya uygun
şekle getirmektedir. Türkçe dilinde kısaltmasız ve 1’li ve 2’li ve
hece kısaltması yapabilmektedir. MathType denklemleri içeren
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dosyaları ve LATex, Scientific Notbook dosyalarını açabilmektedir.
100 farklı dilde Braille çevirisi yapabilmektedir. İki adet Braille
monitör, Kabartma Klavye Monitör kullanıma hazır haldedir. Mo
nitör üstünde görme engellilerin 6 noktalı yazısını yazabilmesine
im kan tanıyan özel klavye bütünleşik şekildedir. Bilgisayardaki
ekran okuma programıyla tam bir uyum luluk içinde çalışabilen,
üstündeki 6 noktalı kabartma klavyesi ile ekran okuma programı
nın kısayolları kullanılabilen, W indows yönetilebilen yapıdadır.
Kabartma klavyedeki tuş komutları değiştirilebilir, istendiği zaman
başka tuşlar atanabilir. Bütün fonksiyonları tek tek yapılandırılabilir.
Kullanıcının doğal el hareketlerine uygun tasarlanm ış, üstünde
navigasyon tuşlarına sahiptir (Resim 30). E kran Büyütme Prog
ramı 36 kademede 6 kat büyütme sağlayabilmektedir. Textleri HD
çözünürlükte sunabilir. Parlamayı ortadan kaldıran ve kontrast
artırabilen dahili renk seçenekleri bulunm aktadır. G rafik Yazıcı
özel kağıtlarını ayarlanabilir düzeyde ısıtarak kabartabilir, sesli
uyarılar ile görme engelliler için kolay kullanım im kanı sağlar.
Şekil ve grafikleri kabartm alı grafik kağıdına basabilir (Resim
31). Dünyada ve Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan ekran
okuma program ı olan (Jaws) kullanılm aktadır. İşletim sistemi
aktif hale geldiği andan itibaren bilgisayar ile program ların körler
tarafından kullanım ı ve kontrolünü sağlamaktadır. Çeşitli form atlardaki resimler üzerinde bulunan yazıları okuyabilmekte
dir. (Dahili OCR) Ekran okuma program ının içerisinde görme
engelliler için özel formatta üretilm iş Daisy kitapları dinleme
im kanı sunan Daisy Player bulunm aktadır. M etin okum a sıra
sında m etnin belli yerlerine işaret koyarak daha sonra sadece bu
işaretlenmiş yerlerin okunması ve başka belgeye kopyalanmasını
sağlayabilmektedir. Bu da ders çalışma, araştırm a yapma, notlar
alma yönünden görmeyene etkinlik kazandıracaktır. Görmeyenin
internette sık kullandığı sayfalarda (Gazete köşe yazısının başlığı
gibi) istediği noktalara bir yer işareti koyabilir, daha sonra bu
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sayfaya girdiğinde bu noktaya tek tuşla ulaşabilir ve bu işaretli
noktaları bir pencerede listeleyebilir. Böylece program görmeyen
çok karışık portallarda seri dolaşım ve kullanım im kanı verebil
miş olacaktır. Bu işaretleme hem kalıcı hem de geçici şekliyle de
yapılabilmektedir. Her ses için ayrı hız ve ton ayarı oluşturulup
profiller yapabilmaktedir. Böylece çalışma şekline göre daha et
kili okumaya im kan verebilmiş olacaktır. Ekrandaki resim ve
simgeler hariç her şeyi seslendirmelidir. Simgeleri ve grafikleri
de etiketleyerek kullanılır hale getirebilir. Arapça ve Osmanlıca
harfleri Arapça sentezleyiciye ihtiyaç duym adan Türkçe ve İngi
lizce sentezleyici ile okuyabilir. Engelli biriminde görme engelliler
için seslendirilen tüm bilgisayarlarda kullanılm ak üzere terleme
ve sıvıya dayanaklı kulaklıklar bulunm aktadır. Birbirlerinin bil
gisayarlarından ve çevreden gelen seslerden etkilenmemesi için
kullanım ı önem lidir (Resim 32).
Kütüphanede aboneliği gerçekleştirilen online veri tabanları
aracılığı ile erişilen 5.792 adet farklı dillerde sesli kitap ve 5.332
başlık eğitim videosu bulunm aktadır. Çevrimiçi araçlar aracılığı
ile 99 tanesi Türkiye’den olmak üzere dünyanın bir çok yerinden
3598 adet gazete ve 3927 adet derginin bir çoğunu sesli olarak
dinleme özelliği de dahil olarak erişim im kanı verilmektedir.
Engelli Biriminde görme engelliler için kullanılan bilgisa
yarlarda Pearl D oküm an Okuyucu (Kitap Okum a Sistemi) bu
lunm aktadır. Bu sistem sayesinde saniyeler içerisinde doküm an
okunabilir, taranan m etinler Braille formatına çevrilip baskı
için Braille printere gönderebilir. Gelişmiş aram a seçeneği ile
internetten kitap tanım lı kütüphanelerden kitap taram ası yapıp
indirilip okunabilir. Az görenler için de taratılan kitap farklı
kontrastlar ve büyüklüklere göre özel ayarlanarak görmesi sağ
lanabilir (Resim 33).
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Yine Engelli Birimi’nde görme engelliler için “Taşınabilir Kitap
Okum a M akinası” bulunm aktadır. Doğru ve anında nesne ve
m etinleri büyüterek, taram a ve okuma yapabilmektedir. Hafif
olması nedeni ile kullanım ı ve taşınm ası kolaydır. Şarj edilebilir
pil veya güç kablosu ile kullanılm akta olan bu makine ile taranan
belgeleri ve fotoğrafları saklayabilmek te m üm kündür (Resim 34).
Kütüphanede görme engelliler için 22 inç boyutunda topaz ekran
büyütücü cihaz bulunm aktadır. G örüntüyü anında netleştiren
oto fokus özelliği bulunm aktadır (Resim 35). Engelli Birimi’de
fiziksel engelliler için “Fiziksel Engelli M ouse” bulunm aktadır.
Bu araç sayesinde fiziksel engelli bireylere W indows ortam ında
ellerini kullanm adan bilgisayarı ve klavyeyi kullanım im kanı
sağlam aktadır (Resim 36).
Engelli kullanıcılara verilen hizmetlerde son olarak işitme
engellilerin Merkez kütüphane binası içerisinde sanal gezinti vi
deosu bulunan tanıtım ekranı ile binayı sanal olarak gezinmeleri
ve öğrenmeleri sağlanm aktadır (Resim 37). Katlarda bulunan kat
planları ve yönlendirm e işaretleri ile işitme engelli kullanıcılara
yönlendirm eler yapılmaktadır.

Resim 11. Engelli rampası. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)

142

BİLGİYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

Resim 12. Duyumsanabilir alanlar. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 13. Engelli tuvaleti. (Engelli
Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 14. Acil çağrı sistemi. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)
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Resim 15. Engelli asansörü. (Engelli Kullanım
İmkanları, 2019)

Resim 16. Braille (Kabartma) Alfabesi. (Engelli
Kullanım İmkanları, 2019)
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Resim 17. Sesli anlatım. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 18. Kitap ödünç alma ve verme cihazı (Self-Check). (En
gelli Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 19. Danışma bankosu. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)

144

BİLGİYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

Resim 20. Tarama terminali. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 21. Çok amaçlı konferans salonu. (Engelli Kullanım
İmkanları, 2019)

Resim 22. Açılır-kapanır kapı. (Engelli
Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 23. Açık kapılı genel kullanım alan
geçişleri. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)
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Resim 24. Mobilyalar. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 25. Engelli Birimi. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 26.
Okuma kabini.
(Engelli Kullanım
İmkanları, 2019)

Resim 27. Daisy kayıt
cizhazı. (Engelli
Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 28. Daisy düzenleme
programı. (Engelli Kullanım
İmkanları, 2019)
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Resim 29. Braille Kabartma Yazıcı. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 30. Braille monitör. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)

Resim 31. Grafik yazıcı. (Engelli Kullanım İmkanları, 2019)
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Resim 32. Görme engelliler için kulaklık. (Engelli Kullanım
İmkanları, 2019)

Resim 33. Kitap okuma sistemi. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 34. Taşınabilir kitap okuma makinası. (Engelli Kullanım
İmkanları, 2019)

148

BİLGİYE ERİŞİMDE ENGELLİLERE YÖNELİK KÜTÜPHANE UYGULAMALARI

Resim 35. Topaz ekran büyütücü. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 36. Fiziksel engelli Mouse. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)

Resim 37. Sanal gezintisi videosu. (Engelli Kullanım İmkanları,
2019)
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3.1.8. Balıkesir Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 26 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler,
görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar,
psikolojik problemli olanlar ve diğer grubudur.
Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve D oküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web say
fasında “O lanaklar ” m enüsü altında “Engelsiz K ütüphane ” bağ
lantısında açıklam aktadır (Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve
Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2016), (Resim 38).

Resim 38. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2016)

Engelsiz K ütüphane H izm etleri
Engelsiz Kütüphane H izm etlerinde görme engelli kullanıcı
lara yönelik hizmetlere yer verilmiştir. Bu birim de 2011 yılından
itibaren Engelsiz Kütüphane Projesi kapsam ında Görm e Engelli
kullanıcılara, kütüphane ve bilgi teknolojilerinin sağladığı olanak
lardan yararlanarak bilgiye erişim hizm eti vermektedir. Görme
Engelliler koleksiyonundan görme engeli bulunan üniversite
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mensupları, dış kullanıcılar ve bu kullanıcılara yardım cı olacak
kişiler ve görme engeli bulunm ayan ancak Braille kaynaklar üze
rinde araştırm a yapan araştırm acılar da yararlanabilmektedir.
Braille kaynaklar sadece kütüphane içinde kullanabilmektedir.
Ayrıca görme engelli kullanıcılara faydalı olabilecek linkler de
paylaşılarak kullanıcılara kolaylık sunulm aktadır.
Bu bölüm koleksiyonunda çeşitli konulardan oluşan 48 adet
Braille alfabesi ile yazılmış basılı kitap, 189 adet sesli kitap bulun
maktadır. Görme Engelli öğrencilerin ekran okuma program ı ile
internetten yararlanarak, araştırma yapabilmelerini sağlamak amacı
ile W indows Eyes (ekran okuma) ve Zoomtex (ekran büyütme)
program ları hizmete sunulm aktadır (Engelsiz Kütüphane, 2016).
3.1.9. B atm an Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Batman Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 69 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler,
geçici yetersizlikleri olanlar, görme engelliler, işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel
engelliler ve diğer grubudur.
Batman Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfa
sında “H izm etler” menüsü altında “Engelsiz Bilgi Erişim M erkezi”
bağlantısında açıklam aktadır (Batman Üniversitesi Kütüphane
ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2013) (Resim 39).
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Resim 39. Batman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Batman Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2013)

Engelsiz Bilgi E rişim M erkezi
Kütüphane Engelsiz Bilgi Erişim Merkezi engelli kullanıcı
lara yönelik hizm etleri görme engelliler ve ortopedik engellilere
yöneliktir. Bu hizm etlerin bazıları şunlardır: Görm e engelli bil
gisayarı; görme engelli kullanıcıların sesli okuma program ı olan
W indow - Eyes Ekran O kum a Program ı sayesinde rahatlıkla
kullanabileceği bir bilgisayardır. W indows - Eyes Okum a Prog
ram ı ekranda yazılı olan her şeyi seslendirilmektedir. Kabartma
yazıcı; Braille alfabesiyle çıktı alabilmeye olanak sağlamaktadır.
O rtopedik engelli bilgisayarı; Ortopedik engelli kullanıcılar için
özel yapılmış Macro Mouse ve Dijital Mouse araçlarla bu bilgi
sayardan faydalanabilmelerini sağlayan bilgisayardır.
Ayrıca engelli kullanıcıların karşılaşacakları problem ya da
sunacakları öneriler için Engelsiz Bilgi Erişim Merkezi sorum lu
sunun iletişim bilgileri de bulunm aktadır (Engelsiz Bilgi Erişim
Merkezi, 2013).
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3.1.10. Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
D aire B aşkanlığı
Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 6 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar ve diğer grubudur.
Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane ve D oküm antasyon D a
ire Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web
sayfasında “O lanaklar” m enüsü altında “Engelsiz Kütüphane”
bağlantısında açıklamaktadır (Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane
ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2019), (Resim 40). Burada
da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Da
ire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler M üdürlüğüne bağlı Sesli
K ütüphanenin tanıtım bilgisi yer alm aktadır (Resim 41).

Resim 40. Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Bitlis Eren Üniversitesi Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019)
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Resim 41. Sesli Kitap. (Sesli Kitap, 2019)
3.1.11. Boğaziçi Ü niversitesi K ütüphanesi
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 8 en
gelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar ve diğer grubudur.
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfa
sında “Engelli H izm etleri” sekmesinde açıklam aktadır (Boğaziçi
Üniversitesi Kütüphanesi, 2008), (Resim 42).
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Resim 42. Engelli Hizmetleri. (Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi,
2008)

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Engelli Hizmetleri Görme
Engelliler İçin Hizm etler ve Fiziksel Engelliler İçin Hizmetler
olm ak üzere iki başlık altında toplanm ıştır. Görme engelliler
için hizmetlerde; Braille bölüm ü bulunm aktadır. Bu bölüm Bo
ğaziçi Üniversite’sinde öğrenim gören görme engelli öğrencilerin
yararlanabileceği kütüphane m ateryallerinin bulundurulduğu
koleksiyondur. Braille m ateryallerinden yararlanılabilm esi için
gerekli olan her türlü donanım ve yazılım öğrencilerin hizmetine
sunulur. Braille alfabesi ile yazılmış kitaplar, katalog yazılımı
sayesinde internet üzerinden görme engelli öğrenciler tarafın
dan taranabilm ektedir. Braille alfabesiyle yazılmış on iki süreli
yayın mevcuttur. Analog ve dijital ortam daki sesli kitaplardan
da yararlanılan bu bölümde görme engelli öğrencilerin ders çalı
şabilmeleri için okuma odaları bulunmaktadır. Fiziksel engelliler
için hizmetlerde de fiziksel engelli kullanıcıların Kütüphaneden
rahatça yararlanabilm esi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
Bunlar; giriş kapısında, turnikeden geçmekte zorlanan kulla
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nıcılar güvenlik görevlisine başvurarak, acil çıkış ve tekerlekli
sandalye geçiş kapısını kullanabilmektedirler. Merdiven çıkmakta
zorlanan kullanıcılar için asansör mevcuttur. Kütüphane zemin
katta Süreli Yayınlar Bölümü’nde inen merdivenlerde standart
eğimli ram pa bulunm aktadır (Engelli Hizmetleri, 2008).

3.1.12. Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez
K ütüphanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 42
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler,
görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorunları olan
lar, psikolojik problemliler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüp
hanesi engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfasında
“H izm etler ’ menüsünde “Görme Engelliler B irim i” bağlantısında

açıklam aktadır (Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin
Merkez Kütüphanesi, 2019) (Resim 43).
www.kutupHane.deu.edu.tr/Tr/anasayfa/

Resim 43. Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez
Kütüphanesi ana sayfası. (Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat
Sezgin Merkez Kütüphanesi, 2019)
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G örm e Engelliler B irim i
Üniversite bünyesinde bulunan görme engelli kullanıcıların
bilgi ihtiyaçlarını karşılam ak amacıyla sahip olduğu donanım
ve yazılım teknolojilerini kullanarak bilgi hizm eti sunm aktadır.
Hizm et verirken kullandığı donanım teknolojileri; Ekran Oku
yucu Yazılımlı Donanım lar, Pearl Cihazı ve Braille Printer’dır.
Yazılım teknolojileri ise; H ot dot Braille Çeviri Programı, Ekran
Okuyucu (JAWS) Programı ve Openbook Yazım Program ı’dır.
Üniversitedeki görme engelli öğrencilerin bilgi ihtiyacını
belirleme, görme engelliler için erişilebilir kaynak oluşturma,
kaynakların Braille baskısını yapma, oluşturulan kaynakların
hizmete sunulm ası ve ödünç verme hizm eti (Resim 44) başlıca
hizmetleri olarak sıralanabilir. Ayrıca engelli kullanıcıların ile
tişime geçeceği personel bilgisi de yer alm aktadır.

Görme Engelliler Birimi
Donanımlar

Resim 44. Görme Engelliler Birimi Donanımları. (Görme
Engelliler Birimi, 2019)
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3.1.13. Ege Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire Başkanlığı
Ege Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 115 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; asperger veya yüksek
fonksiyonlu otistik bireyler, fiziksel engelliler, görme engelliler,
işitme engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar, psikolojik prob
lemliler ve diğer grubudur.
Ege Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Baş
kanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfasında
“Engelsiz K ütüphane "menüsünde açıklamaktadır (Ege Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019) (Resim45).

Resim 45. Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı ana sayfası. (Ege Üniversitesi Kütüphane ve Doküman
tasyon Daire Başkanlığı, 2019)

M ulti-M edya B irim i
Birimde Ege Üniversitesinde okuyan görme engelli öğrenciler
için ihtiyaçları doğrultusunda kitap, dergi ve diğer materyalle
rin m etin (PDF), ses (insan sesi) ve kabartm a yazıya (Braille)
form atlarından oluşturulm aktadır. Görm e engelli öğrencilerin
eğitimlerine destek vermek için hayata geçirilen “Sesli Kitap
Projesinde Topluma H izm et Uygulamaları dersinde yer alan
öğrenciler Ege Üniversitesi Merkez Kütüphane’de bulunan beş
sesli kitap kayıt stüdyosunda kitapları seslendirmektedirler.
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Görme engelli kullanıcılar elektronik öğretim materyallerini
multi-medya salonunda ve bilgisayar salonunda dinleyebilir,
kaydedebilirler veya anında kabartm a yazıya (Braille) çevirebil
mektedirler. Birim üretilen tüm sesli kitaplar GETEM (Görme
Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi), GEKOP (Görme Engelli
Kütüphaneleri O rtak Platformu) ve TURGÖK (Türkiye Görme
Engelliler Kütüphanesi) ve TURKCELL Sesli Kitap Servisi ara
cılığıyla diğer görme engellilerin de erişimine açılmıştır. Görme
engelli öğrencilerin akademik yaşamına destek olan sesli kitapların
yanı sıra, entelektüel birikim ini arttırm ak ve güncel edebiyatı
takip edebilmeleri için İletişim Fakültesi tarafından üretilen sesli
kitaplar da bu koleksiyona dahil edilmiştir.
Ayrıca, “Sesli Film Engelsiz Ege Çeviri Atölyesi” çalışmaları
ile görme engelli bireyin film, televizyon programı, tiyatro oyunu
video oyunu ya da müze sergisi gibi görme odaklı bir etkinliği
takip edebilmesi için sesli betimleme yapılmaktadır. Birim kongre,
sergi vb. gibi toplantılara, sesli betim leme yaparak çevirmenlik
desteği vermektedir. Yine bu alanda engelli kullanıcıların ileti
şim kuracağı ilgili personelin iletişim bilgisine de yer verilm iştir
(Görsel-İşitsel Materyal Birimi, 2016).
3.1.14. Gazi Ü niversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Gazi Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 48 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler, görme
engelliler, işitme engelliler ve diğer grubudur.
Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Baş
kanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web sayfa
sında “H izm etler ’ menüsünde “Görme Engelliler ’ bağlantısında
açıklam aktadır (Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 2019).
Kütüphanede engelli kullanıcıların başvuracağı personel bilgisine
de yer verilmiştir.
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G örm e Engelliler Bölüm ü
Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Görme Engelliler
Bölümü, Görme Engelli kullanıcılarına kütüphane ve bilgi tek
nolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak bilgiye erişim
hizm eti vermektedir.
Bu bölüm koleksiyonunda çeşitli konulardan oluşan 143 adet
Braille alfabesi ile yazılmış basılı kitap, 1320 adet sesli kitap ve
2600 adet taranm ış kitap bulunm aktadır. İngilizce / Türkçe,
Türkçe / İngilizce sözlükler ve rom anlarda koleksiyonda yer al
m aktadır. Bu bölümde 2 adet bilgisayar, 2 adet tarayıcı, 1 adet
Braille yazıcı, 1 adet Pearl, 1 adet kasetçalar mevcuttur.
Görme engelli öğrenciler ekran okuma programı ile internetten
yararlanarak, araştırma yapabilmektedirler. Ayrıca kütüphaneden
yararlanm ak istedikleri herhangi bir kitaptan tarayıcı ve ekran
okuma program ı yardımıyla faydalanmaktadırlar. Kullanıcılar
bu bölümde bulunan sesli kitap kasetlerini ve kendilerine ait
kasetleri dinleyebilmekte, ders notlarını ve ders kitaplarını tarayı
cıları kullanarak Braille baskı olarak yazıcıdan alabilmekte veya
taranan doküm anlar kullanıcıların flash disklerine kaydedilerek
verilmektedir. Ayrıca bu bölümde öğrencilerle yürütülen ortak
proje ile istenilen kitaplar sesli formatta çoğaltılmaktadır (Görme
Engelliler Bölümü, 2019).
3.1.15. Tokat G aziosm anpaşa Ü niversitesi K ütüphane ve
D oküm antasyon D aire B aşkanlığı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine
göre 47 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel
engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorunu
olanlar ve diğer grubudur.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve D oküm an
tasyon Daire Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmet
leri web sayfasında “D o küm anlar ” menüsünde “Engelli O kuyucu
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H izm etleri ” bağlantısında açıklamaktadır (Tokat Gaziosmanpaşa

Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
2013) (Resim 46).

Resim 46. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ana sayfası. (Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı, 2013)

Engelli O kuyucu H izm etleri
Kütüphane Engelli Okuyucu Hizm etlerinde engelli kulla
nıcılara kütüphane içinde ve dışında hizm etler verilmektedir.
Bedensel engelli öğrencilere Kampüs içinde bulundukları yerlere
kütüphane personeli tarafından istedikleri kaynaklar ulaştırıl
maktadır. Görme Engelli okuyucular kütüphanede bulunan optik
okuyucu sayesinde kütüphanede bulunan tüm kaynakları sesli
okutup kayıt yapma im kanına sahiptir. Görme engelli okuyucula
rın kütüphaneye gelememe durum larında kütüphanede bulunan
optik okuyucu ve notebook bilgisayar 1 hafta süreyle kendilerine
ödünç verilebilmektedir. Engelli kullanıcılarla irtibatı sağlayan
ilgili personel bilgisi de bulunm aktadır (Engelli Okuyucu Hiz
metleri, 2013), (Resim 47).
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Resim 47. Engelli Okuyucu Hizmetleri. (Engelli Okuyucu
Hizmetleri, 2013)

3.1.16. H acettepe Ü niversitesi K ütüphaneleri
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 72
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel en
gelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorunu
olanlar ve diğer grubudur.
Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri engelli kullanıcıları
için verdiği hizm etleri kütüphane web sayfası altında yer alan
“H izm etler ’ sekmesinde “Engelli H izm etleri” bağlantısında açık

lam aktadır (Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, 2018).

Engelli H izm etleri
Hacettepe Üniversite Kütüphaneleri engelli kullanıcıların, kü
tüphane olanaklarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamaya
yönelik donanım ve hizmetler sunduğunu ifade etmektedir. Buna
göre hizmetleri dört başlık altında toplanmaktadır: fiziksel sosyal
olanaklar, teknik donanım , rehberlik ve özel tanıtım hizmetleri
ve koleksiyondur. Fiziksel sosyal olanaklar: engelli giriş yolları,
engelli grup çalışma odası, asansör, engelli tuvaleti’dir. Görme
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engelli ve az gören kullanıcılar için kullanılan ve gerekli temel
donanım ve program lar ise Ekran Okum a Programı (JAWS),
D oküm an Okuyucu (PEARL), Abbyy Fine Reader, kulaklık, ta
rayıcı ve bilgisayar (Masaüstü / Dizüstü)’dır. Belirtilmiş olan tüm
donanım ve programlar gör-işit salonu ve engelli çalışma odasında
kullanılmaktadır. Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından
kütüphanenin fiziksel alanlarının tanıtım ı, teknik donanım ın
kullanım ı, elektronik kaynak ve hizm etlerinin içeriği ile ilgili
rehberlik ve tanıtım hizm etleri verilmektedir. Engelli kullanı
cıların eğitim ve araştırm a faaliyetlerini desteklemek amacıyla
kullanıcılar tarafından talep edilen veya uzm an personel tarafın
dan seçilen basılı kaynaklar dijitalleştirilmektedir. Dijitalleştirilen
kaynaklara -telif hakları gözetilerek- engelli kullanıcıların erişim
sağlayabileceği bir platform oluşturulm uştur (Resim 48).

Resim 48. Dijital Kaynaklara Erişim Platformu. (Engelli
Hizmetleri, 2018)

Ayrıca kütüphane web sayfasını, engelli kullanıcıların daha
rahat kullanabilmesi için düz m etin formatı eklenm iştir (Engelli
Hizmetleri, 2018).
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3.1.17. H itit Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
H itit Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 29 engelli
öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler,
görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorunu olanlar
ve diğer grubudur.
H itit Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Baş
kanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web sayfa
sında “D oküm anlar” menüsünde “Engelli Okuyucu Hizmetleri”
bağlantısında açıklam aktadır (H itit Üniversitesi Kütüphane ve
D oküm antasyon Daire Başkanlığı, 2019), (Resim 49).

Resim 49. Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı ana sayfası. (Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire Başkanlığı, 2019)

Engelsiz K ütüphane
Kütüphanede engelli kullanıcıların istedikleri bilgiye daha
kolay ve daha çabuk erişim ini sağlamak amacıyla Eye Pal ta
rama sistemi sayesinde basılı her türlü materyal taratılm ıştır.
Görme engelli kullanıcılar için 689 adet sesli kitap ile Jaws 13
program ı sayesinde bilgisayar ve internet ortam ında açılan say
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falar kendilerine okunm aktadır. Engelli kullanıcılar için 1 adet
bilgisayar bulunurken rehberlik ve danışm anlık yapm ak üzere
personel görevlendirilmiştir.
Ayrıca, Hitit Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi Görme Engel
liler Eğitim ve Teknoloji Laboratuvarı (GETEM) arasında yapılan
protokol ile görme engelli kullanıcıların Merkez K ütüphaneden
alacakları bir şifre ile GETEM’de bulunan binlerce sesli kitaba
erişmeleri m üm kündür (Engelsiz Kütüphane, 2019).
3.1.18. İstanbul Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
İstanbul Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre diğer
grubunda olan 1228 engelli öğrenci eğitim almaktadır.
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfasında
“Engelsiz Bilgi M erkezi” bağlantısında açıklam aktadır (İstanbul

Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
2019), (Resim 50).

Engelsiz Bilgi M erkezi
Engelsiz Bilgi Merkezi Bilgi öncelikle İstanbul Üniversitesi
öğrencileri ve personeli olmak üzere tüm Türkiye’deki engellilerin
bilgiye erişim konusunda hizm et vermektedir. Engelsiz Merkezi
bünyesinde uzm an personel görev alm aktadır. İhtiyaç halinde
kendisinden ve görevli diğer personelden destek alınabilmek
tedir. Engelli kullanıcılar tarafından kütüphane dermesi içinde
bulunan basılı bir kaynağın talep durum unda kaynak kısa sürede
dijitalleştirerek gün içerisinde e-kitap (word, pdf, txt vb.) olarak
talep sahibine ulaştırabilmektedir. Engelsiz Bilgi Merkezi içinde
ısı ve ses yalıtımıyla sesli kitap oluşturm a standartlarına uygun
olarak dizayn edilmiş iki adet kabin bulunm akta ve seslendirme
gönüllüleri tarafından kitaplar seslendirilmektedir. Merkezde

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engelli Kullanıcılara Yönelik Hizmetler

• 165

Braille alfabesiyle yazıcı çıktısı alınabilmekte, grafik ve şekiller
kabartm a olarak hazırlanm aktadır. Bunun yanında tüm engel
gruplarının kullanımına yönelik ihtiyaç olan yazılım ve donanım 
larla takviye edilmiş 12 adet bilgisayar bulunm aktadır. Engelsiz
Bilgi Merkezi engelli kullanıcılarına verdiği bu temel hizmetlerin
dışında toplum un engelli farkındalığını artırm ak ve engellilerin
hayatın her alanda yer alması için sosyal, kültürel ve bilimsel
etkinliklere ev sahipliği de yapm aktadır (İstanbul Üniversitesi
Kütüphane ve D oküm antasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi
Merkezi, 2011), (Resim 51). Merkez Kütüphane katalog taram a
sayfası üzerinde engelli kullanıcılar üye girişi yaparak full text
erişim im kanına sahiptirler (Katalog Tarama, 2019), (Resim 52).
kütüphane. İstanbul. edu.tr/tr/_

Hakkımızda

İÜ Kütüphaneleri

E-Ka

Duyurular
Resim 50. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019), (Resim 51).
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engeIsizbilgimerkezi.istanbul.edu.tr

Resim 51. Engelsiz Bilgi Merkezi. (İstanbul Üniversitesi Kü
tüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi
Merkezi, 2011)

Resim 52. Katalog Tarama. (Katalog Tarama, 2019)

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi hizmetleri çalışm am ızın yer
aldığı “Bilgiye Erişimde Engellilere Yönelik Kütüphane Uygu
lam aları” adlı kitabın “Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim
Hizmetleri: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi” başlıklı bölüm ünde5
detaylı olarak anlatıldığından tekrar etmemek için bu kısımda
bahsedilmemektedir.

5

Bezirci, P. ve Özyürek, M. “Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim Hizmetleri:
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz
Bilgi Merkezi”
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3.1.19. İzm ir K âtip Çelebi Üniversitesi K ütüphane ve
D oküm antasyon D aire B aşkanlığı
İzm ir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine
göre 17 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel
engelliler, geçici yetersizlikleri olanlar, görme engelliler, kronik
sağlık sorunları, psikolojik problemliler ve diğer grubudur.
İzm ir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve D oküm antas
yon Daire Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri
web sayfasında “H izm etler ”menüsü altında “Engelli Kullanıcılar"
bağlantısında açıklamaktadır. (İzm ir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2016), (Resim
53) .Bağlantıyı tıklandığında GETEM (Görme Engelliler Teknoloji
ve Eğitim Laboratuvarı) ve GEKOP (Görme Engelli Kütüphaneleri
O rtak Platformu)’ın linklerine yönlendirm e mevcuttur.

Resim 53. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphane ve Dokü
mantasyon Daire Başkanlığı ana sayfası. (İzmir Kâtip Çelebi Üni
versitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2016)

3.1.20. K aram anoğlu M ehm etbey Üniversitesi K ütüphanesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde YÖK veri
lerine göre 17 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları;
fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunları ve diğer grubudur.
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Karamanoğlu M ehmetbey Üniversitesi Kütüphane ve Do
küm antasyon Daire Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği
hizmetleri web sayfasında “Engelsiz Bilgi M erkezi” menüsü altında
açıklamaktadır (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kütüphane
ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2017).

Engelsiz Bilgi M erkezi
Engelsiz Bilgi Merkezi sahip olduğu donanım ve yazılım
teknolojileri kullanarak engelli kullanıcılarım ıza bilgi hizm eti
sunmaktadır. Engelli kullanıcıları için sunduğu yazılım ve dona
nımlar: görmeyenler için sesli ekran okuma programı; JAWS FOR
WINDOWS PRO V18, Türkçe ses sentezleyici; NET OKUR PLUS
(GÜL+SİNAN SESİ), az görenler için M asaüstü Dijital Büyüteç
Sistemi; AURORA, az görenler için Ekran Büyütme Programı:
ZOOMTEXT, Doküman Okuma Sistemi : PEARL’dür. Hizmetleri
ise; üniversite bünyesinde bulunan engelli kullanıcıların bilgi
ihtiyacını belirlemek, görme engelliler için erişilebilir kaynak
oluşturm ak, oluşturulan kaynakların hizmete sunulm ası ve
ödünç verme hizmetidir. Bunlara ek olarak engelli kullanıcılar
için faydalı bağlantılar ile engelli kullanıcıların ihtiyaç halinde
iletişime geçecekleri personel bilgisi de yer alm aktadır (Engelsiz
Bilgi Merkezi, 2017).
3.1.21. Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
D aire B aşkanlığı
Kastamonu Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 4
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engel
liler, kronik sağlık sorunları ve diğer grubudur.
Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfasında
“Görme Engelli K ütüphaneleri” menüsü altında açıklam aktadır

(Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
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Başkanlığı, 2019), (Resim 54). Bu bağlantı tıklandığında açılan
sayfada Görme Engelli Kütüphaneleri O rtak Platformu hakkında
bilgiye ulaşılm aktadır (GEKOP, 2019).

Resim 54. Kastamonu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Kastamonu Üniversitesi Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019)

3.1.22. Kocaeli Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Kocaeli Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 124 engelli
öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; asperger veya yüksek
fonksiyonlu otistik bireyler, dikkat eksikliği (hiperaktif), dil ve
konuşma problemliler, fiziksel engelliler, geçici yetersizlikleri
olanlar, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorun
ları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik problemliler ve
diğer grubudur.
Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve D oküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri web say
fasında “Hizmetlerimiz ” menüsü altında “Görme Engelliler Bölümü ”
bağlantısında açıklamaktadır (Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve
Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2017), (Resim 55).
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Resim 55. Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2017)

G örm e Engelliler BölUmü
Engelsiz Üniversite Projesi kapsam ında hizm et vermeye baş
layan Görm e Engelliler Bölümü, özel program ları ve donanım ı
sayesinde görme engelli öğrencilerin de, kütüphanede yer alan
bütün kaynaklardan yararlanm alarını sağlamaktadır. Kütüpha
nede bulunan yaklaşık 100 bin basılı yayına, bilimsel değeri ve
kullanım oranı oldukça yüksek olan 49.487 adet yabancı dildeki
tam m etin e-kitaba, 7000 adet tam m etin Türkçe e-kitaba, 38.945
adet tam m etin e-dergiye ulaşabilmektedirler.
Görm e engelli öğrencilerin, gönüllülerin seslendirdiği ders
kitap ve notlarından yararlanm asına im kan sağlamaktadır. Kü
tüphanede görme engelli öğrencilerin kullanabileceği donanım
ve program larla donatılmış oda öğrencilere hizm et vermektedir.
Engelli kullanıcıların hizm etine sunulan donanım ve prog
ram lar şunlardır. Jaws for windows ekran okum a program ı; bil
gisayarı Türkçe dilinde konuşturan görmeyenin bilgisayara etkili
bir şekilde hakim olmasını sağlayan dünyanın en gelişmiş ve en
çok kullanılan program ıdır. Magic for windows ekran okuma
ve büyütm e program ı; az görenler için özel geliştirilmiş aynı
anda ekranı büyüterek konuşan program dır. Focus Pro 40; gör
meyenlerin bilgisayar ekranındaki yazıları kabartm a alfabe ile
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okuyabileceği ve bilgisayarı özel kabartm a klavyesi ile yönetip
yazılarını yazabileceği özel geliştirilmiş bir cihazdır. Üstünde
bütünleşik altı nokta Braille klavyesiyle ve monitörüyle en son
teknoloji ürünüdür. Kitap okuma makinası; Masaüstü veya taşı
nabilir ihtiyaçlara uygun olarak doğal insan sesi kalitesinde her
türden materyali okunabilir. Braille (kabartma) yazıcı; görme
engelli öğrencilerimizin ders kitabı, ders notu ve diğer materyal
lerini Braille (Kabartmalı) baskı alabilme olanağı sağlamaktadır.
Tek ve çift taraflı baskının yanı sıra, fasikül form atında baskı
yapabilecek özelliktedir. Ses kayıt cihazları; öğrencilerin ihtiyaçları
olduğu zam an kütüphaneden belli sürelerde kullanılm ak üzere
alınıp, derslerin kaydedilmesi, kaydedilenlerin CD ortamına alınıp
ders materyalleri düzenlemeleri sağlanabilir (Görme Engelliler
Bölümü, 2017).

3.1.23. M arm ara Üniversitesi K ütüphane ve Doküm antasyon
D aire B aşkanlığı
M arm ara Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 79
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; dikkat eksik
liği (hiperaktif), dil ve konuşma problemliler, fiziksel engelliler,
görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar,
psikolojik problemliler, zihinsel engelliler ve diğer grubudur.
M arm ara Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfa
sında “H izm etler ’ m enüsü altında “Erişilebilirlik ” bağlantısında
açıklamaktadır (M armara Üniversitesi Kütüphane ve Doküm an
tasyon Daire Başkanlığı, 2019), (Resim 56).
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Resim 56. M arm ara Üniversitesi Kütüphane ve D oküm an
tasyon Daire Başkanlığı ana sayfası. (M arm ara Üniversitesi
Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2019)

E rişilebilirlik
Erişilebilirlik varsa bilginin önünde engel yok sloganı ile ha
reket eden M arm ara Üniversitesi Erişilebilirlik Birimi, engelli
kullanıcıların kütüphane hizm etlerinden en iyi şekilde yararlan
m alarını sağlamak amacıyla hizm et veren bir birim dir. Engelli
kullanıcıların kütüphaneyi rahatça kullanabilmeleri için fiziksel
düzenlemeler yapılmakta olup Erişilebilirlik Birimi’nden yararla
nan ve özelleştirilmiş düzenlemelere en çok ihtiyaç duyan görme
engelli kullanıcılar için de onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek
projeler üretilmektedir.
Erişilebilirlik Birimi’nde sesli kitap oluşturm ak için bir ses
kayıt stüdyosu bulunm aktadır. Görme engelli kullanıcıların not
ve doküm anlarına erişebilmeleri için Braille yazıcı ve Braille ek
rana sahip bir bilgisayar bulunm aktadır. Sesli kitabın yanı sıra
koleksiyondaki kitaplar taranarak dijital ortam a aktarılm akta
ve aktarılan kitaplar üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak
kullanıcılara sunulm aktadır. Ayrıca m üzik eğitim inin sürdürü
lebilmesi için yazılım ve donanım dan oluşan bir birleşik m üzik
sistemi de mevcuttur.
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Erişilebilirlik Birimi’nde oluşturulan sesli kitap, m etin kitap
ve diğer doküm anlar telif hakları yasası gereğince yalnızca görme
engelli kullanıcılar tarafından ödünç alınabilmektedir. Sesli kitap
lara erişebilmek için öncelikli olarak üye oturum unun açılması
gerekmektedir (Erişilebilirlik, 2019).
3.1.24. M ehm et A kif Ersoy Üniversitesi Prof. Dr. İlhan
V arank K ütüphanesi
M ehm et A kif Ersoy Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine
göre 41 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; dil ve
konuşm a problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme
engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar, psikolojik problemliler,
zihinsel engelliler ve diğer grubudur.
Mehmet Akif Ersoy Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi engelli
kullanıcıları için verdiği hizmetleri web sayfasında “Tarama ” me
nüsü altında “Görme Engelliler B ir im i ”bağlantısında açıklamak
tadır (Mehmet A kif Ersoy Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi,
2019), (Resim 57).

Resim 57. Mehmet Akif Ersoy Prof. Dr. İlhan Varank Kütüpha
nesi ana sayfası. (Mehmet Akif Ersoy Prof. Dr. İlhan Varank
Kütüphanesi, 2019
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G örm e Engelliler B irim i
Görme engellilere yönelik hizmetimizde, materyallerin bilgisayar
ekranını seslendiren özel program lar aracılığıyla dinlenebildiği
gibi, bilgisayar ekranında yer alan yazıyı anında kabartm a yazıya
çeviren cihazlar aracılığıyla da kabartm a yazıyı bilenler tarafın
dan okunabilmektedir. Bunun yanında, sesli veriler kaydedilerek
taşınabilir ve dinlenebilir hale getirilmektedir. Az görenler için,
yazıyı büyütüp sesli okum a yapabilen doküm an büyütme ekranı
ve taşınabilir büyüteçler ile bilgiye ulaşm aları kolaylaşmaktadır
(Görme Engelliler Birimi, 2019).
3.1.25. O nd o k u z M ayıs Ü niversitesi K ü tü p h an e ve
D o k ü m an tasy o n D a ire B aşkanlığı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre
116 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; fiziksel
engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık sorun
ları olanlar, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik problemliler,
zihinsel engelliler ve diğer grubudur.
O ndokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon
Daire Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri web
sayfasında “Engelli B irim i ” menüsü altında açıklam aktadır (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı, 2016), (Resim 58).

Resim 58. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane ve Doküman
tasyon Daire Başkanlığı ana sayfası. (Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2016)
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Engelli B irim i
Merkez Kütüphanede görme engelli kullanıcılar için bilgi ve
iletişim dünyasının kapısını açacak olan sesli okuma cihazı ve
Braille alfabesi çıkışlı yazıcı hizmete sunulm uştur. Bununla sesli
kitaplar yine görme engelli kullanıcılar için engelliler birim inde
kullanım a açılmıştır. Birimdeki koleksiyonun gönüllü okuma
yöntemi ve Sensörlü Kitap Okum a Cihazı ile zenginleştirilmesi
planlanm aktadır. Bu birim de engelliler için hizm et verecek olan
teknik ekipmanlar: Eye-Pal “Sensörlü Kitap Okum a Cihazı” ile
Siyah-beyaz veya renkli belge ve kitaplar hatasız bir şekilde bil
gisayar ortam ına aktarıldıktan sonra onları dinleyerek okuma
veya istenilen depolama birim lerine; ses veya m etin olarak kay
dedilme im kanı tanır. Eye-Pal yüksek kaliteyle bilgisayara akta
rılan m etinleri m üstakil olarak yahut kitap şeklinde kaydetmeyi
sağlar. Ayrıca; Sophie Kitap Okum a M akinası her türlü yazılı
doküm anların doğal insan sesi kalitesinde okunm asını sağlar.
Sophie sadece düz metinleri değil, tablo ve sütun içeren metinleri
de algılayarak sorunsuz bir şekilde okur. Türkçe dışında 9 ayrı
dilde m etin okuma desteği de vermektedir. Kabartma baskı ma
kinesi; küçük m iktarlardaki kişisel kabartm a çıktı ihtiyaçlarına
ek olarak, büyük m iktarlardaki basım işlerine çözüm getirmesi
amacıyla engelliler birim inde hizmete sunulm uştur. İndüksiyon
Döngü Sistemleri, işitme cihazının yetersiz kaldığı durum larda
işitme kaybı yaşayan insanlara yardımcı olmaktadır. Bu sistem ses
kaydı ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan çevresel faktörleri
ortadan kaldırm aktadır. Özel olarak geliştirilmiş bir yükseltici
yardımıyla mevcut sesleri manyetik dalgalara dönüştürm ektedir
(Engelli Birimi, 2016), (Resim 59).
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Resim 59. Engelli Birimi. (Engelli Birimi, 2016)

3.1.26. O rta D oğu Teknik Üniversitesi K ütüphaneleri
O rta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine
göre 5 engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel
engelliler, görme engelliler, kronik sağlık sorunları olanlardır.
O rta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleri engelli kulla
nıcıları için verdiği hizmetleri kütüphane web sayfası altında yer
alan “H izm etler ’ sekmesinde “K ütüphane H izm etleri” bağlantı
sından “Engelli Kullanıcıları İçin” bağlantısında açıklam aktadır
(ODTÜ Kütüphanesi Kütüphane Hizmetleri, 2019), (Resim 60).

■ •s n s a t

Resim 60. Engelli Kullanıcılar Hizmetleri. (ODTÜ Kütüphanesi
Kütüphane Hizmetleri, 2019)
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Engelli kullanıcılar bağlantıyı tıkladıklarında açılan sayfada
dilerlerse kendilerine sunulan hizm etlerin neler olduğunu din
leyebilmektedirler (Resim 61).

Resim 61. Dinlenebilir Hizmetler. (Engelli Kullanıcılar İçin
Hizmetleri Dinleme, 2019)
Kütüphanede hizm etler fiziksel erişim, görme engelliler için
hizm etler olm ak üzere iki başlık altında toplanm ıştır. Ayrıca
kütüphaneciler engelli kullanıcılara kaynaklara erişim konusunda
yardım cı olm akta ve yönlendirmelerde bulunm aktadır. İşitme
engelli kullanıcılara, Kütüphane kapanacağı zam an özel olarak
bilgilendirme de yapılmaktadır.
Kütüphanede engelli kullanıcılar için sunulan fiziksel erişim
im kanları akıllı kartla açılan kapı, asansör ve engelli tuvaletidir.
Akıllı kartla açılan kapı sadece engelli kullanıcılar tarafından
kullanılm aktadır. Ayrıca engelli kullanıcıların kütüphane içinde
rahatça hareket edebilmeleri ve hizmetlerini alabilmeleri için kü
tüphanenin her katına ait (Zemin Kat, Birinci Kat, İkinci Kat,
Üçüncü Kat) kat olanları hazırlanm ıştır (Resim 62).
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FLOOR PLAN

Resim 62. Zemin kat krokisi. (Kat Z, 2019)

Görme engelliler için hizmetler için Kütüphane girişinde JAWS
ekran okuyucu program ın yüklü olduğu bir katalog term inali ile
kulaklık bulunmaktadır. Kütüphane ana binasının zemin katında
yer alan Kısa Süreli Ödünç Verme (Rezerv) bölüm ünde görme
engelliler için kabartm a yazı monitörü bulunmaktadır. Kabartma
yazı monitörü, engelli kullanıcıların bilgisayarlarına küçültülmüş
ve elle dokunulabilir bir ara yüz sağlamaktadır. JAWS gibi ekran
erişim ini m üm kün kılan yazılımlarla birlikte kullanılabilen bu
monitör 1 hafta süre ile ödünç alınabilmektedir. Monitörle birlikte
basılı ve kabartm a yazılı kullanım kılavuzları da sağlanmaktadır.
Kılavuzun elektronik kopyasına kütüphane kataloğu üzerinden
erişilebilmektedir. Kütüphane web sayfasında JAWS ekran oku
yucu program ı aracılığı ile okunm ası m üm kün olan m etin sü
rüm yer alm aktadır (Resim 63). K ütüphanenin Zemin Katında
bulunan Fotokopi Ofisi tarafından kullanıcılara taram a hizm eti
verilmektedir. Ders notları ve koleksiyonda bulunan diğer basılı
bilgi kaynaklarının istenen bölüm leri telif hakları çerçevesinde
taratılabilmektedir. Kütüphane’nin Rezerv Birimi’nde Engelsiz
ODTÜ Topluluğu tarafından kullanılan özel bir çalışma odası
bulunm aktadır (Engelli Kullanıcılar İçin, 2019).
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Resim 63. Kütüphane Web Sayfası Metin Sürümü. (Middle East
Technical University Library Text Only Version, 2019)

3.1.27. Sakarya Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Sakarya Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 1255
engelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; dil ve konuşma
problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları olanlar, psikolojik problemliler, zihinsel
engelliler ve diğer grubudur.
Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri kütüphane
web sayfası altında yer alan “H izm etlerim iz ’ menüsünde “Görme
Engelli Okuyucu Hizmetleri” bağlantısında açıklamaktadır (Sakarya
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Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire Başkanlığı,
2019), (Resim 64).
kutuphane.sakarya.edu.tr

•
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Resim 64. Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019)

G örm e Engelli O kuyucu H izm etleri
Görme Engelli Okuyucu Hizmetleri, Sakarya Üniversitesinde
öğrenim gören görme engelli öğrencilerin yararlanabilecekleri
tarayıcı, okuyucu ve yazıcı gibi olanaklardan yararlanarak bilgiye
erişim hizm eti vermektedir. Analog ve dijital ortam daki sesli
kitaplardan da yararlanılan bu bölümde görme engelli öğrenci
lerin ders çalışabilmeleri için ortam m evcuttur (Görme Engelli
Okuyucu Hizmetleri, 2019).

3.1.28. Trakya Üniversitesi M erkez K ütüphanesi
Trakya Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 41 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler,
görme engelliler, işitme engelliler ve diğer grubudur.
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş
kanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri kütüphane web
sayfasında “Genel Bilgiler” menüsünde “Engelli Kullanıcılar İçin”
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bağlantısında açıklamaktadır (Trakya Üniversitesi Kütüphane ve
Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2019), (Resim 65).

Resim 65. Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Trakya Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019)

Engelli K ullanıcılar İçin
Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde kütüphane hiz
metleri tü m kullanıcıların gereksinimleri düşünülerek verilmeye
çalışılmaktadır. Kütüphaneciler engelli kullanıcılara kaynaklara
erişim konusunda yardım cı olm akta ve yönlendirmelerde bu
lunm aktadır.
Engelli kullanıcıların kullanımı için Merkez Kütüphane zemin
katında bulunan Süreli Yayınlar Salonunda katalog taram a ve
internet hizm eti alacakları bir bilgisayar yer alm aktadır. Engelli
kullanıcılar katalog taram a ve internet işlemlerini bu bilgisayarı
kullanarak gerçekleştirebilmektedirler. Kütüphane girişinde ve
zem in katta okuma salonlarına girişlerde rampa bulunm aktadır.
Kütüphane B Blok giriş katında kadın ve erkek kullanım ı için
birer engelli tuvaleti bulunm aktadır. Kütüphanede Engelli kul
lanıcılara yönelik hizm etler Uzman (Kütüphaneci) tarafından
yürütülm ektedir (Engelli Kullanıcılar İçin, 2013).
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3.1.29. U ludağ Üniversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Uludağ Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 54 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; dil ve konuşma
problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler,
kronik sağlık sorunları ve diğer grubudur.
Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri kütüphane
web sayfasında “H izm e tle r " m enüsünde “Görme Engelliler " bağ
lantısında açıklam aktadır (Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve
Doküm antasyon Daire Başkanlığı, 2019), (Resim 66).

Resim 66. Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 2019)

G örm e Engelliler H izm eti
Görme engelliler için özel olarak oluşturulan bu mekânda;
Görme Engellilerin bilgisayar ve internet kullanabilmelerine olanak
sağlayan özel bir sistem, çeşitli konu ve türde ses kasetleri, Braille
alfabesinde basılmış kitaplar bulunm aktadır. Görme Engelliler
Bölümü, özel program ları ve donanım ı sayesinde görme engelli
öğrencilerin de, kütüphanede yer alan bütün kaynaklardan yarar
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lanmalarını sağlamaktadır. Görme engelliler kitap, dergi ve benzeri
basılı yayınları özel donanım lar sayesinde dinleyebilmektedir.
Görme Engelliler Birimde engelli kullanıcılar için kullanılan
yazılım ve donanım lar şöyle belirtilm iştir: Altınokta Bütünleşik
Klavyeli Kabartm a M onitör Focus; Altınokta klavyesi ile hem
W indows kom utları verilebilir ve hem deyine bu klavyeyi kul
lanarak yazı yazm ak m üm kündür. Kabartma ekranı sayesinde
de görmeyenler bilgisayarda bulunan her türlü yazıyı kabartm a
olarak elleriyle okuyabilirler. PEARL (Görüntü Büyütme ve Sesli
O kum a M akinesi ); görme engelliler ve az görenler için kullanı
lan bir donanım dır. Saniyeler içinde doküm anı okuyabilir, ciltli
kitap taratılabilir, otom atik taram a yapabilir. Taratılan kitap az
görenler için de farklı kontrastlar ve büyüklüklere göre özel ayar
lanarak görmesi sağlanabilir. Taratılan m etni direkt olarak MP3
formatında tam am ını tek sayfa ya da her birini ayrı ayrı sayfalar
halinde MP3’e dönüştürüp kaydedebilir, istenirse bütün sayfalar
arasından istenen sayfaları dönüştürüp MP3 yapabilir. Jaws For
W indows Ekran O kum a Program ı 13. Versiyon Güncellemesi;
bu sürüm deki en büyük yenilik Jaws’ın OCR yeteneği kazan
masıdır. Yani artık en erişilemez bulunan ekranlarda dahi Jaws
resimlerdeki yazıları tanıyarak bu ekranların algılanıp ve işlem
yapılabilmesini sağlamaktadır (Görme Engelliler Hizmeti, 2019).
3.2. V akıf Ü niversite ve V akıf MYO K ütüphanelerinde
K ütüphane H izm etleri
YÖK Bilgi Yönetim Sistemi 2017-2018 verilerine göre engelli
öğrencisi bulunan 37 vakıf üniversitesi kütüphanesi ve 1 vakıf
MYO kütüphane web sayfası incelenmiş ve bu web sayfalarında
engelli kullanıcılara ilişkin hizm etleri olduğunu belirten 8 vakıf
üniversitesi kütüphanesine aşağıda yer verilmiştir. Vakıf ün i
versitesi kütüphaneleri sırası ile şunlardır: Başkent Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Beykent Üniver
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sitesi Kütüphanesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım
Kütüphanesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Koç Üniversitesi Suna
Kıraç Kütüphanesi, Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi, Sabancı
Üniversitesi Bilgi Merkezi. Vakıf üniversitelerinin bulunduğu
coğrafi konum a göre yerleri ise; 2’si İç Anadolu Bölgesi, 1’i Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi ve 5’i M arm ara Bölgesi’dir.
3.2.1. Başkent Ü niversitesi K ütüphane ve D oküm antasyon
D aire B aşkanlığı
Başkent Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 16 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; asperger veya yüksek
fonksiyonlu otistik bireyler, dikkat eksikliği (hiperaktif) olanlar,
dil ve konuşma problemliler, fiziksel engelliler, görme engelliler,
işitme engelliler, kronik sağlık sorunları olanlar, öğrenme güçlüğü
olanlar ve diğer grubudur.
Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Doküm antasyon Daire
Başkanlığı engelli kullanıcıları için verdiği hizmetleri kütüphane
web sayfasında “H izm etler ve Kurallar” m enüsünde “Görme En
gelliler Odası” bağlantısında açıklamaktadır (Başkent Üniversitesi

Kütüphanesi, 2019), (Resim 67).
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Resim 67. Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı ana sayfası. (Başkent Üniversitesi Kütüphanesi,
2019)

G örm e Engelliler Odası
Kütüphanede bulunan bu odada görme engelli öğrenciler
ekran okuma program ı ile internetten yararlanarak, araştırm a
yapabilmektedirler. Ayrıca kütüphaneden yararlanmak istedikleri
herhangi bir kitaptan tarayıcı ve ekran okum a program ı yar
dımıyla faydalanmaktadırlar. Kullanıcılar bu bölümde bulunan
sesli kitap kasetlerini ve kendilerine ait kasetleri dinleyebilmekte,
ders notlarını ve ders kitaplarını tarayıcıları kullanarak Braille
baskı olarak yazıcıdan alabilmekte veya taranan doküm anlar kul
lanıcıların flash disklerine kaydedilerek verilmektedir. Görme
Engelliler salonunda kullanılan programlar: Window-Eyes ekran
okum a program ı, ZoomText ekran büyütm e program ı, Eye-Pal
kitap ve doküm an okuyucu, Alva 640 Com fort kabartm a ekran,
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CCTV Clearwiev m asaüstü büyüteç, IndexBraille Everest-D V4
kabartma yazıcı, Hot Dot Braille çeviri programı, Kabartma yazıcı
ses ve izolasyon kabini, NVDA sesli okum a programı, Balabolka
kitap okum a yazılım ıdır. Ayrıca bu odada engelli kullanıcılarla
ilgilenen personel iletişim bilgisi de paylaşılmıştır (Görme En
gelliler Odası, 2019).

3.2.2. Beykent Üniversitesi K ütüphanesi
Beykent Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 12 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; dikkat eksikliği (hiperaktif) olanlar, dil ve konuşma problemliler, fiziksel engelliler,
görme engelliler, işitme engelliler ve diğer grubudur.
Beykent Üniversitesi Kütüphanesi engelli kullanıcıları için
verdiği hizmetleri kütüphane web sayfasında “Engelsiz Kütüphane ”
bağlantısında açıklanmaktadır (Beykent Üniversitesi Kütüphanesi,
2018), (Resim 68).

Resim 68. Beykent Üniversitesi Kütüphanesi ana sayfası. (Beykent
Üniversitesi Kütüphanesi, 2018)

Engelsiz K ütüphane
Beykent Üniversitesi Kütüphaneleri engelli öğrencilerin erişi
m ini ve kütüphanede yer alan kaynakların kullanımını m üm kün
kılacak araç ve donanım lara sahiptir. Ayazağa kütüphanesinde
erişim için engelli asansörü kurulm uştur. Bunun yanı sıra Aya-

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engelli Kullanıcılara Yönelik Hizmetler

• 1 87

zağa ve Büyükçekmece kütüphanelerinde yalnızca görme engelli
öğrencilerin kullanım ına açık bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda
yazılım ve ekipm anlar m evcuttur (Engelsiz Kütüphane, 2018),
(Resim 69, 70, 71). Görme Engelli Öğrenciler için Kullanılan
araçlar: JAWS Ekran Okum a Program ı ve Pearl & Openbook
Kameralı Okum a Sistemi’dir.

Resim 69. Jaws ekran
okuma programı. (Engelsiz Kütüphane, 2018)

Resim 70. Pearl &
Openbook Kameralı
Okuma Sistemi. (Engelsiz Kütüphane, 2018)

Resim 71. Engelli
asansörü. (Engelsiz
Kütüphane, 2018)

3.2.3. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım Kütüphanesi
H asan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre
4 fiziksel engelli öğrenci eğitim almaktadır.
H asan Kalyoncu Üniversitesi M ütercim Asım Kütüphanesi
engelli kullanıcıları için verdiği hizm etleri kütüphane web say
fasında “H izm etler” menüsünde “Engelli Kullanıcı” bağlantısında
açıklanm aktadır (Hasan Kalyoncu Üniversitesi M ütercim Asım
Kütüphanesi, 2013), (Resim 72).
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Resim 72. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım Kütüpha
nesi ana sayfası. (Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütercim Asım
Kütüphanesi, 2013)

Engelli K ullanıcı
Görme ve bedensel engelli kullanıcı kütüphanedeki ilgili
personel tarafından karşılanm akta, kütüphane kullanım ında ve
araştırm alarında kendisine refakat edilmektedir. Bu hizm etten
yararlanm ak isteyen engelli kullanıcıların kütüphaneye gelmeden
önce mutlaka randevu almaları gerekmektedir. Kütüphanede görme
engelli kullanıcılar için ayrı bir bölüm bulunm aktadır. Boğaziçi
Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi GETEM’le işbir
liği ile 15.000 kadar e-kaynağı (sesli kitaplar, dergiler vb.) gör
meyenlerin hizm etine sunulm aktadır (Engelli Kullanıcı, 2013).

3.2.4. İh san D oğram acı Bilkent Ü niversitesi K ütüphanesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesinde YÖK veri
lerine göre 85 fiziksel engelli öğrenci eğitim almaktadır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi engelli
kullanıcıları için verdiği hizm etleri kütüphane web sayfasında
“H izm etler ’ m enüsünde “Görme Engelliler Odası” bağlantısında

açıklanm aktadır (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüp
hanesi, 2019), (Resim 73).
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Resim 73. Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ana
sayfası. (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 2019)

G örm e Engelliler Odası
Görme Engelliler Odası, 25 Aralık 2008 tarihinde Bilkent Üni
versitesi M ezunlar Derneği (BİLMED) ve M ezunlar M erkezinin
katkılarıyla açılmıştır. Halen Merkez Kütüphane, A-Blok giriş
katta hizm et vermektedir. Bu odada, görme engelli kullanıcılar
için çeşitli Braille kaynaklar ile görme engelli kullanıcıların ihti
yacını karşılayacak nitelikte donanıma sahip bilgisayar, kasetçalar
ve yazıcı bulunm aktadır. Kullanıcılar, bu bilgisayardan taram a
yapabilir, oluşturdukları bir m etinden çıktı alabilir ve internet
hizm etlerinden yararlanabilirler. Görme Engelliler Odası, hafta
içi 08:30-17:00, hafta sonu 09:00- 17:00 saatleri arasında Referans
Kütüphanecilerinin kontrolünde hizmet vermektedir (Görme En
gelliler Odası, 2019), (Resim 74).
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Resim 74. Görme Engelliler Odası. (Görme Engelliler Odası, 2019)
3.2.5. İstanbul T icaret Üniversitesi K ütüphanesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre
4 engelli öğrenci eğitim alm aktadır. Engel grupları; fiziksel en
gelliler, kronik sağlık sorunlular ve diğer grubudur.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi engelli kullanıcıları
için verdiği hizmetleri kütüphane web sayfasında “Sesli K itaplar ”
m enüsünde açıklam ıştır (İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüp
hanesi, 2019), (Resim 75) Sesli Kitaplar bağlantısı tıklandığında
seviyelerine göre ayrılmış olan sesli hikaye kitaplarının kütüphane
program ı üzerinden dinlenebileceği belirtilmekte ve telif hakları
konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
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Resim 75. İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi ana sayfası.
(İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, 2019)

3.2.6. Koç Üniversitesi Suna K ıraç K ütüphanesi
Koç Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 25 engelli
öğrenci eğitim almaktadır. Engel grupları; fiziksel engelliler, görme
engelliler, işitme engelliler ve diğer grubudur.
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi engelli kullanıcıları
için verdiği hizm etleri kütüphane web sayfasında “H izm etler ”
menüsünde “K ütüphane K ullanım ı ” bağlantısından “Engelli K ul
lanıcılar ” bağlantısında açıklamıştır (Koç Üniversitesi Suna Kıraç

Kütüphanesi, 2019), (Resim 76)

_ım
İ *1
1
h*

https://library.ku.edu.tr

1
KO Ç
ü n iv e r s it e s i

SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ

Hızlı Aıom a
w İnKUire

InKUİra

i

Kütüphane Kullanımı

inKUire - Araştırmanın Başladığı Yer

Resim 76. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi ana sayfası.
(Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, 2019)
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Engelli K ullanıcılar
Koç Üniversitesi Kütüphanesi tüm kullanıcılarını hizm etle
rinden eşit yararlandırabilmek için gerekli her türlü düzenlemeyi
yapm akta olduğunu belirtm ektedir. Bu kapsamda engelli kul
lanıcılara sunduğu olanaklar ve hizmetler şöyle sıralanabilir:
Kütüphaneye tekerlekli sandalye ile erişilebilir, Kütüphane’de
katlar arasında tekerlekli sandalye ile binilebilecek iki asansör
işlemektedir, Kütüphanedeki tüm tuvaletler engelli kullanıcılara
uygun olarak düzenlenmiştir, Kütüphane koleksiyonunda 800’ü
aşkın sesli kitap yer almaktadır, Kütüphane Web sayfasındaki
bazı hizm et tanıtım ları podcast şeklinde olup, dinlenebilir, tüm
kütüphane personeli kütüphane kullanım ını kolaylaştırmakla
görevlidir (Engelli Kullanıcılar, 2019).
3.2.7. Ö zyeğin Üniversitesi K ütüphanesi
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 1 görme
engelli öğrenci eğitim almaktadır.
Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi engelli kullanıcıları için
verdiği hizm etleri kütüphane web sayfası altında yer alan “H iz
m etler ” sekmesinde “Engelliler İçin H izm etler” bağlantısında

açıklam aktadır (Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi Hizmetler,
2019), (Resim 77).

Resim 77. Engelliler İçin Hizmetler. (Özyeğin Üniversitesi
Kütüphanesi Hizmetler, 2019)

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Engelli Kullanıcılara Yönelik Hizmetler

• 193

Engelliler için hizmetler bağlantısında ilk olarak yer alan bilgi
K ütüphanenin tüm Özyeğin Üniversitesi üyelerine Ayrımcılık
Yapmama İlkesi doğrultusunda eşit erişim sağlamayı taahhüt
ettiği bilgisidir. Engelli kullanıcılar için verilen hizm etlerin ba
zıları şu şekilde sıralanm ıştır: Kütüphane’ye tekerlekli sandalye
ile erişilebilinir. Engelli ziyaretçiler için dizayn edilmiş tuvaletler,
Kütüphane içerisinde -2. katta bulunmaktadır. Kütüphane’ye ya da
koleksiyon içinde yer alan kitaplara erişim sorunu yaşıyan engelli
kullanıcılar için kütüphane personeli her zam an yardım a hazır
bulunm aktadır. Kütüphane koleksiyonundan CD’li kitaplar, alt
yazılı DVD’ler gibi farklı tipte materyaller ödünç alınabilmek
tedir. EbscoHost veri tabanları ve Factiva gibi bazı elektronik
kaynakların diğer erişilebilir öğeleri dışında ses kayıtlı ürünleri
de mevcuttur. LCD ekranlı grup çalışma odaları önceden yapı
lacak rezervasyon ile grup çalışmaları için ayırtılabilm ektedir
(Engelliler İçin Hizmetler, 2016).

3.2.8. Sabancı Üniversitesi Bilgi M erkezi
Sabancı Üniversitesi bünyesinde YÖK verilerine göre 22 en
gelli öğrenci eğitim almaktadır. Engelli grupları; dikkat eksik
liği (hiperaktif), görme engelliler, işitme engelliler, kronik sağlık
sorunlular, öğrenme güçlüğü olanlar, psikolojik problemliler ve
diğer grubudur.
Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi engelli kullanıcıları için
verdiği hizm etleri kütüphane web sayfası altında yer alan “H iz
m etler” menüsünde “Engelli Kullanıcılar İçin” bağlantısında açık

lam aktadır (Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi, 2019), (Resim 78).
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Resim 78. Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi ana sayfası. (Sabancı
Üniversitesi Bilgi Merkezi, 2019

Engelli K ullanıcılar İçin
Hizm etler ve olanakların açıklandığı bu bölümde yer alan
bilgiler RedSpeaker sayesinde engelli kullanıcılar tarafından dinlenebilmektedir (Resim 79). Araştırm a desteği için Gerektiğinde
Referans ve Ödünç Verme bankosundan destek alınabilir. Proxy
Borrower uygulaması (Vekil Ödünç Alma) sayesinde, engelli kul
lanıcı adına başka bir kişi kaynak ödünç alabilmektedir.
Bilgi Merkezi giriş kapıları otom atik açılmaktadır. Her kata
ulaşım asansörle sağlanmaktadır. Asansörler tekerlekli sandal
yelerin girebileceği genişliktedir. Görme engelliler için tuşları
kabartm alıdır. Kapılar otom atik açılıp kapanırken sesli uyarı
vermektedir. Gideceği yönü sesli olarak belirtm ektedir. Zemin
ve ikinci kattaki kadım ve erkek tuvaletlerinde engelli kullanıcılar
için birer uygun kabin bulunmaktadır. Bilgi Merkezi otoparkında
engelli kullanıcılar için ayrılan alanlar mevcuttur. O toparktan
Bilgi Merkezi’ne
Bilgi Merkezinde kullanılan teknolojiler ise; bazı veri taban
larında m etinleri büyütücü özelliklerin yanı sıra m etinleri sesli
okuyan servisler bulunm aktadır ve görme engelliler için sesli
kitaplar m evcuttur (Engelli Kullanıcılar İçin, 2019).
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Engelli kullanıcılar için
Araştırma Desteği
Gerektiğinde Referans ve ödünç Verme bankosundan destek alabilirler.
Olanaklar
Giriş kapısı
Asansör

Binamızın giriş kapıları otomatik açılmaktadır.
Her kata ulaşım sağlanmaktadır.
Tekerlekli sandalyelerin girebileceği genişliktedir.

Resim 79. ReadSpeaker. (ReadSpeaker, 2019)

Sonuç ve Ö neriler
Üniversite kütüphaneleri; üniversiteler, M YO, enstitüler ve
araştırm a merkezleri bünyesinde; öğrenciler, akadem ik personel
ve idari personele hizmet sunar, diğer birimlerle iş birliği yaparak
eğitimi destekler, eğitim sistemini destekleyecek altyapıyı ve kay
nakları sunar, araştırm a yöntem lerini öğretir, çeşitli hizmetleri
sunar (ödünç, iade, belge-kaynak sağlama v.b.), bilgi kaynakla
rını geliştirir (basılı, elektronik, kitap dışı v.b.) ve bulunduğu
kurum un yapısı ve planlarına göre ileriye dönük kararlar alır
ve uygular (Biçen Aras, 2017b). Aldığı kararları uygularken de
tüm kullanıcılarına eşit hizm et sunm a yönünde çaba gösterir.
“Toplumu oluşturan engelli ve engelli olmayan tüm bireyle
rin; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal haklarını fırsat eşitliği
kapsam ında korum ak amacıyla politikalar üretmeye çalışan
sosyal devlet anlayışının önemli hedeflerinden biri de sosyo
ekonomik hayatı yönlendirerek bedeni ve zihinsel yetersizlikleri
olanlara yani engelli bireylere yönelik koruyucu tedbirler alm ak
ve onların toplumla bütünleşm elerini sağlam aktır” (Şen, 2018, s.
130). “Gençler, sınıf arkadaşlarıyla not alış-verişi, kaynak bulma,
kitap okuma, kütüphaneye birlikte gitme, sınavlarda yardımcı kişi
olma gibi aktivitelerin yoğun olduğu ilişkiler geliştirmektedirler”
(Burcu, 2002, s. 96-97). U nutulm am alıdır ki; engelli bireylerin
akadem ik başarısı, sosyal hayatlarının devamı ve uyum ları açı
sından onların için planlanm ış ve hayata geçirilmiş hizmetler
büyük önem taşım aktadır. “Bu yüzden, ülkemizde hizm et ve
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ren üniversite kütüphaneleri, temel unsurlar olan, bina, bütçe,
koleksiyon, personel, teknoloji ve kullanıcı hizm etleri açısından
desteklenmeli ve dünyadaki başarılı üniversite kütüphaneleri ile
yaraşır düzeye gelmelidir” (Bezirci, 2018, s. 244).
Bu çalışmayla üniversite kütüphane web sayfaları incelendiğinde
kütüphanelerin engelli kullanıcılara yönelik verilen hizmetlerinde
yeterli olmadıkları ve engelli kullanıcıları ihmal ettikleri izlenimi
doğmaktadır. Yine çalışmaya göre devlet üniversite kütüphane
lerinin engelli kullanıcılar konusunda daha çok çaba sarf ettiği
görülmektedir. 2017-2018 YÖK verilerine göre engelli öğrencisi
bulunan 99 devlet üniversitesinin 29’u ile 37 vakıf üniversite ve 1
vakıf MYO’undan 8’nin kütüphane web sayfasında engelli kulla
nıcılara yönelik hizmetlerin verildiği görülmüştür. Her iki grubun
engellilere yönelik hizmet veren kütüphanelerinin ağırlıklı olduğu
coğrafik bölge ise M arm ara Bölgesidir. Bunda ekonomik kalkın
m anın ve buna bağlı teknolojinin, yeniliklerin takip kolaylığı,
adaptasyonu ile yetişmiş personelin etkisi olduğu düşünülebilir.
Çalışmada 37 üniversite kütüphanesinin diğer engelli gruplarını
çok fazla dikkate almadan, m utlaka görme engelli kullanıcılara
yönelik hizmet sundukları görülmüştür. Görme engelli vatandaş
ların eğitim hayatına daha fazla katılmaları bunda etkili olabilir.
“Ülkemizde kütüphanecilik alanında engelli kullanıcılara yönelik
yapılan çalışmalar ve sunulan hizm etler incelendiğinde, konuya
genellikle görme engelliler bağlamında yaklaşıldığı görülmektedir.
Görme engellilerin, eğitimlerinde, bilgi kaynaklarına ve hizmetle
rine erişim bağlamında en çok engelle karşılaşan gruplardan biri
olduğu düşünüldüğünde, bu durum doğal görülebilir” (Zencir,
K utlutürk ve Subaşıoğlu, 2017, s. 729). Görme engelli kullanıcı
lara sunulacak hizm etlerin diğer engel gruplarına yapılacak olan
hizmetlere göre maliyet açısından daha kolay yerine getirilebi
lir olması bunda etken olabileceği unutulm am alıdır. Binalarda
yapılacak fiziki değişiklikler (rampa, asansör v.b.), sağlanacak
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teknolojik donanım ve yazılım ın paylaşılacak ortak linklerden
(sesli kitaplar, ortak çalışm alar vb.) pahalı olduğu bir gerçektir.
Bütün bunlara rağmen tüm engelli bireyleri kapsayacak hizmetle
rin kullanıma sunulması kütüphaneler ve kullanıcıları açısından
büyük bir önem arz etmektedir.
Öncelikle kütüphanede engelli kullanıcılar tarafından ihti
yaç duyulan hizm etler tespit edilmeli, var olan hizm etlerden bu
kullanıcı grubunun yararlanm ası için yapılacak iyileştirmeler
için öncelikler belirlenmelidir. Engellilere yönelik hizm etler ve
bu hizm etlerin sunulm asında kim lerin görev alacağı ile ilgili
yazılı bir politika hazırlamalı ve yayınlanmalıdır. Bu şekilde
hizm eti sunacak personelin engelliler ve hizm etleri konusunda
kendini geliştirmesi için bir ortam sağlanmış olacaktır. Böylece
bu hizm eti sunan ile hangi hizm eti alacağını bilmesi çalışan ve
kullanıcı m em nuniyeti açısından yarar sağlayacaktır. Personele
engelli kullanıcıların hakları konusunda eğitim verilmesi faydalı
olacaktır. Kütüphanecilerin farklı birimlerle sürekli irtibat ha
linde olması; engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
erişilebilirlik politikaları ve uygulamalarında aktif rol alabilmesi
için önemlidir. Diğer birimlerle işbirliği yapılırken bir eylem pla
n ının hazırlanm ası ve bu eylem planının hazırlanm ası sırasında
engelli kullanıcıların m utlaka görüşleri, deneyimleri ile katkıda
bulunm alarının sağlanması faydalı olacaktır (Nelson, 1996, s.
400 ; M ulliken ve Atkins, 2009, s. 281 ; Sanchez-Rodriguez ve
LoGiudice, 2018, s. 158-259). Üniversite bünyesinde bulunan en
gelli öğrenci birim leri ve eğitim alan engelli öğrenciler ile iletişim
kurularak zam an içinde ihtiyaç duyulan hizm etler için gerekli
alt yapı sağlanmalı ve talep edilen hizm etler bir an önce hayata
geçirilmelidir. Kurulan bu iletişim sayesinde kütüphane kaynak ve
hizm etlerinin tanıtım ı etkin bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.
Kütüphanecilik ve engelli dernek ve birliklerin iş birlik içinde
hareket etmesi bu alanda etkin olmak için gereklidir ve toplumsal
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bir farkındalık yaratır. Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümleri m üfredatı içerisinde seçmeli ders olarak engelli kü
tüphanelerine yönelik kütüphanecilik hizm etlerinin anlatılması,
bu alan için nitelikli personelin yetişmesine im kân verecektir.
Türkiye genelinde teknolojik im kânı bulunm ayan görme
engellilerin sesli kitaplardan yararlanabilmesi için bulundukları
bölgedeki halk kütüphanelerinde onlara uygun koleksiyon oluş
turulm ası ve mekânsal düzenlemeler teşvik edilm elidir (Biçen
Aras, 2017a). “Kütüphane binalarının Özürlüler Kanunu’nda ön
görüldüğü gibi engellilerin kullanabilecekleri düzeye getirilmesi
sağlanmalı, Türk Kütüphaneciler Derneği ise bu işin takipçisi
olmalıdır. D ünyanın her yerinde olduğu gibi görme engellilerin
en büyük yardımcısı olan eğitilmiş. rehber köpeklerin binaya
girmelerine izin verilmelidir; bunlar eğitildikleri için hiçbir so
runa neden olmayacaklardır, kullanıcının da kendisini güvende
hissetmesini sağlayacaklardır” (Sağlamtunç, 2010, s. 189).
“Web tasarımcılar internet sayfalarını en hızlı şekilde bitirmek
ister ve erişilebilirlikten ziyade görselliği daha çok önemserler.
Herkes tarafından erişilebilir bir site tasarımı yapmak pek çoğunun
önceliği değildir. Engelli, yaşlı ve çocuklar gibi sayfayı anlamakta,
kullanm akta zorlanabilecek kullanıcılar için devletin belli stan
d artlar getirerek erişilebilir site olmayı zorunlu hale getirmesi
gerekm ektedir” (Çelik, 2014, s. 443). Özellikle kütüphanelerin
yüzü ve tüm bilgilerine ulaşabildiğimiz ilk yeri web sayfalarıdır.
Kütüphane web sayfaları her araştırm acının bilgiye eşit erişim
hakkına sahip olduğunu bilinerek ve teknolojinin sunduğu ola
naklar dikkate alınarak tasarlanm alı ve içerik bilgileri düzenli
olarak güncellenmelidir.
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Tablo 4. Engelli Öğrenci Sayısı 2
Ö ğ re n ci Sayısı

Number ol Students
O ku V
K u ru m
Okul Tü rü

Type of school

School/
Institution

Toplam

E rkek

Kadın

Total

Male

Female

24 967

5 104 599

2 621 732

2 482 867

23 349

4 870859

2 497989

2 372 870

1 61»

233740

123 743

109 997

22 950

4 059 235

2 490 489

2 368 746

22 950

4 859235

2 490489

2 368 746

394

11 584

7484

4100

35

674

425

249

17

494

291

203

3

313

159

154

33

790

501

289

306

9313

6108

3 205

5

40

16

24

1 618

233740

123743

109 997

15 5 2

231357

122 517

108 840

17

75

42

33

^4

1 269

690

579

24

1 033

493

540

1

6

1

İlkokul

Primary School
İlkokul (R e sm i)

Primary School (Public)
İlkokul (Ö ze l)

Primary School (Private)
Te m e l E ğ itim G enel M ü d ü rlü ğü (İlk ok u l) (R esm i)

General Directorate of Basic Education
(Primary School) (Public)

İlkokul

Primary School
Özel E ğitim ve Rehberlik Hizm etleri Genel
M ü d ü rlü ğ ü (R e sm i)

General Directorate of Special Education and
Guidance Services (Public)
İlkokul (İşitm e Engelliler)

Primary School (Hearing-lmpaired)
İlkokul (G ö rm e Engelliler)

Primary School (Visually-lmpaired)
İlkokul (O rto pe d ik E n gelliler)

Primary School (Orthopedic-lmpaired)

İlkokul (H afif D ü ze yd e Zihinsel Engelliler)

Primary School (Light Levels of Educable
Mentally-lmpaired)

Ö z e l Eğitim U yg ula m a Oku lu (I. Kadem e)

Training School of Special Education (I.
Grade)
M ü zik ve Bale İlkokulu (K on se rva tu a r)

Music and Ballet Primary School (Conservatory)
İlkokul (Ö ze l)

Primary School (Private)
Özel T ü r k İlkokulu

Private Turkish Primary School
Özel Özel Eğitim İlkokulu

Private Special Education Primary School
Özel Milletlerarası İlkokulu

Private International Primary School
Özel A zın lık İlkokulu

Private Minority Primary School
Özel Yab a n cı İlkokulu

Private Foreign Primary School

5
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Tablo 7. Devlet üniversitesi engel grupları ve engelli öğrenci sayıları.
(Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2019)
Sıra
No

Ü niversite Adı

1

ABANT İZZET BAYSAL
DİĞER
ÜNİVERSİTESİ

Engel T ürü

İl Adı

Bölge

Erkek

Kadın

Toplam

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 5

4

9

GÖRME ENGELLİLER

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 9

5

14

İŞİTME ENGELLİLER

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 5

5

10

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 3

2

5

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 3

1

4

ZİHİNSEL ENGELLİLER

BOLU

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

2

ADANA BİLİM
VE TEKNOLOJİ
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

ADANA

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

1

3

ADIYAMAN
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

7

0

7

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

12

4

16

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

0

2

GÖRME ENGELLİLER

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

10

5

15

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

12

4

16

FİZİKSEL ENGELLİLER

İŞİTME ENGELLİLER
KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

4

5

6

ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ADIYAMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

3

0

3

DİĞER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

5

3

8

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

3

1

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

15

6

21

GÖRME ENGELLİLER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

6

4

10

İŞİTME ENGELLİLER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

1

4

5

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

AYDIN

EGE BÖLGESİ

9

6

15

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

AYDIN

EGE BÖLGESİ

0

3

3

DİĞER

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

6

0

6

FİZİKSEL ENGELLİLER

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

7

2

9

GÖRME ENGELLİLER

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

6

3

9

İŞİTME ENGELLİLER

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

5

2

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

3

0

3

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

0

1

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

AFYONKARAHİSAR EGE BÖLGESİ

2

2

4

4

2

6

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN
DİĞER
ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ
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AĞRI

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

5

0

5

GÖRME ENGELLİLER

AĞRI

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

DİĞER

KIRŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

KIRŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 8

1

9

GÖRME ENGELLİLER

KIRŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3

1

4

İŞİTME ENGELLİLER

KIRŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

7

8

9

10

11

12

13

AHİ EVRAN
ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY
ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ALAADDİN
KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ

AMASYA
ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ

ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
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KIRŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

5

2

7

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

12

8

20

GÖRME ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

11

7

18

İŞİTME ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

3

4

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

9

3

12

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

3

1

4

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

2

0

2

DİĞER

AKSARAY

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

AKSARAY

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

4

8

GÖRME ENGELLİLER

AKSARAY

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

2

3

İŞİTME ENGELLİLER

AKSARAY

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

2

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

AKSARAY

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

3

5

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

AKSARAY

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

5

2

7

GÖRME ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

İŞİTME ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

1

2

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

1

DİĞER

AMASYA

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

AMASYA

KARADENİZ BÖLGESİ 4

2

6

GÖRME ENGELLİLER

AMASYA

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

İŞİTME ENGELLİLER

AMASYA

KARADENİZ BÖLGESİ 0

1

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

AMASYA

KARADENİZ BÖLGESİ 1

3

4

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

AMASYA

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

2

DİĞER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 22895

9488

32383

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

1

5

FİZİKSEL ENGELLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 70

35

105

GÖRME ENGELLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 50

45

95

İŞİTME ENGELLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 85

70

155

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 54

37

91

DİĞER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 93

74

167
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ANKARA
YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN
ÜNİVERSİTESİ

ARTVİN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 8

5

13

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 14

11

25

İŞİTME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

7

11

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

2

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

4

6

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 0

2

2
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ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ARDAHAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

1

3

GÖRME ENGELLİLER

ARDAHAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ARDAHAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ARTVİN

KARADENİZ BÖLGESİ 5

2

7

İŞİTME ENGELLİLER

ARTVİN

KARADENİZ BÖLGESİ 2

2

4

DİĞER

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

4

0

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

6

4

10

GÖRME ENGELLİLER

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

3

1

4

İŞİTME ENGELLİLER

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

3

0

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

2

2

4

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

BALIKESİR

MARMARA BÖLGESİ

2

0

2

18

BANDIRMA ONYEDİ
EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

19

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DİĞER

20

BATMAN
ÜNİVERSİTESİ

1

BARTIN

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

FİZİKSEL ENGELLİLER

BARTIN

KARADENİZ BÖLGESİ 7

0

7

GÖRME ENGELLİLER

BARTIN

KARADENİZ BÖLGESİ 4

2

6

İŞİTME ENGELLİLER

BARTIN

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

2
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BARTIN

KARADENİZ BÖLGESİ 7

0

7

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

BARTIN

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

10

1

11

FİZİKSEL ENGELLİLER

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

16

4

20

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

0

2

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

17

2

19

İŞİTME ENGELLİLER

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

6

1

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

8

0

8

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

GÖRME ENGELLİLER

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER
ZİHİNSEL ENGELLİLER

BATMAN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

21

BAYBURT
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

BAYBURT

KARADENİZ BÖLGESİ 3

1

4

22

BİLECİK ŞEYH
EDEBALİ
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

BİLECİK

MARMARA BÖLGESİ

3

11

8
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23

BİNGÖL
ÜNİVERSİTESİ

GÖRME ENGELLİLER

BİLECİK

MARMARA BÖLGESİ

1

2

3

İŞİTME ENGELLİLER

BİLECİK

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

BİNGÖL

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

BİNGÖL

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

5

2

7

FİZİKSEL ENGELLİLER

BİNGÖL

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

21

4

25

GÖRME ENGELLİLER

BİNGÖL

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

4

2

6

BİNGÖL

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

4

2

6

ZİHİNSEL ENGELLİLER

BİNGÖL

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

BİTLİS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

0

3

İŞİTME ENGELLİLER

BİTLİS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

BİTLİS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

ASPERGER VEYA YÜKSEK
FONKSİYONLU OTİSTİK
BİREYLER
DİĞER

İŞİTME ENGELLİLER

24

BİTLİS EREN
ÜNİVERSİTESİ
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25

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ

26

BOZOK ÜNİVERSİTESİ DİĞER

GÖRME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

5

3

8

YOZGAT

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

1

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

YOZGAT

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

2

6

27

BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

İŞİTME ENGELLİLER

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

28

BÜLENT ECEVİT
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 2

0

2

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 0

1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 4

4

8

GÖRME ENGELLİLER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 7

5

12

İŞİTME ENGELLİLER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 1

3

4

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ZONGULDAK

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

SİVAS

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 27

11

38

FİZİKSEL ENGELLİLER

SİVAS

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 6

6

12

GÖRME ENGELLİLER

SİVAS

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3

3

6

İŞİTME ENGELLİLER

SİVAS

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

1

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

SİVAS

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

2

5

13
3

29

30

31

CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ
DİĞER
MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE

MARMARA BÖLGESİ

8

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ÇANAKKALE

MARMARA BÖLGESİ

2

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ÇANAKKALE

MARMARA BÖLGESİ

10

7

17

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

ÇANAKKALE

MARMARA BÖLGESİ

1

2

3

GÖRME ENGELLİLER

ÇANAKKALE

MARMARA BÖLGESİ

12

4

16

İŞİTME ENGELLİLER

ÇANAKKALE

MARMARA BÖLGESİ

2

0

2

ÇANKIRI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 5

2

7

ÇANKIRI KARATEKİN
DİĞER
ÜNİVERSİTESİ
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ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

ÇANKIRI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

1

GÖRME ENGELLİLER

ÇANKIRI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

1

5

İŞİTME ENGELLİLER

ÇANKIRI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ÇANKIRI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ÇANKIRI

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

2

DİĞER

ADANA

AKDENİZ BÖLGESİ

7

0

7

DİĞER

DİYARBAKIR

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

4

1

5

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

DİYARBAKIR

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

DİYARBAKIR

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

13

2

15

GÖRME ENGELLİLER

DİYARBAKIR

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

3

2

5

İŞİTME ENGELLİLER

DİYARBAKIR

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

5

2

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

DİYARBAKIR

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

5

1

6

DİĞER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

16

7

23

FİZİKSEL ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

2

1

3

GÖRME ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

5

1

6

İŞİTME ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

3

1

4

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

İZMİR

EGE BÖLGESİ

0

2

2
3

FİZİKSEL ENGELLİLER

34

35

36

37

38

DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

2

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

6

1

7

FİZİKSEL ENGELLİLER

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

6

6

12

GÖRME ENGELLİLER

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

4

2

6

İŞİTME ENGELLİLER

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

7

2

9

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

5

2

7

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

KÜTAHYA

EGE BÖLGESİ

3

1

4

|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİĞER

EGE ÜNİVERSİTESİ

ERCİYES
ÜNİVERSİTESİ

3

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 0

1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 5

3

8

GÖRME ENGELLİLER

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

İŞİTME ENGELLİLER

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 1

2

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 2

0

2

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 0

1

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 2

0

2

ZİHİNSEL ENGELLİLER

DÜZCE

KARADENİZ BÖLGESİ 4

0

4

ASPERGER VEYA YÜKSEK
FONKSİYONLU OTİSTİK
BİREYLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

4

2

6

DİĞER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

14

11

25

FİZİKSEL ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

12

21

33

GÖRME ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

7

5

12

İŞİTME ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

5

1

6

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

İZMİR

EGE BÖLGESİ

3

3

6

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

18

9

27

DİĞER

KAYSERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 36

7
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39

ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

KAYSERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

KAYSERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 7

3

10

GÖRME ENGELLİLER

KAYSERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 18

5

23

İŞİTME ENGELLİLER

KAYSERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

3

4

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

KAYSERİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

ERZİNCAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

2

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

ERZİNCAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

4

2

6

GÖRME ENGELLİLER

ERZİNCAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

2

3

İŞİTME ENGELLİLER

ERZİNCAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

3

4

ERZİNCAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

2

5

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ERZİNCAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

1

2

GÖRME ENGELLİLER

ERZURUM

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

7

15

22

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ERZURUM

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

15

10

25

DİĞER

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

40

41

42

ERZURUM TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 6

1

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3

1

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 6

4

10

GÖRME ENGELLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 5

3

8

İŞİTME ENGELLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 7

3

10

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ESKİŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 0

1

1

DİĞER

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

5

0

5

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

1

4

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

23

3

26

GÖRME ENGELLİLER

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

15

2

17

İŞİTME ENGELLİLER

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

4

4

8

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

19

3

22

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

9

0

9

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ELAZIĞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 23

8

31

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 7

1

8

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

6

7

İŞİTME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

GAZİANTEP

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

GÖRME ENGELLİLER

GAZİANTEP

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

1

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

GAZİANTEP

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

44

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP
ÜNİVERSİTESİ

2

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) ESKİŞEHİR

FİZİKSEL ENGELLİLER

43
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45

46

47

48

49

50
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GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ

GEBZE TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

TOKAT

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

FİZİKSEL ENGELLİLER

TOKAT

KARADENİZ BÖLGESİ 18

2

20

GÖRME ENGELLİLER

TOKAT

KARADENİZ BÖLGESİ 13

3

16

İŞİTME ENGELLİLER

TOKAT

KARADENİZ BÖLGESİ 3

2

5

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

TOKAT

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

3

0

3

GÖRME ENGELLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

DİĞER

GİRESUN

KARADENİZ BÖLGESİ 2

2

4

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

GİRESUN

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

GİRESUN

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

GÖRME ENGELLİLER

GİRESUN

KARADENİZ BÖLGESİ 1

2

3

İŞİTME ENGELLİLER

GİRESUN

KARADENİZ BÖLGESİ 0

2

2

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

GİRESUN

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

GÜMÜŞHANE

KARADENİZ BÖLGESİ 8

1

9

GÖRME ENGELLİLER

GÜMÜŞHANE

KARADENİZ BÖLGESİ 4

0

4

İŞİTME ENGELLİLER

GÜMÜŞHANE

KARADENİZ BÖLGESİ 1

3

4

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

GÜMÜŞHANE

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

GÜMÜŞHANE

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

1

3

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 13

9

22

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 9

6

15

İŞİTME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 12

10

22

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

2

6

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

HAKKARİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ŞANLIURFA

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

11

0

11

GÖRME ENGELLİLER

ŞANLIURFA

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

1

2

ŞANLIURFA

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ŞANLIURFA

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

1

3

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ŞANLIURFA

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

ÇORUM

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

ÇORUM

KARADENİZ BÖLGESİ 18

2

20

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ÇORUM

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

2

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ÇORUM

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ÇORUM

KARADENİZ BÖLGESİ 3

0

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

IĞDIR

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

51

HARRAN
ÜNİVERSİTESİ

İŞİTME ENGELLİLER

52

53

| h İTİT ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

1
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IĞDIR

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

IĞDIR

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

3

6

IĞDIR

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

MALATYA

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

0

3

MALATYA

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

6

2

8

GÖRME ENGELLİLER

MALATYA

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

8

1

9

İŞİTME ENGELLİLER

MALATYA

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

2

5

MALATYA

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

10

3

13

MALATYA

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1
3

GÖRME ENGELLİLER
İŞİTME ENGELLİLER
KRONİK SAĞLIK SORUNLARI
54

İ n ö n ü ü n i v e r s i t e s i DİĞER
FİZİKSEL ENGELLİLER

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI
PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER
55

56

57
58

59

60

İs k e n d e r u n t e k n ik
DİĞER
ÜNİVERSİTESİ

İs t a n b u l t e k n ik
ÜNİVERSİTESİ

İs t a n b u l
ü n iv e r s i t e s i

İZMİR d e m o k r a s i
ü n iv e r s i t e s i

İZMİR KATİP ÇELEBİ
ü n iv e r s i t e s i

KAFKAS
ÜNİVERSİTESİ

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

2

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

3

3

6

GÖRME ENGELLİLER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

2

0

2

İŞİTME ENGELLİLER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

4

1

5

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

3

0

3

ASPERGER VEYA YÜKSEK
FONKSİYONLU OTİSTİK
BİREYLER

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

5

3

8

FİZİKSEL ENGELLİLER

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

4

0

4

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

GÖRME ENGELLİLER

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

3

1

4

İŞİTME ENGELLİLER

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

İs t a n b u l

MARMARA BÖLGESİ

759

469

1228

DİL v e k o n u ş m a
PROBLEMLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

0

1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

0

1

1

DİĞER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

2

2

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

1

1

2

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

İZMİR

EGE BÖLGESİ

1

1

2

GÖRME ENGELLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

4

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

İZMİR

EGE BÖLGESİ

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

İZMİR

EGE BÖLGESİ

1

0

DİĞER

KARS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

78

40

118

KARS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

52

52

104

GÖRME ENGELLİLER

KARS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

17

17

34

İŞİTME ENGELLİLER

KARS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

4

6

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

KARS

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

DİĞER

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ BÖLGESİ

4

1

5

FİZİKSEL ENGELLİLER

61

KAHRAMANMARAŞ
s ü t ç ü İm a m
ü n iv e r s i t e s i
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62

63

64

65

66

67

68
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KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

KARAMANOĞLU
MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ

KASTAMONU
ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE
ÜNİVERSİTESİ

KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ

KİLİS 7 ARALIK
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ BÖLGESİ

17

5

22

GÖRME ENGELLİLER

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ BÖLGESİ

4

3

7

İŞİTME ENGELLİLER

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ BÖLGESİ

2

1

3

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

KAHRAMANMARAŞ AKDENİZ BÖLGESİ

1

1

2

DİĞER

KARABÜK

KARADENİZ BÖLGESİ 5

2

7

FİZİKSEL ENGELLİLER

KARABÜK

KARADENİZ BÖLGESİ 7

0

7

GÖRME ENGELLİLER

KARABÜK

KARADENİZ BÖLGESİ 3

0

3

İŞİTME ENGELLİLER

KARABÜK

KARADENİZ BÖLGESİ 3

1

4

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KARABÜK

KARADENİZ BÖLGESİ 2

2

4

DİĞER

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 4

7

11

FİZİKSEL ENGELLİLER

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 6

4

10

GÖRME ENGELLİLER

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 7

9

16

İŞİTME ENGELLİLER

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 7

4

11

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

ZİHİNSEL ENGELLİLER

TRABZON

KARADENİZ BÖLGESİ 0

1

DİĞER

KARAMAN

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

KARAMAN

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

5

9

GÖRME ENGELLİLER

KARAMAN

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3

1

4

İŞİTME ENGELLİLER

KARAMAN

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KARAMAN

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

DİĞER

KASTAMONU

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

KASTAMONU

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KASTAMONU

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

DİĞER

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 7

5

12

GÖRME ENGELLİLER

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 12

1

13

İŞİTME ENGELLİLER

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3

2

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 13

2

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

ZİHİNSEL ENGELLİLER

KIRIKKALE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

DİĞER

KIRKLARELİ

MARMARA BÖLGESİ

1

2

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

KIRKLARELİ

MARMARA BÖLGESİ

3

0

3

GÖRME ENGELLİLER

KIRKLARELİ

MARMARA BÖLGESİ

4

3

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KIRKLARELİ

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

DİĞER

KİLİS

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

4

0

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

KİLİS

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

2

4

KİLİS

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

1

3

KİLİS

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

GÖRME ENGELLİLER
KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

15
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69

70

71

72

73

74

KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİ

ASPERGER VEYA YÜKSEK
FONKSİYONLU OTİSTİK
BİREYLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

8

4

12

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

26

7

33

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

1

3

4

GÖRME ENGELLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

24

13

37

İŞİTME ENGELLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

13

6

19

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

10

1

11

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

KOCAELİ

MARMARA BÖLGESİ

2

2

4

MANİSA CELÂL BAYAR
DİĞER
ÜNİVERSİTESİ

M ARDİN ARTUKLU
ÜNİVERSİTESİ

MARMARA
ÜNİVERSİTESİ

MANİSA

EGE BÖLGESİ

9

8

17

FİZİKSEL ENGELLİLER

MANİSA

EGE BÖLGESİ

13

10

23

GÖRME ENGELLİLER

MANİSA

EGE BÖLGESİ

9

1

10

İŞİTME ENGELLİLER

MANİSA

EGE BÖLGESİ

7

3

10

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

MANİSA

EGE BÖLGESİ

15

6

21

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

MANİSA

EGE BÖLGESİ

3

2

5

ZİHİNSEL ENGELLİLER

MANİSA

EGE BÖLGESİ

1

2

3

DİĞER

MARDİN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

1

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

MARDİN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

7

0

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

MARDİN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

0

1

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

MARDİN

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

3

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

2

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

1

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

22

4

26

GÖRME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

13

4

17

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

8

6

14

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

7

4

11

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

2

2

4

ZİHİNSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

1

1

2

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

13

3

16

GÖRME ENGELLİLER

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

5

5

10

İŞİTME ENGELLİLER

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

2

0

2

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

3

4

7

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

BURDUR

AKDENİZ BÖLGESİ

2

0

2

DİĞER

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

13

5

18

M EHMET AKİF ERSOY
DİĞER
ÜNİVERSİTESİ

MERSİN
ÜNİVERSİTESİ
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DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

10

5

15

GÖRME ENGELLİLER

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

8

0

8

İŞİTME ENGELLİLER

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

7

4

11

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

8

0

8

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

MERSİN

AKDENİZ BÖLGESİ

5

0

5

DİĞER

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

1

2

3

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) MUĞLA

EGE BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

10

4

14

GÖRME ENGELLİLER

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

3

0

3

İŞİTME ENGELLİLER

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

2

2

4

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

9

2

11

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

MUĞLA

EGE BÖLGESİ

1

1

2

DİĞER

TUNCELİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

4

1

5

FİZİKSEL ENGELLİLER

TUNCELİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

5

2

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

TUNCELİ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

1

3

DİĞER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

2

3

5

FİZİKSEL ENGELLİLER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

5

3

8

GÖRME ENGELLİLER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

1

1

2

İŞİTME ENGELLİLER

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

HATAY

AKDENİZ BÖLGESİ

1

1

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

MUŞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

2

5

GÖRME ENGELLİLER

MUŞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

3

0

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

MUŞ

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

79

NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

TEKİRDAĞ

MARMARA BÖLGESİ

36

28

64

80

NECMETTİN
ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 9

12

21

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

7

11

GÖRME ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 7

4

11

İŞİTME ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 4

4

8

75

76

77

78

81

82

MUĞLA SITKI
KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ

M UNZUR
ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL
ÜNİVERSİTESİ

MUŞ ALPARSLAN
ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI
BEKTAŞ VELİ
ÜNİVERSİTESİ

NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR
ÜNİVERSİTESİ

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 8

2

10

ZİHİNSEL ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

NEVŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

NEVŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 3

1

4

GÖRME ENGELLİLER

NEVŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

İŞİTME ENGELLİLER

NEVŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

2

ZİHİNSEL ENGELLİLER

NEVŞEHİR

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

NİĞDE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

1

3
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83

84

85

86

ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ

|ORDU ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

OSMANİYE KORKUT
ATA ÜNİVERSİTESİ
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DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

NİĞDE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

NİĞDE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 9

5

14

GÖRME ENGELLİLER

NİĞDE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 5

2

7

2

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

NİĞDE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

1

3

ZİHİNSEL ENGELLİLER

NİĞDE

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

DİĞER

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 6

2

8

FİZİKSEL ENGELLİLER

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 31

10

41

GÖRME ENGELLİLER

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 17

4

21

İŞİTME ENGELLİLER

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 9

4

13

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 17

6

23

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 2

0

2

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 4

1

5

ZİHİNSEL ENGELLİLER

SAMSUN

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

DİĞER

ORDU

KARADENİZ BÖLGESİ 2

0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

ORDU

KARADENİZ BÖLGESİ 13

6

19

GÖRME ENGELLİLER

ORDU

KARADENİZ BÖLGESİ 9

3

12

İŞİTME ENGELLİLER

ORDU

KARADENİZ BÖLGESİ 5

7

12

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ORDU

KARADENİZ BÖLGESİ 3

0

3

ZİHİNSEL ENGELLİLER

ORDU

KARADENİZ BÖLGESİ 2

2

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 0

1

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ANKARA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2

0

2

DİĞER

OSMANİYE

AKDENİZ BÖLGESİ

13

3

16

FİZİKSEL ENGELLİLER

OSMANİYE

AKDENİZ BÖLGESİ

4

0

4

GÖRME ENGELLİLER

OSMANİYE

AKDENİZ BÖLGESİ

3

3

6

İŞİTME ENGELLİLER

OSMANİYE

AKDENİZ BÖLGESİ

4

0

4

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

OSMANİYE

AKDENİZ BÖLGESİ

5

0

5

37

24

61

87

PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

DENİZLİ

EGE BÖLGESİ

88

RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

RİZE

KARADENİZ BÖLGESİ 0

2

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

RİZE

KARADENİZ BÖLGESİ 19

5

24

GÖRME ENGELLİLER

RİZE

KARADENİZ BÖLGESİ 6

1

7

İŞİTME ENGELLİLER

RİZE

KARADENİZ BÖLGESİ 2

0

2

89

90

SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

RİZE

KARADENİZ BÖLGESİ 2

1

3

ZİHİNSEL ENGELLİLER

RİZE

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

2

DİĞER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

5

18

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

1

1

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

30

6

36

GÖRME ENGELLİLER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

14

6

20

İŞİTME ENGELLİLER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

10

3

13

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

23

4

27

13

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

6

0

6

ZİHİNSEL ENGELLİLER

SAKARYA

MARMARA BÖLGESİ

3

0

3

DİĞER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 21

11

32

226
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SİİRT ÜNİVERSİTESİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 53

21

74

GEÇİCİ YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 1

0

1

GÖRME ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 14

9

23

İŞİTME ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 25

12

37

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 12

4

16

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 5

0

5

ZİHİNSEL ENGELLİLER

KONYA

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 5

1

6

DİĞER

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

5

1

6

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

0

1

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

0

1

1

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

3

0

3

İŞİTME ENGELLİLER

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

0

1

1

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

SİİRT

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

0

2

DİĞER

SİNOP

KARADENİZ BÖLGESİ 0

2

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

SİNOP

KARADENİZ BÖLGESİ 3

2

5

GÖRME ENGELLİLER

SİNOP

KARADENİZ BÖLGESİ 3

2

5

İŞİTME ENGELLİLER

SİNOP

KARADENİZ BÖLGESİ 1

1

2

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

SİNOP

KARADENİZ BÖLGESİ 1

0

1

DİĞER

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

27

12

39

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

2

0

2

FİZİKSEL ENGELLİLER

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

24

9

33

GÖRME ENGELLİLER

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

15

4

19

İŞİTME ENGELLİLER

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

112

74

186

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

23

8

31

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

ISPARTA

AKDENİZ BÖLGESİ

3

0

3

DİĞER

EDİRNE

MARMARA BÖLGESİ

9

7

16

FİZİKSEL ENGELLİLER

EDİRNE

MARMARA BÖLGESİ

10

4

14

GÖRME ENGELLİLER

EDİRNE

MARMARA BÖLGESİ

3

2

5

İŞİTME ENGELLİLER

EDİRNE

MARMARA BÖLGESİ

6

0

6

DİĞER

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

3

1

4

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

FİZİKSEL ENGELLİLER

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

17

7

24

GÖRME ENGELLİLER

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

12

1

13

İŞİTME ENGELLİLER

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

5

2

7

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

BURSA

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

DİĞER

UŞAK

EGE BÖLGESİ

3

0

3

GÖRME ENGELLİLER

92

93

94

95

96

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ

TRAKYA
ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

2
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97

98

99

YALOVA
ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL
ÜNİVERSİTESİ

TOPLAM
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FİZİKSEL ENGELLİLER

UŞAK

EGE BÖLGESİ

8

6

14

GÖRME ENGELLİLER

UŞAK

EGE BÖLGESİ

7

2

9

İŞİTME ENGELLİLER

UŞAK

EGE BÖLGESİ

3

2

5

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

UŞAK

EGE BÖLGESİ

18

7

25

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

UŞAK

EGE BÖLGESİ

0

1

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

UŞAK

EGE BÖLGESİ

2

0

2

DİĞER

3

YALOVA

MARMARA BÖLGESİ

2

1

DİKKAT EKSİKLİĞİ (HİPERAKTİF) YALOVA

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

YALOVA

MARMARA BÖLGESİ

3

1

4

GÖRME ENGELLİLER

YALOVA

MARMARA BÖLGESİ

0

2

2

İŞİTME ENGELLİLER

YALOVA

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

DİĞER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

3

0

3

GÖRME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

2

0

2

PSİKOLOJİK PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

VAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

6

2

8

FİZİKSEL ENGELLİLER

VAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

GÖRME ENGELLİLER

VAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

9

0

9

İŞİTME ENGELLİLER

VAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

0

2

2

KRONİK SAĞLIK SORUNLARI

VAN

DOĞU ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

26802

11511

38313
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Tablo 8. Vakıf üniversitesi ve Vakıf Meslek Yüksekokulu engel grupları ve engelli
öğrenci sayıları. (Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, 2019)
SIRA
NO

Ü niversite Adı

Engel Türü

İl Adı

Bölge

Erkek

Kadın

Toplam

1

ALANYA
HAMDULLAH
EM İN PAŞA
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

1

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

0

2

2

DİKKAT EKSİKLİĞİ
(HİPERAKTİF)

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

0

1

1

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

3

ANTALYA BİTİM
ÜNİVERSİTESİ

GÖRME ENGELLİLER

ANTALYA

AKDENİZ BÖLGESİ

1

0

1

4

BAHÇEŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

38

37

75

DİKKAT EKSİKLİĞİ
(HİPERAKTİF)

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

8

3

11

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

3

4

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

3

6

9

GEÇİCİ
YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

2

3

GÖRME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

4

7

11

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

4

1

5

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

9

4

13

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

PSİKOLOJİK
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

1

2

ZİHİNSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

4

1

5

ASPERGER
VEYA YÜKSEK
FONKSİYONLU
OTİSTİK BİREYLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

3

2

5

2

5

ANTALYA AKEV
ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT
ÜNİVERSİTESİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ
(HİPERAKTİF)

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

2

1

3

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

DİĞER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

2

0

2

İŞİTME ENGELLİLER

6

BEYKENT
ÜNİVERSİTESİ
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DİKKAT EKSİKLİĞİ
(HİPERAKTİF)

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

GÖRME ENGELLİLER
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2

0

2

MARMARA BÖLGESİ

4

2

6

MARMARA BÖLGESİ

2

1

3

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

8

2

10

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

2

3

DİĞER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

2

0

2

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

0

1

1

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

PSİKOLOJİK
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİKKAT EKSİKLİĞİ
(HİPERAKTİF)

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

1

2

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

GÖRME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

4

4

8

İŞİTME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

2

3

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

1

2

9

HASAN
KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

GAZİANTEP

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİ

2

2

4

10

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

ASPERGER
VEYA YÜKSEK
FONKSİYONLU
OTİSTİK BİREYLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

0

1

1

DİĞER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

17

21

38

DİKKAT EKSİKLİĞİ
(HİPERAKTİF)

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

8

4

12

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

3

1

4

GEÇİCİ
YETERSİZLİKLERİ
OLANLAR

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

1

0

1

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

5

3

8

İŞİTME ENGELLİLER

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

2

0

2

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

13

5

18

1

0

1

7

8

BEYKOZ
ÜNİVERSİTESİ

ÇANKAYA
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

11

İHSAN
DOĞRAMACI
BİLKENT
ÜNİVERSİTESİ

GÖRME ENGELLİLER

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ANKARA

İÇ ANADOLU
BÖLGESİ

12

İSTANBUL AREL
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

13

İSTANBUL AYDIN
ÜNİVERSİTESİ

DİĞER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

10

5

15
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16

17
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İSTANBUL
AYVANSARAY
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL BİLGİ
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL
GELİŞİM
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL
KÜLTÜR
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL
MEDİPOL
ÜNİVERSİTESİ

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

19

8

GÖRME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

34

26

27
60

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

14

9

23

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

9

12

21

DİĞER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

DİL VE KONUŞMA
PROBLEMLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

FİZİKSEL ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

4

0

4

GÖRME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

3

0

3

İŞİTME ENGELLİLER

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

6

4

10

KRONİK SAĞLIK
SORUNLARI

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

3

4

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

İSTANBUL

MARMARA BÖLGESİ

1

0

1

ZİHİNSEL ENGELLİLER

İSTANBUL
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Kütüphanelerde Engellilere Yönelik Teknoloji
Uygulamaları
A ssistive Technologies f o r Users w ith D isabilities in Libraries

A b d u lla h T U R A N 6

Öz
Dünyada gelişmiş olan birçok ülkedeki kütüphanelerde erişilebilirlik
hizmetleri, uyarlanabilir teknoloji m erkezi veya bilgiye erişim mer
kezi gibi adlarla engellilere yönelik teknolojileri de kullanarak özel
çalışma alanları oluşturulmaktadır. Bu alanlarda tüm kütüphane
kullanıcılarının ihtiyaçları düşünülerek hizm et sunulmaktadır. Bu
kapsamda bedensel, görm e veya işitme gibi engeli olan kullanıcılar
için de hizm etler verilmektedir. Kütüphanelerden yararlanm ak is
teyen engelli kullanıcılara kütüphane kullanımı, bilgi kaynaklarına
erişim, internet ve teknolojilerden yararlanm a konularında destek
olunm aktadır. K ütüphanelerde sunulan bu hizm etler içerisinde
engellilere yönelik teknoloji uygulam aları önem arz etmektedir.
Bu çalışm ada internet üzerinden araştırm a yapılarak dünyadan
örneklerle kütüphanelerde, üniversitelerde ve diğer kurum larda
bulunan ve engellilere yönelik sunulan teknoloji uygulam alarına
d ikka t çekilmiştir. Ç alışm ada engellilerin kütüphanelerdeki bilgi
kaynaklarına erişimi konusunda kullanılan teknolojiler, araç gereçler
ve sağladığı kolaylıklar göz önünde bulundurulm uştur. Ayrıca kü 
tüphaneler dışında başka kurum ların da engellilere yönelik yapmış
olduğu projelere de yer verilmiştir. Bu alanda gelişmekte olan yeni
6
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teknolojilerin kütüphanelere kazandırılm ası ve kullanıcılar için
yararlı olacak projeler geliştirilmesi önem arz etmektedir.
A n ah tar Sözcükler: K ütüphane hizmetleri; engelli kullanıcılar;
teknoloji uygulamaları; yapay zeka; erişilebilirlik;

A b stra ct
Libraries in m any developed countries around the world have
created specific areas o f work using disability-oriented technologies, such as accessibility services, adaptive technology centers, or
inform ation access centers. In these areas, services are provided
considering the needs o f all library users. In this context, services
are provided fo r users who are physically disabled, visually impaired or hearing impaired. Users w ith disabilities who w ant to
benefit fr o m libraries are supported by the use o f libraries, access
to inform ation resources, access to internet and technology. A m ong
these services offered in libraries, technology applications fo r di
sabilities are im portant. In this study, by conducting research on
the internet have been identified examples fro m the world and
try to take attention to technology applications fo r disabilities in
libraries, universities and other institutions. In the study take into
consideration to use o f technology, tools, and facilities fo r accessing
inform ation resources in libraries. Furthermore, besides libraries,
disability-related projects carried out by other institutions were
also m entioned. It is im portant to bring new technologies into
libraries and to develop projects th a t will be useful to users.
Keywords: Library services; users with disability; assistive techonolgy; artificial intelligence; accessibility.

G iriş
H er y aştan kullanıcıya d ö n ü k hizm et su n an kütüphaneler
h a lk ın içinden, çocuk, genç ve yetişkinlere özgü birçok kaynağı
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kullanım a sunm aktadır. B unların arasında kitap, DVD, CD, nota,
dergi ve gazetelerden oluşan basılı k aynaklar olduğu kadar elekt
ro n ik o rtam d a b u lu n an e-kitap, e-dergi, film, e-gazete ve m üzik
k ay n ak ların ı da görm ek m ü m k ü n d ü r.
H alk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, üniversite kütüpha
neleri ve özel araştırm a kütüphaneleri gibi farklı türlerden oluşan
k ü tüphaneler gelen kullanıcılara gerek kütüphane içinde gerekse
ö dünç verm e yöntem iyle k ü tü p h an e dışında tü m k aynaklardan
y ararlan d ırm a olanağı su n m ak tad ır. Ayrıca bilgiye erişim ko
n u su n d a kolaylık sağlayan b irço k teknoloji o lan ak ların d an da
y ararlan ılm ak ta ve k u llan ıcılar bu teknolojileri ta n ım a fırsatı
b ulm aktadır.
Bu kapsam da k ü tü p h an eler bireylerin,
•

Bilgi ed in m e g erek sin im lerin in k arşılanm asında,

•

Yaşam boyu eğitim ve öğrenm e çabalarının desteklenmesinde,

•

O k u m a k ü ltü rü ve k ü tü p h an e alışkanlığı kazanılm asında,

•

Ç ocuk ve gençlerin zihinsel y aratıcılıklarını geliştirm elerinin
desteklenm esinde önem li fırsatlar sunar.
K ütüphaneler ayrıca to p lu m u n k ü ltü rel ve sosyo-ekonom ik

kalkın m asın a katkı sağlayarak, kültürel m irasa, sanata ve bilim e
karşı duyarlılık o lu ştu ru r ve b u b ilin cin geliştirilm esini sağlar
(K ültür ve T urizm B akanlığı, 2012).
Peki kütüphanelerde engelli kullanıcılara yönelik bilgiye erişim
hizm etleri sunulurken;
•

N eler yapılıyor?

•

Ne gibi teknolojilerden yararlanılıyor?

•

İn te rn e tin hayatım ızd ak i k u llan ım ı e tk in şekilde artarken
engelli kullanıcılar bu olanaklardan nasıl yararlanabilmektedir?

•

M evcut o lan lar o n la rın ihtiyaçlarını karşılam ak için yeterli
mi?
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Farklı ülkelerde bulunan kütüphanelerde, üniversitelerde ve diğer
k u ram lard a engellilere yönelik verilen hizm etler arasında bilgiye
erişim konusunda kolaylık sağlayan birçok teknoloji olanağı yer
alm aktadır. Bu kapsam da k u ru m ların sağladığı olanaklara ve tek
noloji uygulam alarına başlıklar halinde göz gezdirm ekte yarar var.

A v u straly a V ic to ria K ü tü p h a n e si (State L ib ra ry V ictoria)
A vustralya’da b u lu n a n State Library Victoria adlı k ü tü p h a
nede engellilere yönelik özel alanlar oluşturulm uş olup yardım cı
teknolojilerden yararlanılarak bilgiye erişim konusunda hizm etler
verilm ektedir.
K ütüphanenin internet sitesinde engellilere özel tahsis edilm iş
p ark alanları, tekerlekli sandalye k u llan ım ve erişim i konusunda
bilgiler, tekerlekli sandalyelerden yararlanm a olanakları, asansör
k u llan ım ı ve k ü tü p h an e içinde yönlendirm eler, in tern et erişim i
ve bilgisayarlar, k ütüphane etkinleri, k ütüphane tu rları ve bilgiye
erişim konusunda yardım cı teknolojilerin bulunduğu özel alanlar
b e lirtilm iştir (State L ibrary V ictoria, t.y.).

Foto 1. State Library Victoria Kütüphanesinin internet sitesinden
bir ekran görüntüsü. https://www.slv.vic.gov.au/interact-with-us/
media-centre/state-library-victoria-calls-2018-fellowship-applications
adresinden erişildi.
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Teknoloji odalarında engellilere yönelik birçok donanım ve ya
zılım kullanım a sunulm uştur. D onanım lar içinde izleme topları,
büyüteçler, klavye m asaları, m ikrofonlar, kitap destek araçları, ku
laklıklar ve alternatif klavye seçenekleri bulunm aktadır. Ö rneğin
el veya kolundan engelli olan bedensel engelliler için ayarlanabilir
klavye, masa ve koltuklar yer alm aktadır (State Library Victoria, t.y.).
Yazılım teknolojileri k ap sam ın d a ise görm e engelliler için
Braille n o tla rın ı taram a, okum a ve kaydetm e özelliklerine sa
hip p ro g ra m la rın b u lu n d u ğ u bilgisayarlar ve Z oom text, Jaws fo r
Windows, Kurzweil Software, Dragon Naturally Speaking, UReader
gibi pro g ram lar hizm ete sunulm uştur. K ullanıcıların bu alanlara
kolay erişebilm esi için gerekli y önlendirm eler yapılm ıştır (State
Library V ictoria, t.y.). Ayrıca State L ibrary V ictoria k ü tü p h an e 
sinde randevu sistemiyle hizm et veren bu alanlara kütüphaneciler
destek verm ektedir.

Texas A& M Ü n iv ersitesi Y ard ım cı T eknoloji H iz m e tle ri
M erkezi (Texas A& M U niversity)
A m erika’da b u lu n a n Texas A & M Üniversitesi de engellilere
yönelik bilgiye erişim h izm etlerinde yardım cı teknolojilerden
y ararlan m ak ta ve k u llan ıcıların a destek olm aktadır.
K am püs içinde b irço k bilgisayarda uyarlanabilir yazılım ve
d o n an ım lar k u llan ılm ak ta, ek ihtiyaçlar d u ru m u n d a olm ayan
teçhizatlar tem in edilm ektedir. Engellilerin kullandığı bazı ekip
m an lar dönem boyunca ödünç verilebilm ektedir. Bilgisayarlara
yüklenen program lar arasında ekran okuma, büyütm e programları,
ses ta n ım a p rogram ı, m etin-konuşm a p rogram ı, video büyüteç
yer alm aktadır. Ayrıca k u llanıcılara yönelik yenilenebilir Braille
ekranları, ayarlanabilir m asalar, uyarlan abilir fare ve klavyeler
de m evcuttur. K ullanıcılara ödünç verilen teçhizatlar içinde yar
dım cı dinlem e cihazları (FM system) sesli kitap okuyucular ve
ses kaydediciler vardır. Personel genel sorulara, bilgisayar ya
da program larla ilgili so ru lara cevap verm ekte ve kullanıcılara
destek o lm ak tad ır (Texas A&M University, t.y.).
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K a lifo rn iy a Ü niversitesi S a n ta B a rb a ra K ü tü p h an e si
(U niversity o f C a lifo rn ia S a n ta B a rb a ra L ibrary)
Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara K ütüphanesi engellilere
yönelik hizm etlerini U yarlanabilir Teknoloji M erkezi adı altında
b u lu n a n alan lard a su n m ak tad ır. K ullanıcılar teçhizatları k u l
lanm aya başlam adan önce u zm an lar ta ra fın d an k u llan ım kon u 
su n d a eğitim alm aktadır. Ö zel ekip m an lara sahip m erkezde ses
ta n ım a prog ram ları, W indow s için ek ran okum a program ları,
ekran büyütm e program ları, taram a ve okum a yazılım ları, Braille
çeviri p rogram ı ve yazı için yardım cı p rogram lar yer alm aktadır.
K ullanıcıların bu program ları kullanabilm eleri için bilgi merkezini
aray arak önceden iletişim e geçmesi gerekm ektedir (U niversity
o f C alifornia Santa B arbara Library, t.y.).

Foto 2. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kütüphanesinin in
ternet sitesinden bir ekran görüntüsü. https://www.library.ucsb.edu/
adresinden erişildi.

Foto 2’de g ö rüldüğü gibi k ü tü p h an e web sayfasında “User
w ith Disabilites” başlığıyla (https://www.library.ucsb.edu/ ) engelli
k u llan ıcılar için o lu ştu ru lm u ş lin k yer alm aktadır.
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A riz o n a Ü niversitesi K ü tü p h a n e le ri (A riz o n a State
U n iv ersity L ibraries)
A rizona üniversitesi kütüphanelerinde uzun yıllardır uygulan
m akta olan engellilik hizm etleri merkezinde uyarlanabilir teknolo
jilerden yararlanılm akta ve kullanıcılara yönelik önem li çalışmalar
yürütü lm ek ted ir (Arizona State University Libraries, 2008).
M erkezde bireylerin g ü n lü k aktivitelerde p erform anslarını
geçici süreyle veya sürekli kısıtlayan zihinsel veya fiziksel engeller
göz ö n ünde b u lu n d u ru lm a k ta ve b u n la ra yönelik uygulam alar
y apılm aktadır. Engelliler için yararlı olacak çeşitli teçhizat ve
teknolojilerden y ararlan ılm ak tad ır. K u llanıcılar için k ü tüphane
o ryantasyonları yapılm akta, k ü tü p h an e katalog ve online veri
tabanları kullanım ına dönük eğitimler düzenlenm ektedir (Arizona
State U niversity Libraries, 2008). Ayrıca Kitap ödünç alm a, foto
kopi işlemleri, çıktı alm a işlemleri desteği sağlanm akta, donanım
yazılım ve diğer teknolojiler için kullanım ve eğitim desteği veril
mekte ve basılı kaynakların elektronik form ata dönüştürülm esi ve
kaynak araştırm ası k o nularında personel desteği sağlanm aktadır
(A rizona State U niversity Libraries, 2008).

Foto 3. A rizona State Üniversitesi internet sitesinden alınm ış kütü
phaneye ait bir ekran görüntüsü. https://asunow.asu.edu/content/
asu-ranks-among-worlds-top-100-universities adresinden erişildi.
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M erkezde fiziksel engellilere yönelik ayarlanabilir lambalar,
ayarlanabilir m asa (bkz. Foto 4), bilgisayar, klavyeler, büyük h a rf
tuşlarına sahip klavyeler (bkz. Foto 5), kullanım ı kolaylaştırıcı bil
gisayar fareleri (joystick, trackball mouse), ellerinde engeli bulunan
kullanıcılar için ayak ile kullanılan fareler (NoHands Mouse) (bkz.
Foto 6), yine ellerini kullanam ayanlar için başlarına koydukları
sinyal verici ve diğer aygıt ve yazılım ile yazı yazm a olanağı sağla
yan cihaz (head tracker), görm e engellilere yönelik ekran okuyucu
program ları, büyüteçler, elektronik m etin okuyan program lar ve
Braille alfabesiyle yazı yazmaya uygun klavyeler bulunm aktadır
(Arizona State University Libraries, 2008). Basılı bir kitapta bulunan
bir bölüm veya makale gerektiğinde taranarak uygun formatlara ( pdf
) dönüştürülm ektedir. Bilgisayar ortam ına aktarılan bu kaynaklar
Kurzweil gibi programlar kullanılarak bilgisayar üzerinden okunması,
seslendirilmesi, gerektiğinde b ir kısm ının kopyalanm ası ve önemli
görülen bölümlere not alınm ası gibi olanaklar sağlanmaktadır. Kü
tüphanede görevli personel araştırm a yöntemleri, kaynak aram a ve
teknoloji kullanım ları ile ilgili gelen tü m soruları cevaplandırmakta
ve kullanıcılara kütüphane ihtiyaçları konusunda destek olm aktadır
(Arizona State University Libraries, 2008).

Foto 4. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda ayarla
nabilir masayı gösteren bir ekran görüntüsü. https://www.youtube.
com/watch?v=yiTGuFdwvlM adresinden erişildi.
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Foto 5. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda özel
klavyeleri gösteren bir ekran görüntüsü. https://www.youtube.com/
watch?v=yiTGuFdwvlM adresinden erişildi.

Mice
Pro Trackball

Foto 6. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda engelliler
için özel tasarlanmış bilgisayar faresini gösteren bir ekran görüntüsü.
https://www.youtube.com/watch?v=yiTGuFdwvlM adresinden erişildi.
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Foto 7. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda eller
inden engelli olan kullanıcılar için ayak ile kullanılan bilgisayar
faresini gösteren bir ekran görüntüsü. https://www.youtube.com/
watch?v=yiTGuFdwvlM adresinden erişildi.
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Foto 8. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda sinyal
aracılığı ile bakarak yazı yazma olanağı veren sanal klavyeyi gösteren
bir ekran görüntüsü. https://www.youtube.com/watch?v=yiTGuFdwvlM
adresinden erişildi.
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Foto 9. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda büyüteçli
ekran okuyucu program ları gösteren bir ekran görüntüsü. https://
www.youtube.com/watch?v=yiTGuFdwvlM adresinden erişildi.

Foto 10. Arizona State Üniversitesi Kütüphanesinde engelli hizmetlerini
anlatan “Disability Services at ASU Libraries” adlı videoda Braille
alfabesi çeviri yazılımını gösteren bir ekran görüntüsü. https://www.
youtube.com/watch?v=yiTGuFdwvlM adresinden erişildi.
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Y eni T eknolojiler

FingerReader D evice
M IT ’deki araştırm acılar tarafın d an görm e engellilere yönelik
geliştirilen FingerR eader Device (bkz. Foto 11) adında parm ağa
ta k ıla n yüzüğe b enzer b ir cihaz aracılığı ile g ü n lü k okum a ih 
tiyaçları karşılanabilm ektedir. K u llanıcılar bu cihaz sayesinde
kitap okuyabilm ekte ya da g ü n d elik hayatta ihtiyaç duydukları
yerlerde örneğin b ir d u y u ru yazısını, b ir restaurantın m enüsünü,
b ir posteri veya b ir dergiyi okurken b u teknolojiyi kullanabil
m ekte, bilgi edinm e k o n u su n d a daha çok şey keşfetmeye olanak
b u lm a k ta d ır (TheLibTV, 2014).

Foto 11. FingerReader cihazını anlatan “MIT FingerReader Device
Helps the Blind to Read” adlı videodan alınmış bir ekran görüntüsü.
https://www.youtube.com/watch?v=6Epflu5f-OA adresinden erişildi.

B üyük b ir y ü z ü k gibi p arm ağa tak ılan cihaz aynı zam anda
b ir kablo ile bilgisayara bağlanm aktadır. O k u n m ak istenen kitap
sayfası açıldığında p arm ağ ın ızı satırın veya kelim enin üstüne
koyduğunuzda g ö rü n tü sü aynı zam an d a bilgisayardaki ekrana
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yan sım ak ta ve sesli o larak okum a sağlan m aktadır. P arm ağınızı
kelim enin ü zerinde getirdiğinizde sinyallerle kelim eler ayrı ayrı
algılanm akta ve hangi satıra ait olduğu b ir alt çizgi ile belirm ek
tedir. P arm ağ ın ız satırd an ayrıldığı anda sistem sizi uyarm ak
tadır. Bu teknoloji ile ilgili b ir video görselini “A ring that reads
text fo r the blind” başlığı ile youtube veritabanında görebilirsiniz
(TheLibTV, 2014).

Foto 12. FingerReader cihazını anlatan “MIT FingerReader Device
Helps the Blind to Read” adlı videodan alınmış bir ekran görüntüsü.
https://www.youtube.com/watch?v=6Epflu5f-OA adresinden erişildi.

m oBraille G örm e Engelliler için M obil A lty a p ı Sistem i
G örm e engellilere yönelik geliştirilen yerli bir işletim sistem i
olan moBraille, and ro id ile çalışan tablet ve telefonlarda k u llan ı
labiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar M ühendisliği Bölü
m ünden m ezun H ak an K alm aç ta rafın d an k u ru lan bir girişim in
çalışm alarıyla geliştirilm iş olan moBraille işletim sistem i görm e
engelliler için özel o larak ta sa rla n m ıştır (BT M agazin, 2016).
Sistem deki özel klavye yazılım ı sayesinde, kolaylıkla veri gi
rişi yapılabilm ekte ve sesli kom utlarla da işlem yapılabilm ektedir
(BT M agazin, 2016). Sistem in sun d u ğ u klavye, Braille kom bi
n asy o n ların ın aynısı o ld u ğ u n d an k u llan ıcılar hiç zorlan m ad an
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veri girişi yapabilm ektedir. D o k u n m a tik ekrana sahip cihazla
rın görm e engelliler ta ra fın d a n k u llan ılam am asın ın nedeni veri
girişinde referans alacakları b ir noktayı b u lam am alarıd ır (BT
M agazin,2016). G eliştirilen b u klavye uygulam ası ile bu sorun
o rta d a n kalk m ış oluyor. A ltı n o k tad an oluşan Braille alfabesi
moBraille işletim sistem inde k u llan ıcıların altı p arm ağ ın ın ek
rana bastırılm asıyla oluştu ru lu y o r (BT M agazin,2016). Braille
alfabesinde k a b artm alara d en k gelen n o ktalar ekrana basılan
p arm ak larla eş olup b ir etkileşim ile b ir tablet veya akıllı tele
fonla birleşm ektedir (BT M agazin,2016). Ayrıca klavye ihtiyaca
göre yazı klavyesi, m atem atik klavyesi veya oyun klavyesi gibi
form atlara dönüştü rü leb ilm ek te ve böylece k u llanılabilirlik ve
yazılım geliştirm e açısından esnek b ir yapı o lu şturabilm ektedir
(BT M agazin,2016).
G eliştirilen bu sistemle, ileri seviye görm e bozukluğu olan ya
da görm e engelli olan kullanıcılar refakatçi desteği ya da herhangi
b ir m obil cihaz y ard ım ı o lm ad an rah atlıkla ku llan m a im k an ı
b ulacaklardır. K ullanıcıların tem elde k u llandığı Braille alfabe
sine ait k o m binasyonlar sistem ü zerinde aynı ve h azır olacak
şekilde su n u ld u ğ u n d an görm e engelli bir k ullanıcının moBraille
sistem ini nasıl kullan ılacağ ın ı öğrenm esine gerek olm ayacaktır
(K alm aç ve D iri, 2015).
Bu kapsam da görm e engellilere yönelik çalışan sistem lere
entegre edilebilir ya da yeni uygulam alar üretilebilir. Ayrıca, bu
alanda çalışan görm e engellilerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm
ü re tm e k isteyen yazılım m ühendisleri de moBraille sistem inin
alt yapısından y ararlanarak yazılım larını geliştirebilirler (Kalmaç
ve D iri, 2015).
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G ö r m e e n g e llile r iç in g e liş t ir ilm iş y e rli m o b il
i ş l e t i m s i s t e m i : m o B r a ille
YAZAN: BT MAGAZİN - 21 EKİM 201 ö

Foto 13. BT Magazin. Görme engelliler için geliştirilmiş yerli mobil
işletim sistemini tanıtan haberin ekran görüntüsü. https://btmagazin.
net/gorm e-engelliler-icin-gelistirilm is-yerli-mobil-isletim-sistemim obraille/ adresinden erişildi.

G örm e Engellilere Yönelik Yapay Z eka Teknolojisi ile O luş
turulm uş Telefon U ygulam ası
C hieko A sakaw a görm e engelli in san lar için dünyayı daha
erişilebilir hale getirm ek için kariy erin i teknoloji geliştirm eye
adam ış bir bilim insan ıd ır. Yüzme h av u zu n d ak i bir kazadan
dolayı 14 yaşında görm e yeteneğini kaybeden C hieko Asakawa
bağım sız olabilm ek ve yapm ak isted ik lerini kim seden yardım
alm ad an kendi başına yapm ak arzusundaydı (T E D Ideas W orth
Spreading, 2015). 1990’lı yıllarda görme engellilerin internete kolay
erişim lerini sağlam ak için m e tn i konuşm aya d ö n ü ştü rm ek için
sesli taray ıcıların geliştirilm esinde öncü çalışm alar yapm ıştır.
G ü n ü m ü zd e halen görm e engellilere yönelik yapay zekaya dayalı
navigasyon sistem leri ü zerinde çalışıyor (IBM, t.y.).
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Chieko Asakawa | TED@IBM

H o w n e w t e c h n o lo g y h e lp s b lin d p e o p le e x p lo re t h e w o r ld

Foto 14. Chieko Asakawa - Ted Talks 2015. “How new technology
helps blind people explore the world” adlı videodan alınmış bir ekran
görüntüsü. https://www.ted.com/talks/chieko_asakawa_how_new_technology_helps_blind_people_explore_the_world adresinden erişildi.

Chieko Asakawa 2015 yılında yaptığı TED konuşmasında görme
engellilere yönelik g ü n lü k yaşam da b ü y ü k kolaylıklar sağlam ak
üzere geliştirdikleri yeni teknolojiden bahsediyor (bkz. Foto 14).
Ü zerinde çalıştıkları bu akıllı telefon uygulam ası, bina içerisinde
yön bulm a, çıkış kapısına yönlendirm e, yolda yü rü rk en karşıdan
gelen kayıtlı kişileri ta n ıy a ra k k im in geldiğini, yüz ifadelerini
algılayarak m utlu ya da m utsuz g ö rü n d ü ğ ünü, alışverişte b ir pa
kete telefonu tu ttu ğ u n u z d a ü rü n ü n adını, tü rü n ü n ne olduğunu,
ö rneğ in badem li çikolata, b ir g ünde kaç tane aldığını h a tta çok
alırsa kilo alabileceğini o n u n yerine elm a alm asının daha yararlı
olacağını b elirten bilgileri verebiliyor (TED Ideas W orth Spreading, 2015). U ygulam a yol gösterici işaretleri ve akıllı telefon
sensörlerini k u lla n a ra k kullanıcıyı yönlendirebiliyor. G örm e en
gelli kullanıcı tek başına dışarda veya içerde dolaşabilm e im kanı
bulabiliyor. Gelişen teknolojiler görm e engelliler için gerçek dü n 
yayı algılam a yolunda y ard ım etm eye h azır görünüyor. Bilişsel
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yardım adı verilen bu teknolojiler sizi çevreleyen dünyayı anlıyor,
fısıldıyor, p a rm a k la rın ıza b ir titreşim göndererek beş d u y u n u n
arttırılm asın a katkı sağlıyor (TED Ideas W orth Spreading, 2015).
Bu teknolojiler daha çok geliştirildiğinde görm e engelli b ir
kullanıcı kam püste b ir sınıfı bulabilecek, vitrinlere bakarak alışve
riş yapabilecek, yolda y ü rü rk e n iyi b ir restoran bulabilecek ya da
yolda y ü rü rk en karşısından gelen kayıtlı kişileri tanıyabilecektir.
A çık k ay n ak tem elli olan b u teknolojilerin geliştirilm esinde iş
birliği faaliyetlerinin daha çok a rttırılm a sı için açık b ir toplum
oluşturulm aya gayret gösteriliyor. Böylece görm e engelliler teknik
sınırları ve yol göstericileri daha çok keşfetme im kanı buluyor. Bu
uygulam alar ku llan ıcılar için zam anla ayrılm az b ir yol arkadaşı
h aline gelecektir (TED Ideas W o rth Spreading, 2015).

Foto 15. Chieko Asakawa - Ted Talks 2015. “How new technology
helps blind people explore the w orld” adlı videoda bina içerisinde
yön bulm ayı gösteren bir ekran görüntüsü. https://www.ted.com/
talks/chieko_asakawa_how_new_technology_helps_blind_people_explore_the_world adresinden erişildi
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Foto 16. Chieko Asakawa - Ted Talks 2015. “How new technology
helps blind people explore the w orld” adlı videoda yüz tanım a
özelliğini gösteren bir ekran görüntüsü. https://www.ted.com/talks/
chieko_asakaw a_how _new _technology_helps_blind_people_explore_the_world adresinden erişildi.

T ü rk iy e ’de B azı Ö rn e k U y g u la m a la r
G örm e, bedensel veya işitm e engelli olan kişiler için bilgiye
erişim k o n u su n d a yeni teknolojilerin geliştirilm esi yaşam sta n 
d a rtla rın ın gelişm esi açısından b ü y ü k önem arz etm ektedir.
Ülkemizde de birçok kuruluş engellilere yönelik yarar sağlayacak
teknoloji uygulam aları geliştirm ektedir. Ö rneğin Sesli Betimleme
D erneği (SE-BE-DER) engellilerin tem el so ru n la rın d an b iri olan
kendilerine uygun form ata d ö n ü ştü rü lm ü ş bilgiye erişim sorunu
k o n u su n d a çalışm alar y ap m ak tad ır (Sesli Betim lem e D erneği,
t.y.). En önem li hedefleri arasın d a görsel ve yazılı olan kaynak
ve ü rü n le re erişim olanağı sunulm ası am acıyla dünya çapında
u ygulanan teknolojilerden yararlanm ak, buradaki tekniklerle işa
ret d ili k u lla n ım ın ı yaygınlaştırm ak, sesli ve yazılı betim lem e
u yg u lam aları yap arak b u n la ra engellilerin e rişim in i sağlam ak
gibi çalışm alar yer alm a k ta d ır (Sesli B etim lem e D erneği, t.y.).
Bu çalışm alar arasında, 250 den fazla film in ayrıntılı alt yazılı
ve sesli betim lem elerinin yapılm ası, ö rneğin K uzuların Sessizliği,
Açlık O yunları ve Yıldız Savaşçıları gibi birçok film in, işaret dili,
sesli ve yazılı betim lem e özelliklerine sahip olacak şekilde arşive
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dahil edilmesi, k urdukları internet sayfası aracılığı ile kütüphane
üyelik sistemini geliştirmeleri, üyelerin talep etmesi durum unda ayda
en fazla 3 adet olm ak üzere sesli betim lem eli film in kargo ücreti
dernek tarafından karşılanacak şekilde adreslerine gönderilmesi gibi
yararlı birçok hizm et bulunm aktadır (Sesli Betimleme Derneği, t.y.).
F ilm lerin sesli betim lem esi ve işaret d ilin i de kapsayacak şe
kilde hazırlanıp yayın yapan diğer önem li kuruluşlardan birisi de
Türkiye Radyo Televizyon K u rum udur (TRT). Engellilere yönelik
“Engelsiz T R T ” kapsam ında birçok film i in ternet ü zerinden hiz
m ete sunm u ştu r. F ilm ler arasında diziler, çizgi film ler, haber ve
spor p ro g ram ları b u lu n m a k ta d ır (Engelsiz TRT, t.y.).
Belediyeler de dönem dönem engellilere yönelik yapılan projeleri
faaliyete geçirmektedir. Ö rneğin 2015 yılında Sultangazi Belediyesi
Dünya Engelliler G ünü kapsam ında yaptığı projede ilçenin değişik
alanlarına k u ru lan engelli şarj istasyonları ile evde ancak 8 saatte
şarj olabilen araçların bu noktalarda 2 saat gibi kısa bir sürede şarj
edilebilmesi sağlanm ıştır. Şarj dışında bu cihazların sahip olduğu
ekranlar sayesinde engelliler şarj işlemi gerçekleştirirken internete
bağlanabilme, m üzik dinleyebilme, belgesel ve film izleyebilme gibi
olanaklara sahip olm uşlardır (Hürriyet, 2015).
G örm e engellilerin sinemaya gitm esi ve izledikleri film lerdeki
h içbir ayrıntıyı k açırm am ası am acıyla Turkcell ta ra fın d a n da
b ir proje yapılm ış. Turkcell’in Young G uru A cadem y işbirliğiyle
geliştirdikleri b ir teknoloji sayesinde görm e engelliler a rtık ü l
kem izin h er yerinde sinem alarda vizyonda olan çoğu film i sesli
betim lem eli izleyebilm e im k a n ı b u lm u ştu r (H atısaru, 2015). Bu
teknolojiyle film i izlemek isteyen görme engelliler, cep telefonlarına
ücretsiz olan Turkcell Hayal Ortağım m obil uygulam asını indirip
‘Sinem a’ m enüsü ü zerinden ilgili olan film in sesli betim lem esine
ulaşabiliyor. Geriye k u lak lık ların ı takıp film i izlem eleri kalıyor.
U ygulam a servisi Turkcell ve diğer operatörlerdeki tü m görm e
engelli abonelere açık (H atısaru, 2015).
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W eb İç e rik le rin e E rişile b ilirlik
H ızla gelişmekte olan teknoloji ve internet sayesinde kütüpha
nelerdeki kaynaklara erişim olanakları da aynı hızda gelişmektedir.
K ütüphaneler kullanıcılarına e-kitap, e-dergi, e-ansiklopedi ve vi
deo içerikli veri tabanları gibi binlerce kaynağı internet üzerinden
sunm aktadır. Bu kapsam da engelli kullanıcıların bilgi kaynaklarına
kolay şekilde erişim sağlaması için kütüphane web sitelerinin erişi
lebilirlikleri ve kullanılabilirlikleri geliştirilmelidir. Web sitelerinin
geliştirilm esi ve engelli kullanıcılara uygun hale getirilm esi için
World W ide Web Consortium (W3C) standartları faydalı olacaktır
(W3C, t.y.). Bu stan d artların yer aldığı W 3C web sayfasında web
erişilebilirliği değerlendirm e araçları listesi bulunm aktadır.

Foto 17 W3C Web. Erişilebilirlik değerlendirme araçlarını gösteren
web sayfasına ait bir ekran görüntüsü. https://www.w3.org/WAI/
ER/tools/ adresinden erişildi.
W 3C sta n d a rtla rı web içeriğ in in erişilebilirlik k u ralla rın a
uyup uy m ad ığ ın ı belirlem enize yard ım cı olan yazılım prog
ra m la rı veya çevrim içi hizm etlerdir. Bu sayfa, web sayfanızla
ilgili özel ihtiyaçlarınıza uygun olan değerlendirm e araçların ın
b ir listesini sunar. Ne tü r b ir araca ihtiyacınız olduğunu ve size
nasıl yard ım cı olabileceklerini belirlem ek için, Web E rişilebilir
lik D eğerlendirm e A raçları Listesi başlıklı https://www.w3.org/
W AI/ER/tools/ web sayfasına bakabilirsiniz. Ö rneğin bu sayfada yer
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alan değerlendirme araç listesinde bulunan http://www.508checker.
com/ web adresinde aram a alanına incelemek istediğiniz web sitesi
adresini girm eniz durum unda size sayfanızın erişilebilirlik uyumu
ve erişilebilirlik standartları konusunda detaylı bilgiler sunar. Sayfada
belirtilen diğer bir seçenek olan https://color.a11y.com/lwc3 web adresi
ise renk kontrastı konusunda “Web Content Accessibility Guidelines”
(WCAG) 2.1 Yönergeleri uyarınca bir web sayfasının renk kontrastı
sorunlarını gösteren bir analiz yapar. Renk kontrastı, özellikle insan
gözüyle algılanan göreceli, gri skala parlaklığı ile ilgili olarak ekranlarda
parlak veya koyu renklerin birbirlerine karşı nasıl göründüğünü belirtir
(a11y, t.y.). Web sitesine erişilebilirlik söz konusu olduğunda, m etin ve
m etin arka planı arasındaki kontrast renk körü ve diğer görme engelli
kullanıcılar için bir endişe kaynağıdır (a11y, t.y.).
Erişilebilirlik Değerlendirme Araçları sayfasında (https://www.
w3.org/WAI/ER/tools/) ayrıca HTM L işaretleme kodu erişilebilirlik
sorunu, HTM L kodunda olabilecek olası riskler ve hatalar hakkında
uyarılar ve kurum ların web sitelerinin erişilebilirliğini sağlamasına,
korunm asına ve savunmasına yardımcı olacak rapor ve hizmetler
verilmektedir. Bunlara ek olarak başlıklar, işaretler, resimler, linkler
ve form kontrolleri gibi web sayfalarının erişilebilirlik özelliklerinin
görselleştirilmesini sağlayan araçların listesi de yer almaktadır.
K ütüphanelerin web içerik lerin in geliştirilm esinin y anında
bilgilerin video veri tab an ları gibi platform larla sunulduğu araç
lar da engellilerin erişim ine uyg u n hale getirilm elidir. Ö rneğin,
film, belgesel, kişisel gelişim, kariyer gelişim i ve eğitim videoları
su n an veri tab an ları film görüntü lerin d ek i diyalogları işitm e en
gellilere yönelik olm ası için alt yazılı ve ta m m etin yazılı olarak
da geliştirilm elidir. B unu yapan bazı video veri tabanları olsa da
bu sayının çoğaltılm ası önem lidir. Bu vidolara ayrıca işaret dili
de eklenebilir. Fotoğraflar, resim ler ve görsel tü m form atların
engelli k u llan ıcılar ta ra fın d a n anlaşılabilir ve ok u n ab ilir olm ası
için u zm an lar ta ra fın d a n yenilikçi çalışm aların yapılarak uygu
lam aya geçilm esi b ü y ü k fayda sağlayacaktır.
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Sonuç ve D e ğ e rle n d irm e
D ünyada b irçok k ü tü p h an e y u k a rıd a b elirtilen teknolojile
rin b azıların d an y a ra rla n ara k k u llan ıcılarına yönelik hizm et
sunm aya çalışm aktadır. Ayrıca iPad, Kindle ve Kobo gibi yeni
cihazları ödünç vererek b u n lar üzerinden e-kitaplara, e-dergilere,
m akalelere, araştırm alara, gazetelere, film lere, m üziklere ve uy
gulam alara in tern et ü zerin d en d ü n y an ın her yerinden erişim
im k an ı sağlam aktadır.
Bu kapsam da engellilerin de b u im k a n la rd an daha çok ya
rarlan m ası için bilgilendirm elerin yapılm ası, bu teknolojilerin
engelli k u llan ım ın a uyg u n olm ayan bö lü m lerin in geliştirilm esi,
yazıda bahsed ilen teknoloji u y g u lam aların d an kütüphanelerde
olm ayanlar varsa o n ların sağlanm ası için planlam alar yapılm ası
ve yeni geliştirilm ekte olan teknolojilerin de izlenerek kü tü p h a
nelere k azan d ırılm ası çok yararlı olacaktır.
Bu teknolojilerin çoğunu k u llan ırk en erişim olanağı sunan
in tern et olm azsa o lm azlardan birisidir. e-Kitap, e-dergi ve diğer
elektronik k aynaklara in tern et ü zerin d en erişim olanağı sunan
kütüphaneler engelli k u llanıcılar için erişilebilir olm ası amacıyla
web sitelerini stan d artlara uygun olarak geliştirm elidir. Ö rneğin
görme engelli kullanıcıların bu sayfaları okum ası için kullandıkları
Jaws fo r W indows, K urzw eil gibi k u llan ılan p ro g ra m la rın web
sayfalarını okuyup okum adığı ya da seslendirip seslendirm ediği
kontrol edilmeli, uygun olm ayan form atlarda içerikler varsa b u n 
lara uyg u n hale getirilm elidir. Ayrıca video veri tab an la rın d a
su n u lan içeriklerin işitm e engelliler ta ra fın d a n da erişilebilir ve
k u llan ılab ilir olm ası için alt yazı ve ta m m etin lerin belirtilm esi
ve işaret d ilin in kullan ılm ası önem arz etm ektedir.
Altyapı, teknoloji ve çevresel faktörlerden kayn ak lan an en
gelli d u ru m ların ı gözden geçirm ek ve varsa eksiklerin giderilmesi
yönünde u y g u lam aların yapılm ası gerekm ektedir. K ütüphane,
teknoloji, in tern et ve engelli k u llan ıcılar arasın d ak i ilişkiler de
ğerlendirilirken m o d ern yeni kütüph an elerin kurulm ası, m evcut
kütüph an elerin yenilenm esi ve yeniden dizayn edilm esi geleceğe
ilham verecektir.
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K ü tüphanelerde engelli kullanıcılara sunulan hizmetlerin
anlatılm ası, engellilerin bilgiye erişim inde kütüphanelerin
etkisi, önem i, yaşa n a n sorunların ortaya konulması ve
çözüm önerileri noktasında destek olabilm ek a m a c ıy la
"Bilgiye Erişimde Engellilere Yönelik Kütüphane U ygula
m aları" başlıklı bu m ütevazi kitap çalışm ası hazırlanmıştır.
Engellilerin bilgiye erişimi ve kütüphane hizmetleri konu
sunda, hem engelli kitlenin bilgiye erişim için kütüphane
uygulam aları hakkında bilinçlendirilm esi, farkındalık oluş
turulması hem d e engelsiz bilgi hizmeti verm ek isteyen kurum lara yol gösterici olm ası a çısın d a n yurt içi ve yurt dışın
d a hizmet veren bu a la n d a ki uygulam aları bir a ra y a geti
ren, uygulam a ve literatür araştırm asına d a ya lı bir çalış
madır. Engelliler ile ilgili çeşitli ça lışm a la rd a aktif rol a lan
yazarlar, konuyu farklı bakış açıla rıyla değerlendirerek uy
g u la m a alanlarına katkı s a ğ la m a y a çalışmışlardır.
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