ÖZÜRLÜLER D!J!TAL UÇURUMUN NERES!NDE?
E-DEVLET EKSEN!NDE B!R !NCELEME
Serhat Özgökçeler
Uluda" Üniversitesi

Özet: Bilgi ve "leti#im Teknolojileri [B"T] alanında ya#anan geli#meler özürlü vatanda#ların gündelik hayatlarını kolayla#tırma, bireysel geli#imlerine katkı sa!lama, ya#am
kalitesini artırma ve sosyal ba!larını güçlendirme potansiyeli ta#ımaktadır. Bir sosyal
risk grubu olarak özürlülerin e-devletin ortaya çıkardı!ı fırsatlardan yararlanabilmesi,
bu kesimin B"T’lere eri#ebilmelerine ba!lıdır. Özürlülerin B"T’lere yeterince eri#ememesi, “dijital uçurum” ba#lı!ı altında ele alınmaktadır. Bu do!rultuda, e-içerme politikaları ba!lamında söz konusu uçurumu kapatabilmek, devletler açısından önemli bir
sorumluluk olarak kar#ımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, bu çalı#ma, özürlülere yönelik
e-devlet düzenlemelerini ve uygulamalarını, dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden
de!erlendirmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar sözcükler: özürlüler, dijital uçurum, bilgi ve ileti#im teknolojileri, e-devlet, eiçerme, e-eri#ilebilirlik.
Abstract: The developments in the field of Information and Communication Technologies [ICT] have the potential of facilitating the everyday lives of disabled people,
contributing to their personal developments, enhancing their standard of lives and
strengthening their social ties. In order for the disabled people seen as a social risk
group to take advantage of the chances offered by the facilities of e-government, they
need to have access to ICTs. The fact that disabled people do not have enough chances
of access to ICTs is dealt with under the heading of “digital divide.” Accordingly, within the context of e-inclusion for disabled people, we come to realise that it is a responsibility for govenments to close down this digital divide. Within this framework, this
study aims to examine e-government regulations and practices aimed at disabled people over the cases in the world as well as in Turkey.
Keywords: disabled people, digital divide, information and communication technologies, e-government, e-inclusion, e-accessibility.

G!R!$
1960’lı yıllardan itibaren bazı toplumbilimciler, sanayile#mi# ülkelerdeki toplumların temel karakteristiklerinde bir takım köklü de!i#im e!ilimlerine dikkatleri çekmi#lerdir. Onlara göre, yeni bir toplum biçimi ortaya çıkmakta ve anılan
yeni toplum biçimi birçok açıdan sanayi toplumlarından çok önemli farklılıklar
arz etmektedir. Yükselen yeni toplum, de!i#ik akademik çevrelerce “modernliksonrası ça!”, “post-endüstriyel toplum”, “bilgi/enformasyon toplumu” ve “a!
(network) toplumu” gibi farklı isimlerle ele alınmaktadır (Bozkurt ve Ba#türk,
2011: 505). Toffler (1981: 2-5), sosyo-ekonomik geli#me sürecinde tarım devrimini “birinci dalga”, sanayi devrimini “ikinci dalga” ve enformasyon devrimini
ise “üçüncü dalga” olarak isimlendirmekte ve son dalganın iktisadi, siyasi, sos331
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yal ve kültürel alanlarda yeni bir ya#am biçimi sundu!unu vurgulamaktadır.
Bell’e (1980: 290-295) göre, “bilgi” ve “enformasyon”1, sanayi-sonrası toplumun
stratejik kayna!ı ve dönü#türücü aracı hâline gelmektedir. Naisbitt (1984: 24) de
bu duruma paralel olarak, makinele#menin Sanayi Devrimi açısından oynadı!ı
rol ile bilgisayar teknolojisinin enformasyon ça!ı açısından oynadı!ı rol
arasında önem bakımından bir farkın olmadı!ını belirtmektedir. Castells’e
(2005: 40) göre, enformasyon devriminin ardında yer alan “teknolojik devrim”in (buna kendisi a! teknolojisi adını vermektedir) ayırıcı özelli!i, bilginin
ve enformasyonun, bilgi üretimine, bilgi i#leme/iletme aygıtlarına uygulanması,
yenilik ile yenili!in kullanımı arasında, ikisinin birbirlerini besledi!i bir zincir
olu#turmasıdır.
Bilgi toplumunun yükseli#i, hayatın pek çok alanında önemli de!i#im ve dönü#ümlerle sonuçlanmı#tır. Bilgi ve ileti#im teknolojileri (B"T) alanında ya#anan
hızlı geli#meler, toplumsal ya#amın tüm yönlerini etkiledi!i gibi, özel sektör örgütleri ve kamu kurumlarının i# görme usullerini ve ba#ta vatanda#lar olmak üzere
di!er aktörler ile ileti#ime geçme yöntemlerini dönü#türmektedir. Bu ba!lamda,
bilgi toplumunun anahtar elemanı olan B"T’ler, zaman ve mekân engellerini hafifletmi# veya kaldırmı#; bireylerin gündelik ya#amlarını kolayla#tırmı#; özel ve
kamu sektörü kurum ve kurulu#larını kendilerinden hizmet alanlara daha fazla
yakınla#tırarak daha duyarlı bir hâle getirmi#tir. B"T’lerin benimsenmesi, bilginin
ve enformasyonun toplumda yaygın dola#ımı ve kullanımı ise enformasyon toplumunun ayrıcı niteli!ini meydana getirmektedir (Yıldırım, 2010: 51).
Bilgi teknolojisi, temel olarak bilgisayarların ve yazılımların aracılı!ıyla bilginin i#lenmesi, dönü#türülmesi, saklanması, korunması, iletilmesi ve bu bilgiye
güvenli bir biçimde eri#ilmesini sa!lamaktadır. Bu ba!lamda, B"T’ler dünyadaki
sosyal ve kültürel uzaklıkların daraltılması, katılımcı demokratik yönetimlerin
tesis edilmesi ve üniteler arasında hızlı ve etkin ileti#imin kurulması açısından
oldukça önemli fırsatlar sunmaktadır. Böylelikle, bilgi ve enformasyon temelinde
#ekillenen ve B"T’lerin katalizör rol üstlendi!i bilgi toplumunun ideoloji, i#(gücü),
mekân-zaman ayrımı, yönetim, politika ve piyasa yapıları ile toplumsal tercihleri
dönü#türücü bir niteli!e sahip oldu!u iddia edilebilir.
Bununla birlikte, B"T’ler kendisine sahip olma ya da ol(a)mama durumuyla ortaya çıkan bir sosyal politika sorununu da gündeme getirmektedir. Dijital uçurum
adı verilen bu sorun, özellikle toplumda ya#ayan sosyal risk gruplarını daha derinden etkilemektedir. Beceri, yetenek, kapasite ve okur-yazarlık ba!lamında özellikle özürlüler, etnik azınlıklar, göçmenler, ya#lılar, dü#ük gelir grubuna mensup
bireyler gibi bilgi toplumundan dı#lanması olası kesimleri içine alacak #ekilde,
B"T’lere sahip olmamak önemli toplumsal sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle, özürlüleri de içeren sosyal risk gruplarının da B"T’lere
eri#imini ve onlardan faydalanmasını sa!lamak, ulusal ve uluslararası düzeyde ele
alınan önemli bir konuyu te#kil etmektedir.
1

Burada bilgi ve enformasyon kavramlarının farklı anlamlar içerdi!ini belirtmek gerekir.
Zira Çapar’ın (2005: 179) da belirtti!i gibi, (i) bilginin temelini veri ve enformasyon olu#turmakta; (ii) bilgi, enformasyonun rasyonel bir biçimde akıl süzgecinden geçmesi, yorumlanması ve kullanımıyla ortaya çıkmakta ve (iii) bilgi, karar verme, planlama,
kar#ıla#tırma, de!erlendirme, analiz, tahmin, tanı vb. gibi hayatın her alanına dayanak
olu#turacak eylemlerin ve uygulamaların temelini olu#turmaktadır.
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Bu ba!lamda, bu bölüm, sosyal risk gruplarından biri olarak özürlülere yönelik
e-devlet düzenlemeleri ve uygulamalarını, dünya ve Türkiye örnekleri üzerinden
de!erlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu do!rultuda, çalı#mada öncelikle dijital uçurum kavramı kısaca açıklanmakta ve dünya genelindeki ve Türkiye’deki dijital
uçuruma dair olumsuz tablo verilerle resmedilmektedir. Daha sonra, dünyadaki
ve Türkiye’deki özürlülere ili#kin temel bilgiler sunulmakta ve özürlülerin de
B"T’leri kullanmasına yönelik politikalar ve düzenlemeler, ülke örnekleri üzerinden ele alınmaktadır. Ardından, Türkiye’de özürlülerin B"T’lerden yararlanmasına
ve e-devlet hizmetlerine eri#mesine yönelik yasal çerçeve ortaya koyulmakta ve
özürlülere yönelik e-devlet uygulamaları de!erlendirilmektedir. Son olarak, özürlülere yönelik e-devlet projeleri ve uygulamalarının geli#tirilmesine dair önerilerde bulunulmaktadır.
I. !NTERNETE ER!$!M VE D!J!TAL UÇURUM:
DÜNYADA VE TÜRK!YE’DE GENEL DURUM
Giddens (2000: 22-25), 20. yüzyılın sonunda büyük toplumsal tartı#manın küreselle#me olgusu etrafında biçimlendi!ini iddia etmektedir. Kendisine göre, bu
olguyu kullanan iki rakip tez mevcuttur. Bunlardan ilki, küreselle#menin toplumsal sonuçlarını onaylayan “radikaller” (ütopik yorumlar); di!eri ise söz konusu sonuçlara kar#ı ihtiyat ve muhalefetle yakla#an “#üpheciler”dir (distopik
yorumlar). Esasen anılan tartı#malar, bilgi toplumunu #ekillendiren ba#at faktörlerin tanımlanmasından beslenmektedir. Dolayısıyla, gerek radikal kesimin
gerekse #üphecilerin kullandı!ı argümanların büyük bir kısmı, bilgi toplumuna
yönelik de!i#kenlerin de!erlendirilmesini kapsamaktadır. Bu sebeple, bilgi toplumuna ili#kin sosyal ve politik tutumların küreselle#meye yönelik tutumlarla
paralel de!erlendirilebilece!i söylenebilir. Buna göre, ütopik yorumların merkezinde bilginin kontrolüne yönelik dönü#ümler yer almaktadır. $öyle ki, bilgi
toplumu teorisyenlerinin umutlu olanları, B"T’lerin günümüzde geldi!i a#amada bilgi sahibi olma ve onu kullanabilmedeki iktisadi ve sosyal maliyetlerin ortadan kalkabilece!ine vurgu yapmaktadırlar.
Bu çerçevede, özellikle geli#mekte olan ülkelerde (GOÜ) internet kullanımının
küçük i#letmelerin ekonomik güçlerini artırdı!ı, sa!lık programlarının idaresinde
ve bilhassa bula#ıcı hastalık gruplarında kullanılacak etkin çözümlerin yaygınla#tırılmasına aracılık etti!i belirtilmektedir. Bunun yanında, internetin demokratik fikirlerin yaygınla#tırılmasında ve toplumsal kabulünde önemli bir kanal oldu!unun altı çizilmektedir. Nitekim günümüzde baskıcı yönetimlere kar#ı yürütülen demokratik tepkilerin büyük bir ço!unlu!u internet üzerinden (Facebook,
Twitter gibi) yürütülmektedir2 (Bozkurt ve Ba#türk, 2011: 507-509). Son tahlilde,
gerek kullanımı gerekse eri#imi noktasında di!er kaynaklara kıyasla daha az maliyetli ve sorunsuz olan, buna kar#ılık sosyal e#itsizlikler üzerinde e#itleyici bir etki
yapan B"T’lerin devletler tarafından te#vik edilmesi gereken bir araç oldu!u iddia
edilmektedir (Maibach, 2002: 35-37). Küreselle#meye #üpheci yakla#an ve B"T’lere
distopik yorumlar getiren kesimler ise; fiziki ve teknolojik altyapı açısından daha
üstün durumda bulunan geli#mi# ülkelerde (GÜ) ortaya çıkması nedeniyle, B"T
2

Bu konuyla ilgili olarak, M. Mekin Pesen’in (2011) “Sosyal Medya’nın Arap Baharı’ndaki
Rolü Bilimsel Olarak Kanıtlandı” adını ta#ıyan yazısı okunabilir.
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alanındaki geli#melerin, ekonomik kazanç ve sosyal ilerleme fırsatlarının e#it
da!ı(tı)lmasına engel olu#turdu!unu iddia etmektedirler.
Böylesi bir durumu Üstüner (2011: 8), teknolojinin ontolojik özellikleriyle ilgili
olarak üzerinde yeniden dü#ünülmesi gereken önemli bir sorun alanı olarak görmekte ve adına da teknolojinin e!itsizlikçi olma özelli!i demektedir. Bu özellik, devlet aygıtının vatanda#larına sundu!u bili#im-temelli hizmetlere eri#imin ve kullanımın, toplumsal kesimlerde (ba#ta özürlüler olmak üzere, ya#lılar, gelir yetersizli!i içinde yer alanlar, etnik ayrımcılı!a maruz kalanlar vb.) e#it bir da!ılım göster(e)memesi durumu anlamına gelmektedir. Letch ve Carroll (2008: 286-287) da,
B"T’lerin tercihler ve temel e!ilimlere katılma yeteneklerini sınırlayıcı bir faktör
olması açısından, bireyler ile kamu sektörü hizmetleri arasında bir engel rolü üstlendi!ini belirtmektedir. Bu durum, sosyal bilimler alan yazınında “dijital uçurum” (digital divide) #eklinde tanımlanmaktadır.
B"T’lere eri#imde meydana gelen e#itsizlik olarak tanımlanan dijital uçurum,
günümüzde sıkça tartı#ılan bir kavram hâline gelmi#tir. B"T’ler bir yandan co!rafi
sınırlar, zaman ve toplumsal sınırlılıklarla mücadele etmede mühim katkılar sa!larken; di!er yandan farklı ekonomiler veya sosyal, iktisadi ve co!rafi kesimler
arasında birtakım e#itsizlikler meydana getirmektedir.3 B"T’lere “sahip olanlar” ile
“olmayanlar” arası farklılık olarak betimlenen dijital uçurum, uluslar ve bölgeler
arasında co!rafi uçurum olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda, dijital uçurum
beceri ve okur-yazarlık açısından ele alındı!ında, özürlüler, göçmenler, ya#lılar,
dü#ük gelir grupları gibi toplumdan dı#lanma potansiyeli olan kesimleri içine alacak #ekilde de analiz edilebilmektedir (Canbey-Özgüler, 2006: 26-27). Nitekim
Thompson (2000: 160) küresel sistem içerisinde bilgi ve ileti#imin asimetrik bir
hareket gösterdi!ini ve bu nedenle ileti#imin küresel a!ına girme ko#ullarının da
esaslı de!i#iklikler ve e#itsizlikler gösterdi!ini belirtmektedir. Üstüner (2011: 8-9),
dijital uçurumu salt iktisadi ili#kilerle üretilen bir durum olarak de!erlendirmemekte ve #öyle devam etmektedir:
Eri#im uçurumu, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir konu. Sadece sunulacak
hizmetlere eri#imi sa!layacak ara-yüzlere ve teknik olanaklara sahip olmak veya
bunlara eri#ebilmek, bu hizmetlerden yararlanmak için yeterli olmuyor. Böylelikle sadece gereken ‘ön ko#ul’ sa!lanmı# oluyor. En az ön ko#ul kadar önemli
olan ‘beceri uçurumu’ da üzerinde durulması gereken bir olgu. ‘Teknolojik arayüz cahilli!i’ sosyo-kültürel birçok de!i#kenin karma#ık bir sonucu olarak
kar#ımızda duruyor.

Yukarıda bahsedilen co!rafi uçurumu ve toplumsal kesimler açısından gündeme gelebilecek dijital uçurumu daha somut bir #ekilde ortaya koyabilmek için
dünya genelindeki ve Türkiye’deki internet kullanımına ili#kin güncel verilere
yakından bakmakta fayda vardır. Dünya "nternet "statistikleri sitesinden derlenen
bilgilere göre (IWS, 2011a), 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Kuzey Amerika en yüksek internet kullanma oranına sahip (% 78,6) co!rafi bölge olarak kar#ımıza
çıkmaktadır. Bu bölgeyi % 67,5 oranı ile Okyanusya ve Avustralya; % 61,3 oranı
ile Avrupa izlemektedir. En az oranda internet kullananlar ise; % 26,2 ile Asya ve
% 13,5 ile Afrika’dır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, dünya genelinde toplam in3

"nternetin sosyal e#itsizlikler ve tabakala#ma ile olan derin ili#kisine dair sosyolojik temelli bir çalı#ma için bkz. Witte ve Mannon (2010).
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Tablo 1: Dünya #nternet Kullanımı ve Nüfus #statistikleri (31.12.2011)
Kıtalar/
Bölgeler

!nternet
Nüfus
(Bin, 2011, Kullanıcıları
Tahminî) (Bin, 2000)

!nternet
Kullanıcıları
(Bin, En Son
Veriler)

Nüfus
!çindeki
Kullanıcı
Oranı (%)

Kullanıcı
Sayısı Artı"
Oranı (%,
2000-11)

Kullanıcıların
Da#ılımı
(%)

Afrika

1.037.524

4.514

139.875

13,5

2.988

6,2

Asya

3.879.740

114.304

1.016.799

26,2

789

44,8

Avrupa

816.426

105.096

500.723

61,3

376

22,1

Orta Do#u

216.258

3.284

77.020

35,6

2.244

3,4

Kuzey Amerika

347.394

108.096

273.067

78,6

152

12,0

Latin Amerika/
Karayipler

597.283

18.068

235.819

39,5

1.205

10,4

35.426

7.620

23.927

67,5

214

1,1

6.930.055

360.985

2.267.233

32,7

528

100,0

Okyanusya/
Avustralya
TOPLAM

Kaynak: IWS (2011a).

!

ternet kullanıcı sayısı 2 milyar 267 milyon 233 bin 742’dir. Bu internet kullanıcılarının 1 milyar 16 milyon 800 bini Asya’da; 500 milyonu Avrupa’da; 273
milyonu ise Kuzey Amerika’da ya#amaktadır. En az internet kullanıcısı ise Okyanusya/Avustralya’da bulunmaktadır (yakla#ık 23,9 milyon). "nternet kullanım
oranları ve internet kullanıcı sayıları bölgeler temelinde Tablo 1’de detaylı bir #ekilde gösterilmektedir.
30 Haziran 2011 tarihli ara#tırma sonuçlarına göre (IWS, 2011b), dünya genelinde internet kullanıcı sayısının en yüksek oldu!u ilk 20 ülkeye bakıldı!ında, ilk
sırada, dünyadaki kullanıcı sayısının % 23’ünü olu#turan Çin gelmektedir. Bunu
sırasıyla ABD (% 11,6), Hindistan (% 4,7), Japonya (% 4,7) ve Brezilya (% 3,6) izlemektedir. Türkiye ise % 1,7 oranıyla 14. sırada yer bulmaktadır. Tablo 2’de dünyada en çok internet kullanıcısı bulunan ilk 20 ülke hakkında bilgi verilmektedir.
"nternet kullanımı açısından Türkiye’nin durumunu resmetmek amacıyla istatistiksel verilere daha yakından bakılabilir. Bu ba!lamda, 2011 yılı Nisan ayında
gerçekle#tirilen Hanehalkı Bili#im Teknolojileri Kullanım Ara#tırması sonuçlarına
göre, Türkiye genelinde hanelerin % 42,9’u internet eri#im imkânına sahiptir (Bu
oran 2010 yılının aynı ayında % 41,6 idi). "nternet eri#im imkânı olan hane oranı,
kentsel yerlerde % 51 iken, kırsal yerlerde % 22,7 düzeyinde seyretmektedir
(TÜ"K, 2011). Bu durum “kentsel” alan ile “kırsal” alan arasında Türkiye’de dijital
uçurumun varlı!ına i#aret etmektedir. Türkiye’de, 2011 yılı Nisan ayında hanelerin % 39,3’ünde geni#bant internet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit ba!lantılar
ile 3G ba!lantı) eri#im imkânı bulunmaktadır. Geni#bant ba!lantı ile internet eri#im imkânı kentsel yerlerdeki hanelerde % 47,5 iken, kırsal yerlerde % 18,6’dır.
16-74 ya# grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla
% 46,4 ve % 45’dir (Bu oranlar 2010 yılında sırasıyla % 43,2 ve % 41,6 idi). 16-74
ya# grubundaki tüm bireylerin % 36,2’si interneti düzenli olarak hemen hemen
her gün veya haftada en az bir defa kullanmaktadır. 16-74 ya# grubunda internet
kullanan bireylerin düzenli internet kullanım oranı ise % 89,5 olup, bu oran kentsel yerlerde % 90,7; kırsal yerlerde ise % 83,7’dir (TÜ"K, 2011).
Anılan ara#tırma, Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanımında kadınerkek ve kent-kır arasındaki dijital uçurumun devam etti!ini göstermektedir.
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Tablo 2: En Çok #nternet Kullanıcısı Bulunan #lk 20 Ülke (30.06.2011)
!nternet
Kullanıcıları
(Bin, 2000)

!nternet
Kullanıcıları
(Bin, En Son
Veriler)

Ülke

Nüfus
(Bin, 2011,
Tahminî)

1

Çin

1.336.718

22.500

485.000

36,3

23.0

2

ABD

313.232

95.354

245.000

78,2

11.6

3

Hindistan

1.189.172

5.000

100.000

8,4

4.7

4

Japonya

126.475

47.080

99.182

78,4

4.7

5

Brezilya

203.429

5.000

75.982

37,4

3.6

6

Almanya

81.471

24.000

65.125

79,9

3.1

7

Rusya

138.739

3.100

59.700

43,0

2.8

8

!ngiltere

62.698

15.400

51.442

82,0

2.4

9

Fransa

65.102

8.500

45.262

69,5

2.1

10

Nijerya

155.215

200

43.982

28,3

2.1

11

Endonezya

245.613

2.000

39.600

16,1

1.9

12

Kore

48.754

19.040

39.440

80,9

1.9

13

!ran

77.891

250

36.500

46,9

1.7

14

TÜRK!YE

78.785

2.000

35.000

44,4

1.7

15

Meksika

113.724

2.712

34.900

30,7

1.7

16

!talya

61.016

13.200

30.026

49,2

1.4

17

Filipinler

101.833

2.000

29.700

29,2

1.4

18

!spanya

46.754

5.387

29.093

62,2

1.4

19

Vietnam

90.549

200

29.268

32,3

1.4

20

Arjantin

41.769

2.500

27.568

66,0

1.3

TOPLAM 20

4.578.950

275.424

1.601.772

35,0

75,9

Dünyanın Geri
Kalanı

2.351.105

85.561

508.993

21,6

24,1

Toplam Kullanıcı

6.930.055

360.985

2.110.765

30,5

100,0

Nüfus !çindeki
Kullanıcıların
Kullanıcı
Oranı (%)
Da#ılımı (%)

Kaynak: IWS (2011b).

!

$öyle ki, bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 ya# grubundaki erkeklerde % 56,1 ve % 54,9 iken; kadınlarda % 36,9 ve % 35,3’tür. Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek oldu!u ya# grubu 16-24 ya# grubudur.
Bu oranlar tüm ya# gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Bilgisayar ve internet kullanımı, kentsel yerlerde % 54,7 ve % 53,2, kırsal yerlerde ise, % 26,9 ve
% 25,7’dir (TÜ"K, 2011).
Türkiye’de e!itim durumuna göre bilgisayar ve internet kullanımına bakıldı!ında #öyle bir tablo ile kar#ıla#ılmaktadır (TÜ"K, 2011): Herhangi bir okulu bitiremeyenlerin bilgisayar kullanım oranı % 3,3; internet kullanım oranı % 2,8’tir.
"lkokul mezunlarının bilgisayar kullanım oranı % 17,2 iken; internet kullanım
oranı % 15,7’dir. "lkö!retim/Ortaokul ve dengi mezuniyete sahip olanlarda bu
oranlar, sırasıyla % 60,2 ve % 57,7 olarak gerçekle#mi#tir. Türkiye’de lise ve dengi
düzeyde e!itim kurumlarından mezun olanların bilgisayar kullanım oranı % 75,6;
internet kullanım oranı % 73,3’tür. Yüksekö!renim ve daha üstü diplomaya sahip
olan ki#ilerde ise, bilgisayar kullanım oranı % 92,3 iken; internet kullanım oranı
% 91’dir.
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TÜ"K’in “Hanelerde Bili#im Teknolojileri Kullanımı Raporu”na (2011) göre,
i#gücüne dâhil olmayanlar içinde yer alan özürlüler incelendi!inde, kendileriyle ilgili bilgisayar ve internet kullanım oranlarının, 2007 yılından itibaren düzenli olarak ölçülebildi!i görülmektedir. Bu anlamda, 2011 yılı itibariyle özürlülerin bilgisayar kullanım oranı % 5,6; internet kullanım oranı da % 4,9’tur.
Bu oranlar 2010 yılı için sırasıyla, % 6,3 ve % 5; 2009 yılı için % 5,9 ve %
5,3’tür. Bu durum, yıllar geçmesine ra!men, Türkiye’de özürlülerin bilgisayar
ve internet kullanım oranlarına dair herhangi bir de!i#imin veya ciddi bir iyile#menin olmadı!ını göstermektedir. Cinsiyet ba!lamında konuya yakla#ıldı!ında, herhangi bir özür türüne sahip kadınların, özürlü erkeklere göre
bilgisayar ve interneti daha az kullandıkları görülmektedir. 2011 yılı itibariyle,
erkeklerin bilgisayar ve internet kullanım oranları, sırasıyla % 6,3 ve % 5,9
iken; kadınlarda bu oran % 4,7 ve % 3,6’dır. 2010 yılında kadınların bilgisayar
ve internet kullanım oranları % 0 olarak belirlenmi#tir (TÜ"K, 2011). Söz konusu oranın belirlenmesinde e!er teknik bir hata yoksa, bu oran son derece dü!ündürücüdür. Kadınların hem cinsiyet hem e!itim hem de özürlü olma durumları nedeniyle “üçlü” bir dı#lanma mekanizmasına maruz kaldıklarını söylemek
mümkündür. Bu durum ise, B"T’lerden yararlanma noktasında, kadınların erkeklere oranla dijital e#itsizlik problemine daha kolay maruz kalmalarına yol
açmaktadır.
Yukarıdaki veriler, dünya üzerinde internete eri#im (bireylerin bu teknolojiye
sahip olmaları) ve kullanım (eri#im sa!layabilince bu teknolojiyi kullanabilmeleri) açısından önemli bir e#itsizli!in var oldu!unu göstermektedir. Ritzer (2011:
424), internete eri#imde ve interneti kullanımda küresel e#itlik önündeki ana engelleri, GOÜ’nün altyapı yoklu!u/yetersizli!i ve bu ülkelerin B"T’lerin maliyeti
için yeterli gelire sahip olamamaları olarak de!erlendirmektedir. Ayrıca, dijital
uçurumun salt ülkeler arasında de!il, aynı zamanda ülkenin kendi içerisinde yer
alan bölgeler arasında ve cinsiyet, e!itim ve özürlü olma durumu gibi ölçütler ba!lamında da göründü!ünü belirtmek gerekir.
Yeri gelmi#ken belirtmek gerekir ki, altyapı yetersizli!i ve finansal sorunların
yanında, internet ortamında kullanılan dilin, bir ba#ka dijital uçurum kayna!ı
olarak görüldü!ü ifade edilebilir. 31 Mayıs 2011 tarihinde yapılan ara#tırmanın
sonuçlarına göre, dünya genelinde internette kullanılan ilk 10 dilin ba#ında %
26,8 ile "ngilizce; ikinci sırada ise; % 24,2 ile Çince gelmektedir. Geriye kalan %
49’luk dilimi, sırasıyla "spanyolca (% 7,8), Japonca (% 4,7), Portekizce (% 3,9),
Almanca (% 3,6), Arapça (% 3,3), Fransızca (% 3), Rusça (% 3), Korece (% 2) ve di!er diller (% 17,8) olu#turmaktadır (IWS, 2011c).
Özetle, internet ve bilgisayar kullanım oranları genel olarak artmaya devam
etmekle birlikte, gerek dünya genelinde gerekse Türkiye’de co!rafi ve sosyal nitelikli dijital uçurum varlı!ını korumaktadır. Dijital uçurumun ortaya çıkardı!ı e#itsizliklerden en fazla etkilenecek kesimlerin ba#ında, zaten toplumdan dı#lanma
riskini üzerlerinde hisseden özürlüler gelmektedir. Bu nedenle, genelde sosyal risk
gruplarının özelde özürlülerin bilgi toplumunun dı#ında kalmamaları ve edevletin ortaya çıkardı!ı fırsatlardan yararlanmaları için ülke yönetimlerinin gerekli yasal düzenlemeleri gerçekle#tirmeleri ve e-devlet uygulamalarını özürlüleri
ve onların ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlamaları ve ya#ama geçirmeleri bir zorunluluk olarak görünmektedir.
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II. ÖZÜRLÜLERE YÖNEL!K POL!T!KALARDA E-DEVLET ANLAYI$I
B"T alanında ya#anan geli#meler, özürlü bireylerin önlerindeki engellerin
kaldırılabilmesi, ya#am kalitelerinin artırılması ve toplumla bütünle#meleri yönünde son derece önemli fırsatlar sunabilmektedir. Ancak, özürlü bireyler tüm bu
fırsatlardan yararlanma yolunda çe#itli engellerle de kar#ıla#abilmektedir. Geli#mi# pek çok teknolojik aracın kullanımı hem sa!lıklı hem de özürlü insanlar için
hâlâ sorunludur. Bu durum, özellikle özürlü insanların teknolojik aygıtlardan soyutlanması sorununa yol açmaktadır. Mevcut ileti#im hizmetlerini kullanmakta
zorlanan özürlüler, çalı#ma ortamlarında, bilgiye ula#mada, hayatlarını düzenlemede, sosyal ili#kilerini sürdürmede ve hatta acil servisleri aramada bile güçlük
çekmektedir (Güngör vd., 2011: 3). Bu nedenle, özürlü bireylere yönelik olarak
benimsenecek politikalarda, onların ya#amlarını kolayla#tırmak amacıyla e-devlet
anlayı#ına zemin hazırlayacak öngörü ve tedbirlere yer vermek önem arz etmektedir. Bu çerçevede, çalı#manın bundan sonraki kısmında, dünyadaki ve Türkiye’deki özürlülere dair genel bir durum de!erlendirmesi yapıldıktan sonra, özürlülere ili#kin politikalarda ve düzenlemelerde e-devlet uygulamalarına ne derece yer
verildi!i ele alınacaktır. Böylelikle, e-devletin özürlüler için bir sosyal içerme aracı
olarak kullanılıp kullanılmadı!ına ı#ık tutulmaya çalı#ılacaktır.
1. Dünyada Özürlüler
Dünya çapında özürlüler, dezavantajlı gruplar içinde en büyük kitleyi olu#turmaktadır. Özürlülü!ün nedenleri arasında kalp-damar hastalıkları, solunum hastalıkları, kanserler, diyabet, trafik kazaları, i# kazaları, dü#meler, #iddete ba!lı yaralanmalar, ruhsal hastalıklar, malnütrisyon,4 HIV/AIDS ve di!er enfeksiyon hastalıklarının neden oldu!u kronik durumlar yer almaktadır. Ya#lanma, hayat süresinin uzaması ve nüfus artı#ına ba!lı olarak özürlü olan insan sayısı da giderek
artmaktadır.5 Özürlü bireyler, kendilerine yönelik toplumdan gelen damgalayıcı
tutumlar ve sosyal dı#lanma gibi sosyal politika sorunları nedeniyle sosyal hayatla
bütünle#ememektedir. Ayrıca, pek çok aile özürlü çocuklarını toplumdan gizleyerek onları izole etmektedir (Özgökçeler, 2011: 266).
Birle#mi# Milletler’in (BM) verilerine göre, dünya nüfusunun yakla#ık %
10’unu (650 milyon insan ve bunun 200 milyonu çocuktur) farklı türlerdeki özürlülük durumu olu#turmaktadır (Degener ve Quinn, 2002: 1). Dünya Sa!lık Örgütü
(DSÖ) ile Dünya Bankası’nın (DB) birlikte hazırladı!ı 2011 Dünya Özürlüler Raporu’na göre (DSÖ ve DB, 2011: 28), 1 milyardan fazla insanın, di!er bir ifadeyle
dünya nüfusunun yakla#ık % 15’inin bir tür özürlülük ile ya#adı!ı tahmin edilmektedir. 15 ya# ve üzerinde bireyler arasında özürlülük ile ya#amak durumunda
olan insan sayısını, Dünya Sa!lık Ara#tırması 785 milyon olarak belirtirken; Küresel Hastalık Yükü çalı#ması, bu sayıyı yakla#ık 975 milyon olarak ifade etmektedir.
Dünya Sa!lık Ara#tırması bu ki#iler arasından 110 milyon ki#inin i#levlerini yerine
4

Beslenmenin içerik ve/veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, vücudun gereksinimlerine kar#ın, sa!lanan enerji ve besin ö!elerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik durum. Anılan durum, günlük enerji ihtiyacı, ya!, cinsiyet, beden ebadı ve fiziksel
aktiviteye ba!lı olarak de!i#iklik gösterir.

5

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-11395/3-aralik-dunya-ozurluler-gunu.html, 03.12.
2011.
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getirme konusunda “ciddi zorluklar” ya#adı!ını tahmin etmektedir. Küresel Sa!lık
Yükü çalı#ması, 0-14 ya# arası çocuk özürlülü!ünün ise, 13 milyonu “#iddetli özürlülük” olmak üzere 95 milyon seviyesinde oldu!unu belirtmektedir.6
Birle#mi# Milletler Kalkınma Programı (UNDP), özürlülerin % 80’inin GOÜ’de
ya#adı!ını ortaya koymakta; DB’de dünyanın en yoksul insanlarının % 20’sinin,
özürlülü!ün herhangi bir türüne sahip olanlardan olu#tu!una dikkat çekmektedir. Ayrıca, her 10 çocuktan 1’inin özürlülükle bir #ekilde ili#kili oldu!u saptanmı#tır. Yoksul ülkelerde ya#ayan özürlü çocukların sadece % 2’si ila % 3’ü okula gitme imkânına sahiptir. Özürlülerle ilgili istatistiklerden elde edilen rakamların ise her geçen gün artı# yönünde bir e!ilim ta#ıdı!ı belirtilmektedir.7
OECD ülkelerinde özürlülük oranı, dü!ük e"itim düzeyine sahip bireyler arasında
daha yüksektir. Ortalama olarak dü#ük e!itim düzeyine sahip insanların % 19’u,
daha yüksek e!itim düzeyine sahip insanların ise % 11’i özürlü durumdadır. Bununla birlikte, OECD ülkelerinin ço!unda, özürlü kadın nüfusu, özürlü erkek nüfusunu
geçmi#tir.8 UNESCO, GOÜ’de ya#ayan özürlü çocukların % 90’ının okula gidemedi!ini tespit etmi#tir. Yüksekö!retimde yer alan özürlü ö!rencilerin oranı artmasına
ra!men, kendilerini ilgilendiren konularda temsil dereceleri hâlâ zayıftır.9
Dünya çapında, toplam 45 ülkede –ayrımcılık, yoksunluk ve sosyal dı!lanma gibi
alanlarda– özürlülere ili#kin kanunlar çıkarılmı#tır. Ancak söz konusu kanunlar,
özürlülerin özellikle çalı#ma hayatında kar#ıla#tıkları sorunların a#ılmasında yeterli ol(a)mamı#; yeni meslek hastalıkları, akıl hastalı!ı ve bazı kronik hastalıklar
gibi görünmez rahatsızlıklarla ilgili güncellemeleri de yap(a)mamı#tır.10
2. Türkiye’de Özürlüler
Türkiye’de geçmi#ten bu yana özürlüler konusunda bilgi ve veri eksikli!i ya#anmaktadır. Bu eksikli!i gidermek amacıyla Türkiye "statistik Kurumu (TÜ"K,
eski ismiyle Devlet "statistik Enstitüsü, D"E) ile Ba#bakanlık Özürlüler "daresi
Ba#kanlı!ı (ÖZ"DA),11 “2002 Türkiye Özürlüler Ara#tırması”nı12 yapmı#tır. Bu
6

http://www.ozurluve yasli.gov.tr/ tr/haberler/s/34, 14.12.2012.

7

http://www.disabled-world.com/disability/statistics/, 25.12.2011; http://youthink.world
bank.org/issues/disabilities, 29.01.2012.

8

http://www.disabled-world.com/disability/statistics/, 25.12.2011.

9

http://www.disabled-world.com/disability/statistics/, 25.12.2011.

10

http://www.disabled-world.com/disability/statistics/, 25.12.2011.

11

Özürlüler "daresi Ba#kanlı!ı’nın kurulu# amacı, özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin
ve verimli bir #ekilde yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve kurulu#lar arasında i#birli!i ve koordinasyonu sa!lamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın
olu#masına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını ara#tırmaktır. 22 Kasım 2002 tarihinde Çalı#ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı!ı’na ba!lanan Özürlüler "daresi Ba#kanlı!ı 6 Mayıs 2003 tarihinde yeniden Ba#bakanlı!a ba!lanmı#tır. Özürlüler "daresi Ba#kanlı!ı 2011 yılına kadar çalı#malarını sürdürmü# ve 633
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 08.06.2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı"ı’nın (http://www.aile.gov.tr/tr/) kurulmasıyla Özürlü ve Ya#lı Hizmetleri Genel Müdürlü!ü (http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/) olarak yeniden yapılandırılmı#tır.

12

Söz konusu ara#tırmanın ikincisi de TÜ"K tarafından 2010 yılında yapılmı# olup, analiz
çalı#ması devam etmektedir. 2011 yılının ikinci yarısında yayınlanması planlanmasına
ra!men, bu kitap bölümünün hazırlandı!ı dönemde analiz sonuçları kamuoyuna duyurulmamı#tır.

339!

IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu

ara#tırmadaki bazı bulgulara (D"E, 2002: 5) göre özürlülük, öncelikle bir sa!lık sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Özürlüler Ara#tırması’nda, Türkiye’de özürlülük
türleri görme özürlüler, konu!ma özürlüler, i!itme özürlüler, ortopedik özürlüler, sürekli
hastalı"ı olanlar, zihinsel özürlüler, klinik bakıma ihtiyaç duyanlar, duygusal, sosyal ve
ruhsal sorunu olanlar #eklinde sıralanmı#tır. Özürlülü!ün nedenleri ise; “do!umöncesi”, “do!um anına ait” ve “do!um-sonrası” olarak belirtilmi#tir (D"E, 2002:
21-23, 24-28).
Ara#tırma sonuçlarına göre, özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
% 12.29’dur. Buna göre Türkiye’de yakla#ık 8 buçuk milyon birey özürlü olarak
ya#amlarını sürdürmektedir. Dünyada ve Türkiye’de en yaygın özür gruplarının
sırasıyla ortopedik, görme, i#itme, dil ve konu#ma, zihinsel özürlüler (buraya kadar kısaca OG"DKZ) ve süre!en hastalıklar oldu!u tespit edilmi#tir. Türkiye nüfusunun % 2,58’ini OG"DKZ, % 9,70’ini ise süre!en hastalı!ı olanlar meydana getirmektedir (D"E, 2002: 6).
Bunun yanında, özürlülerde “e!itim seviyesi”, toplumun geneline göre dü#üktür. Özürlülerin içinde okuma-yazma bilmeyenlerin oranı oldukça yüksektir. OG"DKZ’de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı % 36,33; süre!en hastalı!ı olanlarda
ise bu oran % 24,81’dir. Okuma-yazma bilenlerin ise büyük kısmı ilkokul mezunudur (D"E, 2002: 11).
Ayrıca, özürlülerin e!itim durumlarına cinsiyet ba!lamında bakıldı!ında,
kadınların erkeklere göre daha dezavantajlı durumda oldu!u görülmektedir. Örne!in, okuma yazma bilmeyen kadınların oranı OG"DKZ’de % 48,01 iken erkeklerde bu oran % 28,14; süre!en hastalı!ı olanlarda ise bu oran, kadınlarda %
35,04, erkeklerde % 9,78’dir (D"E, 2002: 9).
Özürlü bireylerin istihdam boyutu de!erlendirildi!inde, özürlülerde i#gücüne katılım oranının ("KO) dü#üklü!ü ve i#sizlik oranının yüksekli!inin oldukça ciddi boyutlarda oldu!u görülmektedir. Türkiye genelinde, OG"DKZ’de
i#gücüne katılım oranı % 21,71 iken, i#sizlik oranı ise; % 15,46’dır. Bu oranlar,
süre!en hastalı!ı olanlarda sırasıyla % 22,87 ve % 10,77’dir. Genel olarak,
kentte ya#ayan özürlülerde kırdakilere göre hem i#gücüne katılım hem de i#sizlik oranları daha yüksektir. Cinsiyet ba!lamında bakıldı!ında, e!itim
alanındaki duruma benzer #ekilde, kadınların erkeklere göre daha dezavantajlı
oldu!u görülmektedir. Özürlü kadınların hem i#gücüne katılım oranları çok
dü#ük hem de i#sizlik oranları erkeklerden daha yüksektir (D"E, 2002: 15).
Gerek dünya genelindeki özürlü nüfus, gerekse Türkiye’deki özürlü nüfusun toplam nüfusa oranı dikkate alındı!ında, özürlülerin çok önemli bir sosyal
risk grubunu olu#turdu!u rahatlıkla anla#ılabilmektedir. Bu ba!lamda, özürlülerin hayata daha sıkı tutunabilmeleri, kendilerini akıp giden toplumsal ya#amın bir parçası olarak hissedebilmeleri ve ya#amlarının kolayla#tırılması
için B"T’lerin ortaya çıkardı!ı imkânların bu risk grubunun da hizmetine sunulması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk çerçevesinde, gerek uluslararası düzeyde gerekse ulusal düzeyde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu
tedbirlerin ba#ında genelde B"T’lere özelde e-devlete ili#kin politika ve düzenlemelerin özürlülere yönelik hükümleri de kapsayacak #ekilde tasarlanması,
böylece uluslararası ve ulusal düzeyde yasal altyapının olu#turulması gelmektedir.
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3. E-Devlet ve Özürlüler: Politika ve Düzenleme Boyutları
Bilindi!i gibi e-devlet, vatanda#a verilen kamusal hizmetlerin elektronik ortamda
sunularak, kesintisiz, hızlı ve güvenli bir biçimde yerine getirilmesi anlamına
gelmektedir. Buradaki hedef, devlet hizmetlerinin, kurumsal ve bireysel temelde
B"T’ler aracılı!ıyla sunulmasıdır. E-devletin geli#mesiyle birlikte kamusal hizmetlerin vatanda#lara sunum imkânları da iyile#mektedir. Bunun yanında, B"T’lere
eri#im olana!ı olmayanlar ya da B"T kullanım becerilerine sahip olmayan özürlülerin de anılan hizmetlerden yararlanmaları bir gerekliliktir. Bu ba!lamda, ulusal
e-devlet eylem planları, içerici e-devlet anlayı!ıyla hiçbir vatanda#ın e-hizmetlerin
kullanımında geride kalmamasını sa!lamaya çalı#malıdır. Bu amaçla, dı#lanma
riski ta#ıyan kesimlerden biri olan özürlülere, kamusal hizmetleri ula#tırabilmek
adına spesifik kriterler belirlenmi#tir. Devletler ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde
kamu hizmeti sunan kurumlar ve di!er aracılarla beraber (STK, sivil halk, hükümet-dı#ı kurulu#lar vb.) giderek artan bir biçimde B"T’leri i# süreçleriyle bütünle#tirmeye gayret etmektedirler. Bu çerçevede yürütülen çalı#malar e-içerme politikası ba!lamında de!erlendirilmektedir.
a. Politika Boyutu: E-#çerme
Günümüzde bilgiye, toplumun tüm bireylerinin e#it bir #ekilde eri#ebilmesi gerekmektedir. B"T’lere sahip olup olamamanın yanı sıra; ilgili teknolojileri kullanamama da “e-içerme politikası” (e-inclusion policy) çerçevesinde ele alınmaktadır. E-içerme politikasının en önemli alt alanını ise “e-eri#ilebilirlik” (eaccessibility) meydana getirmektedir (Canbey-Özgüler, 2006: 81). “Evrensel Eri#im” (Universal Accessibility), “Yardımcı Teknolojiler” (Assistive Technology),
“Herkes "çin Tasarım” (Design for All), bedensel özürlülerin enformasyon, bilgi,
e!itim ve çalı#ma fırsatlarını elde edebilmede son derece önemli hâle gelmi#tir.
E-içerme ba!lamında, tele-konferans, e-posta listeleri, haber grupları, sohbet
odaları, e-ticaret ve benzeri B"T’lere dayalı uygulamaların özürlüler tarafından
da kolaylıkla kullanılabilmesi gerekmektedir. Sayısal teknolojinin evrimi ve
a!(sı) yapıların hayatın her alanını etkiledi!i günümüzde, B"T’ler özürlülerin de
toplumun di!er bireyleri kadar e!itim, istihdam olanakları ve kamu hizmetlerine eri#imi için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. "nternet kullanımının ö!renilmesi, web eri#imi ile ilgili teknik ve malî desteklerin sa!lanması e-eri#im politikasının temel hedefleri arasında gösterilmektedir. 13
AB üyesi ülkelerde nüfusun % 10’u ilâ % 20’si arasında bulunan özürlü bireylere yönelik e-içerme politikaları büyük önem ta#ımaktadır. Bu ba!lamda, AB’deki
özürlülerin % 16’sı çalı#ma ça!ında bulunmakta ve bunların % 44’ü uygun deste!i
alabildi!inde toplumun “de"erli bir parçası” olabilmektedir (Saz, 2011: 38). Anılan
deste!in, e-devlet çerçevesinde gündeme gelen e-içerme yakla#ımıyla ba!lantılı
oldu!u da bilinen bir gerçektir.
AB düzeyinde e-içerme politikasının geli#mesinde bazı çalı#malar kayda de!er
katkılar yapmı#tır. Bunlar arasında ilk sırada yer alan i2010 "nisiyatifi (20052010), Avrupa bilgi toplumu ve medya politikaları ba!lamında üç öncelikli alan
belirlemi#tir. Bunlar, bilgi toplumu ve medya için açık ve rekabetçi bir iç piyasayı
13

http://www.yeniekonomi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=93:
sakat-ve -oezuerluelerin-bt-kullanm&catid=36:e-icerme& Itemid=100, 30.01.2012.
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te#vik eden bir “Tek Avrupa Bilgi Alanı”nın tamamlanması; daha fazla ve daha iyi
i# olanakları ve büyümeyi te#vik etmek için B"T ara#tırmalarına yönelik yenilikçilik ve yatırımların güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma, kamu hizmeti öncelikleri ve ya#am kalitesi ile uyumlu bir büyümeyi te#vik eden “"çerici Avrupa
Bilgi Toplumu”nu hayata geçirmektir (European Commission, 2005: 4).
E-içerme politikası açısından bir di!er önemli geli#me, “"çerici Bir Toplum "çin
B"T” temasıyla 2006 yılında Riga’da toplanan AB’ye üye devletlerin bakanlarının
duyurdu!u Riga Deklarasyonu’dur. Riga Deklarasyonu, i2010 "nisiyatifine yönelik
önemli bir adım ve üye devletlerin e-içerme konusunda benimsedikleri ve gelecekte
atılacak adımlara ili#kin siyasi bir dayanak olmu#tur. Bu Deklarasyon’da, ya#lı ve
özürlülerin temel ihtiyaçları; co!rafi dijital uçurum; e-eri#im ve kullanılabilirlik;
dijital okur-yazarlık, sosyal içerme ve içerici e-devlet gibi ba#lıca konular ve bu konularda ya#anan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik önlemler üzerine odaklanılmı#tır.14 Bu çalı#madan sonra konuyla ili#kili olarak her yıl de!i#ik toplantılar
yapılmı#tır. Bu toplantılara birçok Avrupa ülkesinden gelen delegeler katılmı# ve
toplantılar aracılı!ıyla e-içerme politikaları hakkında tartı#ma ve uzla#ma iklimi
olu#turulmu#tur (Saz, 2011: 40; Petrauskas vd., 2008: 49; &imonová, 2005: 164-5).
Son olarak Avrupa Komisyonu (AK) bünyesinde yer alan “"çerme için B"T” ünitesi, e-içerme politikası ve projeleri için eInclusion@ePractice.eu portalını hizmete
sunmu#tur. Anılan portalın temel amacı, bilgi alı#veri#inin yapıldı!ı ve etkili eiçerme örneklerinin ara#tırmacılar arasında payla#ıldı!ı online bir ortam geli#tirmek ve bu sayede e-içerme alanında inisiyatifler ve sinerjiler olu#turmaktır. Söz
konusu portalda, sayıları giderek artan uygulamalı konular, haberler, kütüphane
ögeleri, e-içerme çalı#ma grupları ve duyurular yer almaktadır. Ayrıca portal, Türkiye’nin de içinde bulundu!u otuz Avrupa ülkesindeki e-içerme durumlarını daha
yakından inceleme imkânı sunmaktadır. 15 Bugünlerde özürlülere yönelik eiçerme merkezli olarak geli#tirilen ve yenilik potansiyeli olan teknolojiler ses teknolojileri, mobil cihazlar, kablosuz ve ileti#im teknolojileri, sensörler ve Radyo
Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojileri, bili#sel sistemler, otomatik vezneler
(ATM), kiosk-terminaller, self-servis terminalleri, açık sistem portalları, web hizmetleri, biometrik sistemler ve robotlar olarak öne çıkmaktadır.
E-eri#ebilirlik, e-içerme politikasının en merkezi konusudur. E-eri#ilebilirlik,
özellikle dezavantajlı kesimlerin internet ve B"T’lere eri#ilebilirli!ini vurgulayan
bir terimdir. E-eri#ilebilirlik çalı#maları, B"T altyapılarının yaygınla#tırılarak toplumun tüm kesimlerine ula#tırılmasını ve B"T’lere dayalı uygulamalar tasarlanırken, dijital uçurum ve sayısal dı#lanma riski olan özürlü bireylerin de göz
önünde bulundurularak içerici sistemler olu#turulmasını kapsamaktadır (Saz,
2011: 9-10).
Eri#ilebilirlik, bir uygulamanın içeri!inin ve vermi# oldu!u hizmetin “herkes”
tarafından eksiksiz ula#ılabilir, algılanabilir, de!erlendirilebilir ve kullanılabilir
olması; duruma, ihtiyaçlara ve tercihlere cevap verebilecek esneklikte olması anlamına gelmektedir. Buradaki “herkes” kelimesi özürlü olsun olmasın bütün bireyleri içine almaktadır. Dolayısıyla günümüzde, özürlü bireylerin sosyal, kültü14

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf,
25. 04. 2012.
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http://www. epractice.eu/einclusion, 02.02.2012.
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rel, politik ve benzeri alanlarla daha kolay bütünle#ebilmesi konusunda eeri#ilebilirlik çalı#maları, e-devlet uygulamaları ba!lamında büyük bir önem te#kil
etmektedir. Saz’ın (2011: 17-18) da vurguladı!ı gibi, bilgi toplumu çalı#malarının
gerçek anlamda ba#arı kaydedebilmesi için bilgi toplumunun getirdi!i tüm
fırsatların, ba#ta özürlüler olmak üzere, dezavantajlı gruplar gibi yeni teknolojilerin kullanımının zor oldu!unu dü#ünen bireyleri de kapsayacak #ekilde toplumun
bütün kesimleriyle payla#ılması gereklidir. Özürlülerin bilgi toplumunun getirilerinden yararlanabilmeleri gerekirken; bu grupların kendilerine özgü gereksinimleri, B"T’lerin tasarım, üretim ve kurulumu a#amalarında ne yazık ki göz ardı edilmektedir. Örnek olarak, görme özürlü bireylerin web sitelerini kullanabilmeleri
için sitenin fontlarının büyütülmesi ya da sesli sürümünün olması gerekmektedir.
Söz konusu bireyler web sitelerini taramalarına imkân verecek yazılımlara sahip
de olsalar, e!er web siteleri tanımlanmı# standartlarda olu#turulmamı#sa, bu programlar çalı#mayacaktır. Dolayısıyla, bir web uygulamasının eri#ilebilirlik özelli!inin olmaması durumunda, özürlülerin bu sitenin içeri!ine ula#abilmeleri ya
imkânsız ya da çok güç olmaktadır.
Eri#ebilirli!in en önemli boyutunu web eri#ilebilirli!i olu#turmaktadır. Web
eri#ilebilirli!i, özürlüler tarafından web sayfalarının “etkin” bir biçimde kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. Bir ba#ka ifadeyle, web sayfalarına eri#ilebilirlik sayfaların özürlü ki#ilerin algılayabilece!i, anlayabilece!i, gezinebilece!i, etkili
bir #ekilde kullanabilece!i ve bunun yanında içerik olu#turup, katkıda bulunabilece!i bir #ekilde tasarlanmasıdır. Web eri#ilebilirli!i görme, i#itme, fiziksel, konu#ma, algılama ve sinirsel özürlülerin de dâhil oldu!u tüm özürlü bireyleri kapsamaktadır.16 Mevcut birçok web sitesi içerdikleri eri#ilebilirlik engellerinden dolayı, özürlü bireylerin ula#ımını çok zor veya imkânsız kılmaktadır. Hâlbuki, web
siteleri eri#ilebilir bir yapıda olsa, özürlü bireyler de web sayfalarını etkili bir #ekilde kullanabilecektir.
Ayrıca, web eri#ilebilirli!i kurumlar ve özürlü olmayan bireyler açısından da
yararlı olabilmektedir. Örne!in, web eri#ilebilirli!inin ana ilkelerinden biri farklı
ihtiyaçların, durumların ve tercihlerin esnek bir #ekilde kar#ılanabilmesidir. Bu
esneklik, özürlü olmayan ki#iler için de yararlı olabilmektedir. Bu duruma, internet ba!lantısı yava# olanlar ile geçici özürlülü!ü olan bireyler (kolu kırılmı# olanlar ya da ya#ları ilerlemi# olanlar) örnek olarak gösterilebilmektedir. Bununla yanı
sıra, web’in e!itim, i#letme, ticaret, devlet i#leri ve e!lence alanlarındaki rolü gün
geçtikçe artmaktadır. Özürlülerin de toplumda aktif bir rol oynamasına imkân
veren eri#ilebilir bir Web, birçok alanda özürlü bireylere “e#it” olanaklar sa!lamak
için #arttır. "laveten, web’in özürlü bireylere bilgiye ula#ım ve ileti#im açısından
e#i görülmemi# bir olanak sa!laması nedeniyle, web eri#ilebilirli!i sosyal bir konu
olarak ele alınmaktadır.17
Web eri#ilebilirlik standartlarını gerçekle#tirmek amacıyla uluslararası düzeyde
“Dünya Çapında A! Birli!i” (World Wide Web Consortium-W3C) tarafından web
16

Daha fazla bilgi için “Özürlü ki#iler web’i nasıl kullanır?” adlı Belge’ye bakılabilir. Anılan
Belge’de, özellikle farklı özürlerin web kullanımını nasıl etkiledi!i ve farklı senaryolarla
özürlü ki#ilerin web’i nasıl kullandı!ı açıklanmaktadır (http://www.w3.org/WAI/intro/
accessibility, 12.02.2012).
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http://www.w3.org/WAI/bcase/soc, 12.02.2012.
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içeri!i eri#ebilirlik kılavuzları hazırlanmı#tır. Birlik tarafından olu#turulan “Web
Eri#ebilirlik "nisiyatifi” (Web Accesssibility Initiative) ise; Birli!in, özürlülerin eri#ebilirli!ini artırma çabaları olarak de!erlendirilmektedir. Web Eri#ebilirlik "nisiyatifi
tarafından hazırlanan web içeri!i eri#ilebilirlik kılavuzu toplam dört temel ilke etrafında #ekillenmi#tir. Bu ilkeler özetle #öyle açıklanabilir (Kuzma, 2010: 3-6):
Kavranabilirlik: Bilgi ve kullanıcı ara yüzü bile#enleri, kullanıcılara kavrayabilecekleri #ekillerde sunulabilir olmalıdır. Örne!in, metin-dı#ı içerik için metin seçenekleri sunulmalıdır.
Uygulanabilirlik: Kullanıcı ara yüzü bile#imleri ve gezinim uygulanabilir olmalıdır.
Örne!in, fare ile yapılan tüm i#lemler klavye ile gerçekle#tirilebilmelidir.
Anla!ılabilirlik: Metin içeri!i okunabilir ve anla#ılabilir olmalıdır.
Etkililik: "çerik yardımcı teknolojilerle birlikte geni# farklılıktaki kullanıcı araçları
tarafından güvenli bir #ekilde yorumlanabilecek kadar nüfuzlu olmalıdır.
Bu noktada, web eri#ilebilirli!i ilkelerini kullanmayı temel prensip kabul eden
bir e-devlet sitesinin ya da kurumsal bir uygulamanın, vatanda#larının tümüne
kar#ı aynı duyarlılı!ı ve hassasiyeti göstermesi; onlara fırsat e#itli!i tanıması ve
gereken saygıyı göstermesi beklenmektedir. Ayrıca, özürlüler için “yeni” ve “ayrı”
uygulamalar yapılmayıp mevcut olan uygulamaların bu bireyler için de “eri#il(ebil)ir” kılınması, rasyonel bir bakı# açısının gere!i olarak dü#ünülmelidir.
b. Düzenleme Boyutu
Uluslararası örgütler ve uluslar-üstü kurumlar ile ulusal yönetimler, özürlüler de
dâhil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin B"T’lere ve özellikle internete eri#imini mümkün kılmak için farklı kanun ve düzenlemeleri kabul etmi#lerdir.
Çalı#manın amacı do!rultusunda, uluslararası kurulu#ların ve çe#itli ülkelerin
özürlü vatanda#ların web sitelerine eri#imini sa!lamak için ortaya koydukları düzenlemelerden örnekler a#a!ıda sunulmaktadır.
Birle!mi! Milletler (BM): BM Özürlü Haklarına $li!kin Sözle!me, 13 Aralık 2006 tarihinde New York’ta BM Genel Sekreterli!i’nde kabul edilmi# ve 30 Mart 2007’de
imzaya açılmı#tır. Sözle#me’yi 82 ülke imzalamı#tır. Söz konusu Sözle#me,
BM’nin, tarihinde en çok imzaya sahip Sözle#mesi’dir. 21’inci yüzyılın ilk kapsamlı insan hakları anla#ması ve bölgesel entegrasyon organizasyonları tarafından
imzaya açılan ilk insan hakları anla!masıdır. Sözle#me, 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlü!e girmi# bulunmaktadır. BM Özürlü Haklarına $li!kin Sözle#me’nin 9. maddesi, “eri#ilebilirlik” konusuyla ilintilidir. Bu maddede “Taraf Devletler özürlülerin
ba"ımsız ya!ayabilmelerini ve ya!amın tüm alanlarına etkin katılımını sa"lamak ve
özürlülerin di"er bireylerle e!it ko!ullarda fiziki çevreye, ula!ıma, bilgi ve ileti!im teknolojileri ve sistemleri dâhil olacak !ekilde bilgi ve ileti!im olanaklarına, hem kırsal hem de
kentsel alanlarda halka açık di"er tesislere ve hizmetlere eri!imini sa"lamak için uygun
tedbirleri alacaklardır.” ifadesi yer almakta olup, bu çerçevede devletlerin ilgili idarelerine görevler dü#mektedir (UN, 2006).
Avrupa Birli"i (AB): AB düzeyinde özürlülere yönelik düzenlemelerin temelini
AB’nin kabul etti!i Temel Haklar $artnamesi (Charter of Fundamental Rights of
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the European Union) olu#turmaktadır. Nitekim söz konusu $artname’nin 21.
maddesi özürlülük de dâhil olmak üzere cinsiyet, ırk, etnik köken, genetik özellikler, din ve politik fikir gibi çe#itli faktörlere dayalı ayrımcılı!ı yasakladı!ı gibi, 26.
maddesinde AB’nin özürlü vatanda#lara ve onların ba!ımsızlı!ına ve Topluluk
ya#amıyla bütünle#meleri ve katılımlarını sa!lamaya yönelik tedbirlerin alınmasına önem verdi!i açıkça ifade edilmi#tir (EU, 2000: 13-14).
Özürlüler $artnamesi’nin bir gere!i olarak da, Avrupa Komisyonu (AK) özürlüler ve ya#lıların toplumdaki di!er bireylerle “e#it” bir #ekilde B"T’lere eri#ebilmelerini sa!layabilmek amacıyla e-eri#ilebilirlik programını olu#turmu#tur. Anılan
program, B"T ürünlerine, hizmetlerine ve uygulamalarına eri#imde kar#ıla#ılan
engelleri kaldırmayı hedeflemektedir. AB e-eri#ilebilirlik politikalarının üç ana
aya!ı bulunmaktadır. Bunlar insan hakları; sosyal içerme ve istihdam politikaları
ile standardizasyon olarak sıralanmaktadır. Ulusal eylem planlarının son derece
önemli oldu!u, tüm AB üyesi ülkelerin koordineli olarak; önleme, tanı, adaptasyon, e!itim-ö!retim, istihdam, sosyal uyum, bilgi ve ara#tırma politikaları yürütmelerinin tavsiye edildi!i e-eri#ilebilirlik politikaları, bilgi toplumu politikasının
da temel yapıta#larından birisini olu#turmaktadır (Canbey-Özgüler, 2006: 91-92).
AB seviyesinde henüz e-eri#ilebilirlik konusunda özel bir yasa bulunmamaktadır. Bununla beraber, sektörel yasaların bazı bölümleri e-eri#ilebilirlik ile ilgili
birtakım ko#ulları açık bir #ekilde içermektedir. E-eri#ilebilirlik açısından devletlere yükümlülükler getiren temel yasal önlemler telekomünikasyon ve TV yayın
sektörlerine yönelik düzenlemelerde yo!unla#maktadır. Buna örnek olarak, özürlülere kolaylık sa!lamak için telif hakkı sahiplerinin korumadan muaf olmasına
olanak veren “Sayısal Telif Hakkı Yasası” verilebilir. Belirli sektörlerde yo!unla#an
bu önlemlere ilaveten, kamu ihale ve i# e#itli!i alanlarında kesin bir #ekilde olmamasına ra!men, örtülü (implicitly) bir #ekilde, e-eri#ilebilirlik konusuna yönelik hükümleri içeren yasalar da yer almaktadır (Güngör vd., 2011: 52-3).
AB ba!lamında e-eri#ebilirlik açısından de!inilmesi gereken bir di!er husus,
AB’nin “Herkes "çin Tasarım” (Design for All) yakla#ımını benimsemesidir. Herkes
"çin Tasarım yakla#ımı, üreticileri ve hizmet sa!layıcıları, ya#lılar ve özürlüler de
dâhil olmak üzere herkes için yeni teknolojiler üretmeye te#vik etmeyi amaçlayan
bir anlayı#tır. Avrupa Komisyonu, Herkes "çin Tasarım yakla#ımının bilgi toplumuna e#it eri#im taahhüdünün bir sonucu olarak, bu yakla#ımı ara#tırma ve geli#tirme, standardizasyon, iyi uygulamaları yayma gibi çe#itli alanlarda te#vik etme
ve destekleme sözünü vermi#tir (www.ec.europa.eu).
AB düzeyinde özürlülere ili#kin e-eri#ilebilirlik politikalarına bir anlamda yeni
bir soluk getiren düzenlemelerden biri de “AB Özürlüler Eylem Planı”dır. 20042010 yıllarını içeren söz konusu Eylem Planı, öncelikli alanlar olarak belirledi!i
istihdam, ya#amboyu ö!renme, yeni teknolojilerin kullanımı ve eri#ebilirlik çerçevesinde, özürlülerin ekonomik ve toplumsal ya#amda e#it fırsatlara sahip olmasını hedeflemektedir (European Commission, 2003: 14).
AB’nin son dönemde özürlü bireylere ili#kin olarak kabul etti!i önemli metinlerden biri, “Avrupa Özürlüler Stratejisi 2010-2020”dir. Genel olarak, toplumsal
ya#ama ve Avrupa ekonomisine katılmaları için özürlüleri güçlendirmeyi amaçlayan bu strateji, özürlülerin önündeki engelleri kaldırmak için eri#ebilirlik, katılım,
e#itlik, istihdam, e!itim, sosyal koruma, sa!lık ve üçüncül devletlere yönelik eylem olmak üzere sekiz öncelikli alan belirlemi#tir (European Commission, 2010:
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4). Eri#ebilirli!in bu alanların ba#ında gelmesi, AB’nin özürlü bireylerin toplumla
bütünle#mesinde B"T’leri ne derece önemsedi!inin temel göstergesidir. Dolayısıyla, AB genelinde özürlü bireylerle ilgili olarak yürütülen genelde e-içerme,
özelde e-eri#ilebilirlik politikaları yukarıda belirtilen geli#meler do!rultusunda
ilerlemeye devam etmektedir.
Amerika Birle!ik Devletleri (ABD): ABD, özürlü vatanda#ların eri#ilebilirliklerini
sa!lamak amacıyla birçok yasa kabul etmi#tir. ABD web eri#ebilirlik düzenlemeleri
kamu yönetimi açısından oldukça yerle#iktir ve iyi i#lemektedir. Bu ba!lamda,
di!er ülkeler için model olarak kabul edilebilecek ülkeler arasında yer almaktadır.
ABD’de Rehabilitasyon Yasası’nın 508. bölümü, internet sitelerinin özürlüler için
de eri#ilebilir olmasını zorunlu kılmaktadır (TÜRKSAT, 2009: 18).
Ayrıca, ABD’de mobil telefonlarla ilgili birçok yasa ve düzenleme #artı da söz konusudur. 1996 yılında çıkarılan Telekomünikasyon Yasası ile telekomünikasyon
cihaz üreticilerine/hizmet sa!layıcılarına, ürünlerini ve hizmetlerini, özürlüler için
kolay eri#ilebilir kılmalarını tavsiye etmi#tir. Bunun yanında, 2007 yılından itibaren, Federal Haberle#me Komisyonu’nca konu#ma ve duyma özürlü bireylere, telekomünikasyon hizmet ko#ulları deste!i vermek için “711” adlı hizmet aktif olmu#tur. ABD’de ba#ta Amerikan Özürlüler Kanunu (ADA) olmak üzere, di!er pek çok
mevzuat, özellikle duyma ve konu#ma özürlü bireyleri, özürlü olmayan bireyler
kar#ısında “i#levsellik e#itli!i” temelinde bir yakla#ımla ele almakta ve bu bakı#
açısıyla e-eri#ilebilirlik konusu analiz edilmektedir (Güngör vd., 2011: 64, 73).
#ngiltere: Esasında, "ngiltere’de do!rudan web eri#ilebilirli!ine yönelik bir yasa söz
konusu de!ildir. Bununla birlikte, web eri#ilebilirli!i malların, imkânların ve hizmetlerin sunumunda özürlü insanlara kar#ı ayrımcılı!ı yasaklayan genel bir kanun
olan “Özürlü Ayrımcılı!ı Yasası”nın (Disability Discrimination Act) önemli bir konusunu olu#turmaktadır. Bu yasa, web eri#ilebilirli!ine do!rudan i#aret etmemektedir. Bunun temel nedeni, zaten bu yasanın herhangi bir mal veya hizmete özel
olarak odaklanmak yerine hizmet sa!layıcılarının e#it eri#imi sa!lama sorumlulu!unu vurgulamak amacıyla tasarlanmasıdır. Ancak, söz konusu yasanın nasıl uygulanaca!ını gösteren düzenleme, web eri#ilebilirli!ine çok açık bir #ekilde de!inmektedir (Narasimhan, 2010: 108). Buna ilaveten, 2006 yılında Engelli Hakları
Komisyonu ve "ngiliz Standartlar Enstitüsü engelliler için PAS78 olarak bilinen
standardı hazırlamı#lardır. PAS78 standardı herkese açık (publicly available specification) bir standart olmasının yanı sıra, eri#ilebilir bir internet sitesi yönetimine
yönelik bilgileri de kapsamaktadır. "ngiltere’nin olu#turdu!u PAS78 ABD’nin olu#turdu!u Bölüm 508 ile paralellik göstermektedir (TÜRKSAT, 2009: 19).
Avustralya: Avustralya’da web eri#ilebilirli!i ile ilgili düzenlemeler, “Avustralya
Özürlü Ayrımcılı!ı Yasası”na (Disability Discrimination Act) dayanmaktadır.
Avustralya’daki hükümetlerin tümü, kamu kurumlarına ait web sitelerine eri#ilebilirlik konusuna ili#kin politikalara ve yönergelere sahiptir. Bu ba!lamda, söz
konusu yasa bünyesinde yer alan ve web dokümanlarını mümkün olan en geni#
izleyici için eri#ilebilir kılmak amacıyla yazarlar ve tasarımcılara yönelik özel rehber içeren “Dünya Çapında Web Eri#imi Danı#ma Notları” (The Worldwide Web
Access Advisory Notes), genel olarak ayrımcılık kar#ıtı rejimi desteklemekte, onun
internete uygulanabilirli!ini sa!lamakta ve yürütülebilirli!ini artırmaktadır. Bu346!
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nun yanında, “"nsan Hakları ve Fırsat E#itli!i Komisyonu” (The Human Rights
and Equal Opportunity Commission). Özürlü Ayrımcılı!ı Yasası’nın temel hedeflerini desteklemekten sorumludur. Ayrıca Komisyon, web sitesi operatörlerine
yönelik söz konusu yasanın etkileri ve izlenmesiyle ilgili danı#manlık hizmetleri
sunmaktadır (Narasimhan, 2010: 109).
Almanya: Almanya’da, özürlülerin eri#ilebilirli!i konusunu kapsayan birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu nedenle, Almanya özürlülerin eri#ilebilirli!i konusunda en ileri ülkelerinden biri durumundadır. Bu düzenlemeler, hem web hem
de di!er elektronik altyapıların eri#ilebilirli!ini içermektedir. Almanya özürlü bireyler için fırsat e#itli!i yasası formatında genel bir yasaya sahiptir ve federal yönetmelik (federal ordinance) #eklindeki düzenleme aracılı!ıyla web ve elektronik
eri#ilebilirlik konusunu ele almaktadır. Bu ba!lamda, “Engelsiz Bilgi Teknolojisi
Yönetmeli!i” web eri#ilebilirli!i konusunu kapsamaktadır. Söz konusu yönetmelik, özellikle kamu sektöründeki kurumlara, vakıflara, sa!lık sigortaları ve di!er
kurumlar ile sınırlı düzeyde de olsa özel sektöre ba!lı bazı kurumlara uygulanabilmektedir (Narasimhan, 2010: 109-110).
Portekiz: Portekiz kamu kurumlarının web siteleri için web eri#ilebilirli!ine ili#kin
ilkeleri ya#ama geçirmi#tir. Portekiz’de yürürlü!e giren özel bir kanun bulunmamasına ra!men; Portekiz’deki web eri#ilebilirli!i rejimi, güçlü denetim unsuru
açısından oldukça farklıdır. Bu alanda, “Özel "htiyaç Sahibi Vatanda#lar "çin Kamu Yönetimi Web Sitelerine Eri#ebilirlik Bakanlar Kurulu Kararı” büyük bir önem
ta#ımaktadır. Anılan kararın temel amacı, özel ihtiyaç sahiplerinin hem merkezi
hem de yerel düzeyde kamu web sitelerine daha kolay eri#imini sa!lamak ve bununla ilgili sürekli iyile#tirmelerde bulunmaktır. Ayrıca söz konusu eri#ilebilirlik
ile ilgili süreçleri yakından takip etme görevini, kurula atanan bir Bakan üstlenmi#tir (Narasimhan, 2010: 110).
#talya: "talya, içerici web eri#ebilirlik giri#imlerini uygulayarak, uluslararası normların geli#im ve de!i#imine kar#ılık veren bir ülkedir. Özürlülerin B"T’lere eri#imine ili#kin #emsiye yasa niteli!indeki “4/2004 Kanunu”nun, Avrupa Özürlüler Yılı
olan 2003 yılında taslak haline getirilmesi rastlantı de!ildir. Söz konusu Yasa’nın
gereklilikleri, web eri#ilebilirli!ini kapsamakta ve kamu kurumlarına web sitelerini
eri#ilebilir kılma yükümlülü!ü yüklemektedir (Narasimhan, 2010: 111-112).
III. TÜRK!YE’DE ÖZÜRLÜLER VE E-DEVLET:
YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
Türkiye’de hukuki birçok düzenleme, devlete özürlülere yönelik sorumluluklar
yüklemektedir. Bu ba!lamda, devlet, özürlü bireylerin korunmalarını ve sosyal
hayata uyumlarını sa!lamak amacıyla birtakım önlemler almaktadır. Türkiye’de
özürlülerin B"T’lere eri#imi açısından devlete sorumluluk yükleyen en önemli düzenleme “Elektronik Haberle#me Kanunu”dur. Türkiye’deki e-devletle ili#kili temel düzenlemelerden biri olan 5809 sayılı Elektronik Haberle#me Kanunu’nun 4.
maddesinin k bendinde, kanunun temel ilkelerinden birinin “teknolojik yeniliklerin kullanılması da dâhil olmak üzere özürlü, ya#lı ve sosyal açıdan korunmaya
muhtaç di!er kesimlerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması” oldu!u vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra, 27655 sayılı “Elektronik Haberle#me Sektöründe Tüke347!
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tici Hakları Yönetmeli!i”nin 5. maddesinin i bendi “Görme özürlülerin abonelik
sözle#melerini ve faturalarını kendilerinin faydalanabilecekleri #ekilde talep etme
hakkı”nın oldu!unu belirtmektedir.
Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve "leti#im Kurumu’na (BTK) ba!lı “Sektörel
Ara#tırma ve Stratejiler Dairesi Ba#kanlı!ı”nın 2010-2012 Stratejik Planı’nda,
özürlü ki#ilerin, elektronik haberle#me hizmetlerine di!er tüketiciler ile e#it ko#ullarda eri#mesini sa!lamak temel hedeflerden biri olarak ifade edilmi#tir (BTK,
2009: 38).
Son yıllarda Türkiye’de özürlü bireylerin B"T’lerden yararlanma olanakları giderek artmaktadır. Özellikle bedensel özürlüler için üretilen sesli kitap, Braille alfabesine göre basılan kitaplar ve özel bilgisayar programları bu teknolojik
aygıtlardan bazılarını olu#turmaktadır. B"T’lerden özürlülerin günlük hayatını
kolayla#tırmak amacıyla yararlanmanın yanı sıra; bu teknolojilerin özürlülerin
mesleki ve genel e!itiminde kullanılması da son derece önemlidir (Güngör vd.,
2011: 97). Bu ba!lamda, Türkiye Özürlüler Ara#tırması ileri analiz sonuçları irdelendi!inde oldukça ilginç neticeler tespit etmek mümkündür. Bunlardan ilkine
göre, katılımcıların özürlülü!üyle ilgili e!itim hizmetlerinden yararlanma oranları, tüm özürlülük türlerinde % 12 civarında seyretmektedir. Yani, tüm özürlülerin % 88’i kendi özürlülü!ü ile ilgili e!itim hizmetlerinden yararlanamamaktadır.
Konuyla ilgili ikinci sonuca göre, katılımcıların meslek ve beceri edinme kurslarından yararlanma oranları, tüm özürlülük türlerinde ortalama sadece % 1 civarındadır. Bu da, tüm özürlülerin ortalama % 99’unun meslek ve beceri edinme
kurslarından yararlanamadıklarına i#aret etmektedir. Üçüncü çıkarıma göre, 5-19
ya# arasındaki özürlü grup, toplam özürlü grubun % 21,4’ünü olu#turmaktadır. Bu
durum da özürlü çocukların ve gençlerin temel e!itimlerini B"T’ler ile desteklemek, kendilerine gelecekte yeni fırsatlar olu#turmak anlamına gelecektir. Analizin
ortaya koydu!u dördüncü sonuç ise, toplam özürlü grubun % 32,8’ini olu#turan
20-39 ya# grubu arasındaki özürlülerle ilgilidir. Gerek çalı#ma hayatına atılma gerekse çalı#ma hayatında en verimli dönemlerden biri olan 20-39 ya# grubundaki
özürlülerin mesleki e!itimi ve rehabilitasyonu en iyi biçimde B"T’lerin kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir (Güngör vd., 2011: 97).18
Özetle B"T’ler, özürlü kullanıcılara mobilite, ba!ımsızlık ve ya#am kalitesi
sunmakta ve özürlü bireylerin toplumla bütünle#mesini temin edecek potansiyel
bir güç ortaya koymaktadır. Bu potansiyel nedeniyle olsa gerek, Türkiye’de bazı
kamu kurum ve kurulu#ları ile yerel idareler ve di!er organizasyonlar, özürlü vatanda#lara yönelik bazı uygulamaları hayata geçirmektedirler. Söz konusu uygulamaların yakın bir zamanda sayısının artması ve daha ba#arılı bir #ekilde ya#ama
aktarılması, #üphesiz, Türkiye’nin e-devlet olma yolunda kazandı!ı tecrübelerle
yakından ili#kilidir. Türkiye’de özürlü bireyleri merkeze alan bazı e-devlet uygulamaları a#a!ıda ele alınmaktadır.
1. E-Devlet Kapısı
E-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan eri#im imkânı sa!layan
büyük bir internet sitesidir. E-Devlet Kapısı’nın amacı kamu hizmetlerini, vatanda#lara, i#letmelere, kamu kurumlarına B"T’ler aracılı!ıyla etkin ve verimli bir #ekilde
18

Ayrıca bkz. http://www.ozurluveyasli.gov.tr/tr/html/464/ileri+analiz, 02.02.2012.
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sunmaktır. E-Devlet Kapısı’nda kamu kurumlarına ait hizmetler turkiye.gov.tr
aracılı!ıyla, tek noktadan, hızlı ve güvenli bir eri#im imkânı ile vatanda#lara sunulmaktadır. Hâlihazırda toplam 12 milyon 109 bin 626 kayıtlı kullanıcı, 39 kamu kurumundan, toplam 304 kamu hizmeti alabilmektedir.19 Türkiye’de e-devletin özürlülere getirmi# oldu!u yenilikler ve hizmetler, E-Devlet Kapısı’nda “Özürlü Vatanda#lar” kategorisinde yer almaktadır. Bu kategoride, bedensel veya zihinsel engelleri
bulunan vatanda#lara yönelik özel hizmetler ve bilgiler bulunmaktadır. Sa!lık, e!itim, istihdam, sosyal haklar ve hizmetler, bakım hizmetleri, eri#ilebilirlik, özürlülere
hizmet veren kurum ve kurulu#lar gibi konulara ait bilgilere, söz konusu kategoriden eri#ilebilmektedir (Özgökçeler ve Bahtiyar, 2010). Buna göre:
Sa"lık bölümünde, dört ba#lık bulunmaktadır. Bunlar, “Do!um Öncesi ve Sonrası
Sa!lık Hizmetleri”, “Özürlülü!ün Önlenmesine "li#kin Çalı#malar”, “Tıbbi Rehabilitasyon” ve “Özürlülü!ün Tespiti ve Ölçülmesi”dir.
E"itim bölümünde, üç ba#lık yer almaktadır. Bunlar, “Özel E!itim”, “Mesleki
E!itim” ve “Özürlü Bireye Sahip Ailelerin E!itimi”dir.
$stihdam konulu bölümde, dört ba#lık bulunmaktadır. Bunlar, “Mesleki Rehabilitasyon”, “Meslek Edindirme Hizmetleri”, “Özürlüler "çin Açılan Sınavlar” ile
“"#e Yerle#tirme”dir.
Sosyal haklar ve hizmetler bölümünde, üç ba#lı!a yer verilmektedir. Bunlar, “Sosyal
Yardımlar”, “Özürlü Vatanda#ların Sosyal Güvenlik Hakları” ve “Vergi "stisnaları
ve "ndirimleri”dir.
Bakım hizmetleri bölümünde, üç ba#lık yer almaktadır. Bunlar, “Kurum Bakımı”,
“Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri” ve “Evde Bakım”dır.
Eri!ilebilirlik temalı bölümde, iki ba#lık bulunmaktadır. Bunlar, “Bilgiye Eri#im”
ile “Fiziksel Düzenlemeler”dir.
Son bölüm ise; Özürlü Vatanda!lara Hizmet Veren Kurum ve Kurulu!lar olup, toplam
iki ba#lıktan olu#maktadır. Bunlar, “Resmi Kurumlar” ve “Özel Kurulu#lar”dır.

E-Devlet Kapısı’ndan özürlülere sunulan hizmetler daha çok bilgilendirme
hizmeti niteli!indedir. Bu ba!lamda, özürlü bireyler özürlülük olgusu, ortaya çıkı#
nedenleri ve alınan tedbirler; özürlülerin özel ve mesleki e!itimden yararlanma
ko#ulları; özürlüler için emek piyasasında ihtiyaç duyulan ilgi ve yeteneklerine
uygun mesleki e!itim ve rehabilitasyon kursları; herhangi bir i#te istihdam edilememi# veya çalı#amayacak derecede özürlü olan ve aynı zamanda ekonomik olarak muhtaç durumdaki bireylere devlet tarafından verilen çe#itli sosyal yardımlar;
özürlülerin erken emeklilik ve malulen emeklilik hakları; özürlüler için vergi indirimi ve muafiyeti; özürlülerin bakım ko#ulları ve Türkiye genelinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezler; özürlülere yönelik yürütülen projeler ve
Türkiye’de özürlü vatanda#ların eri#ilebilirli!i konusunda çıkan yasalar hakkında
bilgiler E-Devlet Kapısı’nda “Özürlü Vatanda#lar” kategorisi altında vatanda#a
sunulan temel bilgilerin konu ba#lıklarına örnek olarak verilebilir. Anla#ılmaktadır ki, E-Devlet Kapısı’nda özürlüler için sadece bilgi verme hizmeti sunulmakla birlikte, sunulan bilgiler oldukça kapsamlı ve çe#itlidir. Bununla birlikte, Türkiye’de özürlüler için beklenti düzeyi yüksek birtakım projeler de gerçekle#tirilmektedir. Bunlar kısaca #u #ekilde açıklanabilir:
19
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Bo"aziçi Üniversitesi (GETEM)-Türk Telekom #!birli"i “Telefon Kütüphanesi Projesi”: 2006 yılından itibaren internette sesli kütüphane hizmeti sunan Bo!aziçi
Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve E!itim laboratuarı (GETEM), Türk Telekom’un da deste!iyle görme özürlülerin telefon üzerinden birçok sesli kitaba
eri#mesini sa!lamaktadır. Söz konusu proje sayesinde görme özürlü bireyler,
“08002199191” numaralı telefon üzerinden ücretsiz olarak birçok sesli kitaba ula#abilmektedir. Hizmetten faydalanmak isteyenler, görme özürlü olduklarına dair
bir raporla GETEM’e ba#vurarak #ifre alabilmekte ve kullanıcılar, aldıkları #ifreyle
200’den fazla sesli kitaba ücretsiz olarak eri#ebilmektedir (Siviliz, sayı 30: 7, 2012).
Ula!tırma, Denizcilik ve Haberle!me Bakanlı"ı “Gören Göz” Projesi: Ula#tırma,
Denizcilik ve Haberle#me Bakanlı!ı tarafından geli#tirilen bu proje ile görme özürlüler, yön tarifi yapan navigasyon sistemine dayalı bir cihaz ve bu cihazın üzerindeki GPS alıcısına gelen koordinat bilgileriyle yardım almaksızın istedi!i yere ula#abileceklerdir. Cihaz sayesinde görme özürlüler, bulundukları konumu yakınlarına veya istedikleri ki#ilere mesajla bildirebilecektir. Modüler olması sebebiyle
geli#tirilme imkânına da sahip olan “Gören Göz”, yerel yönetimlerin bluetooth
yayın altyapısıyla verecekleri hizmet sayesinde, toplu ta#ıma araçlarının bilgilerini de görme özürlülere aktarabilecektir.20
#zmir Büyük!ehir Belediyesi “Görme Engelliler için Sesli Kent Rehberi” Projesi:
Proje kapsamında Co!rafi Bilgi Sistemleri’yle konumları belirlenen, aralarında
kamu kurulu#ları, hastaneler, eczaneler, dinî mekânlar, eczaneler, otobüs durakları, okullar ve restoranların da yer aldı!ı 15 bin adet önemli yer bilgisi, cep telefonlarına yüklenebilmektedir. Bu yer bilgileri görme özürlü vatanda#lara sözlü
olarak do!ru adresi bilmeleri için gerekli uyarı ve yönlendirmeyi yapmaktadır. Yer
bilgileri ve di!er öz-nitelik bilgileri sadece GPRS özelli!i olan cep telefonlarına
yüklenebilmektedir. Böylece, söz konusu önemli yer bilgilerini okuyabilen ve seslendirebilen özel yazılımlar sayesinde görme özürlü vatanda#lar, bulundu!u yere
yakın önemli yeri veya gitmek istedi!i yerin uzaklı!ını, yönünü sesli uyarı ile bulabilmektedir.21 "zmir örne!i göstermektedir ki, yerel yönetimler de B"T’leri kullanmak suretiyle, özürlü bireylerin sosyal hayatla bütünle#ebilmeleri noktasında
aktif bir rol oynayabilmektedir.
Türkiye’de özürlülere sunulan e-devlet hizmetleri açısından web site tasarımı
da çok önemli bir konuyu te#kil etmektedir. Bu ba!lamda, görme özürlülerin eri#ebilece!i web sitesi tasarımı ve i#itme özürlülere yönelik resim, metin, animasyon destekli dizaynlar son derece önemlidir. Bu noktada, toplumun bütününe
hitap eden kamu internet sitelerinin, görme ve i#itme özürlülere yönelik ve özellikle W3C tarafından tespit edilen WAI standartlarına uygun tasarımı bir gereklilik olarak kar#ımıza çıkmaktadır. Bu ba!lamda, Türkiye’de Sayı#tay’ın 2006 yılı
Performans Denetim Raporu’na göre, e-devlete geçi#te kamu kurumları web sitelerinin büyük bir kısmı söz konusu standartları ta#ımamaktadır (Sayı#tay, 2006: 86).
20

“Ula#tırma Bakanlı!ı, 5 Bin Görme Engelliye Bluetooth Özellikli Gözlük Da!ıtacak”,
Zaman, 04.01.2012 (http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1224059&keyfield=
67C3B672656 E2067C3B67A2070726F6A657369, 03.03.2012).
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Türkiye’de özürlülere yönelik e-devlet hizmetleri ve uygulamaları genel olarak
de!erlendirildi!inde, sınırlı sayıda projenin ya#ama geçirildi!i ve e-devlet hizmetlerinin ilgili vatanda#ları bilgilendirme seviyesinde kaldı!ını söyleyebilmek
mümkündür. Bu do!rultuda, özellikle yapılması gerekenler, yasal çerçeveyi güçlendirmek, özürlülere yönelik B"T-temelli projelerin sayısını artırmak; özürlülerin
özel ve mesleki e!itimlerinde B"T’lerden daha fazla yararlanmak ve kamu kurumlarının ve di!er organizasyonların web sitelerini özürlülerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlamak olarak kar#ımıza çıkmaktadır.
SONUÇ
B"T alanında ya#anan geli#meler özürlü vatanda#ların gündelik hayatlarını kolayla#tırma, bireysel geli#imlerine katkı sa!lama, ya#am kalitesini artırma ve sosyal
ba!larını güçlendirme potansiyeli ta#ımaktadır. Ba#ka bir deyi#le, B"T’ler, özürlü
bireylere ba!ımsızlık, ya#am kalitesi ve hareketlilik kazandırmaktadır. Son tahlilde, toplum içinde ya#ayan bütün sosyal risk gruplarının B"T’lerin bu faydalarından yararlanabilmesi veya B"T’lerden beklenen bu deste!i etkin bir biçimde
alabilmesi, bu kesimlerin söz konusu bilgi teknolojilerini kullanabilmelerine ve
onlara eri#ebilmelerine ba!lıdır. Bu kullanım ve eri#im imkânlarının yetersizli!i,
bilgi toplumunda dijital uçurum ba#lı!ı altında de!erlendirilebilecek ve bir sosyal
politika sorunu olarak kavranabilecek bir toplumsal e#itsizlik türü veya durumu
ortaya çıkarmaktadır.
Söz konusu e#itsizli!i ortadan kaldırmak ve özürlüler de dâhil olmak üzere tüm
toplum kesimlerinin B"T’lere eri#imini sa!lamak uluslararası ve ulusal düzeyde
destek bulan e-devlet alanındaki önemli amaçlardan biridir. Bu amaç çerçevesinde atılan adımlar, e-içerme ve onun bir alt ba#lı!ı olarak e-eri#ebilirlik kavramları
etrafında tartı#ılmaktadır. E-içerme politikası ba!lamında, bir yandan BM, AB,
Uluslararası Telekomünikasyon Birli!i gibi örgütler önemli roller üstlenmekte ve
çe#itli giri#imleri desteklemekte; di!er yandan devletler de yasal çerçevelerini
olu#turmaya çalı#maktadırlar. Birçok devlet açısından konuya do!rudan odaklanan bir yasanın olmamasından hareketle, mevcut yasal çerçevenin sınırlı oldu!unu iddia etmek mümkün olmakla birlikte; son dönemde özellikle AB bünyesinde
yürütülen çalı#malar göz önünde bulunduruldu!unda, e-içermeye yönelik farkındalı!ın yükselmeye ba#ladı!ı ifade edilebilir.
Türkiye özelinde konu ele alındı!ında, 5809 sayılı Elektronik Haberle#me Kanunu’nun özürlü vatanda#lar ve B"T kullanımı arasındaki ili#ki açısından devlete
birtakım sorumluluklar yükledi!i görülmektedir. Türkiye’de özürlülere yönelik edevlet hizmetleri ve projelerinin ise sınırlı oldu!unu söyleyebilmek mümkündür.
Türkiye’de özürlülere yönelik az sayıda proje, kamu kurumları tarafından hayata
geçirilmi#tir. Ayrıca, Türkiye’de E-Devlet Kapısı üzerinden özürlü bireylere sunulan hizmetler incelendi!inde, bu hizmetlerin bilgi verme hizmeti niteli!inde oldu!u çok açık bir #ekilde görülmektedir. Türkiye’de gerek özürlülere yönelik edevlet uygulamaları ve projelerinin yaygınla#ması gerekse bu uygulama ve projelerin ba#arılı olabilmesi için #u öneriler getirilebilir:
1. Özürlüler de dâhil olmak üzere, sosyal risk gruplarının B"T alanındaki yenilik
ve geli#melere eri#imi bir hak olarak de!erlendirilmelidir.
351!

IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu

2. Bilgi ça!ında, özürlülerin de bilgiye sahip olması gereklili!i ba!lamında, özürlülere yönelik e-devlet uygulamaları siyasi irade tarafından maliyet unsuru gözetilmeksizin desteklenmelidir.
3. Ülkelerdeki özürlülere ve özürlülerin B"T’lerden yararlanmasına yönelik yasal
çerçeve güçlendirilmelidir. Bu çerçevede, özürlüleri de kapsayacak #ekilde eeri#ebilirlik konusunda kanunlar kabul edilmelidir.
4. E-devlete dair benimsenen makro ölçekli politika ve stratejiler toplumun tüm
kesimlerini göz önünde bulunduran bütüncül ve proaktif bir perspektifle olu#turulmalıdır.
5. E-devlet hizmetleri ve uygulamalarının, dünya nüfusunun % 10’unu olu#turan
özürlü bireylerin temel ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanması gerekmektedir.
6. Yabancı ülke uygulamaları yakından takip edilmeli ve en iyi uygulamaların
Türkiye’de de hayata geçirilmesi sa!lanmalıdır.
7. Özürlülerin özel ve mesleki e!itim imkânları revize edilmeli ve mevcut müfredat B"T’lere göre yeniden #ekillenmelidir.
8. Teknolojilerin kullanımının yaygınla#tırılabilmesi için e!itim ve B"T alanındaki uzmanlar ba#ta olmak üzere yetkililer arasındaki i#birli!i geli#tirilmelidir.
9. Özürlülere yönelik B"T-temelli projelerin, e-devlete dair yeni bir vizyon ve anlayı# farklılı!ı olu#turaca!ı dikkate alınmalıdır.
10. Özürlülere yönelik e-devlet projelerinin, di!er sosyal risk gruplarına yönelik
geli#tirilecek e-devlet hizmetleri açısından bir model olu#turabilece!i unutulmamalıdır.
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