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ÖZET

Bilgisayar teknolojileri ve Internet, günümüz insan n, bilgi ve ileti im ihtiyaçlar na, daha kolay, daha h zl  ve daha
ekonomik çözümler bulabilmesini sa lamaktad r. Bu imkanlardan, görme engelli ki ilerin de yararlanabilmesi için,
verilen hizmetlerde baz  düzenlemeler yap lmas  gerekmektedir. Böylece elektronik ortamdaki bilgi, eri im özgürlü ü,
özgüven ve i  yapabilirlik kap lar  görme engelli ki iler için de aç lacakt r. Bu çal mada, görme engelli bireyler için
bilgisayar eri imi ve bili im çal malar  konusunda varolan imkanlar ve yürütülen çal malardan kesitler sunulmakta,
Türkiye ve Dünyadan örnekler verilerek durum hakk nda yorum ve öneriler getirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Görme Engelliler ve Bilgisayar, Engelliler için Teknoloji, Görme Engelliler için Bili im

INFORMATICS FOR THE VISUALLY DISABLED STUDENTS AT THE UNIVERSITIES

ABSTRACT

Computer technologies and the Internet provide rapid and economical solutions for the information and communication
needs of the today’s people. To provide those benefits also to the visually disabled people, some changes and settings are
kindly required. Thus, information in electronic environment, access freedom, self-confidence and business abilities will
also be benefited by the visually disabled people. In this study, existing facilities and studies in the computer access and
informatics for the visually disabled people are presented and samples about the situation and cases form Turkey and the
world are given together with the comments and suggestions.
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1. G

Günümüzde vazgeçilmeyen bir araç olan
bilgisayar, hayat n her a amas na
girmektedir. Bu kadar h zla yay lan bilgisayar,
henüz üniversite ve fakültelerde e itime
devam eden görme engelli ö rencilerin
hizmetine tam anlam yla sunulamam r.
Bo aziçi ve Orta Do u Teknik
Üniversitesi’nde e itimini sürdüren görme
engelli ö renciler k smen de olsa bu
olanaklardan yararlanmaktad rlar. Bilgisayar
kullan nda, ders kitaplar  taray  arac yla
bilgisayara kaydedilmekte ve görme engelli

renci bir “ekran okuyucu” program
yard yla bu kitaplar  okuyabilmektedir.
nternet arac yla gerekli kaynaklara

ula abilmektedir. Bu yolla gereksinim
duydu u ara rmalar  yapabilmekte, istedi i
makaleyi okuyabilmektedir.

Bilgisayar n ekran  okuyabilmek için özel
programlar geli tirilmi , Türkçe ve ngilizce
yaz mlar haz rlanm r. Bu ekran okuyucu
programlar n çal abilmesi için özel bir
bilgisayara gereksinim duyulmamaktad r.
Mevcut olan bilgisayara eklenecek baz
parçalar n yard yla bu sorun da ortadan

kald labilmektedir. Görme engelli
rencilerin fakültelerin bünyesinde bulunan

bilgisayar laboratuarlar ndanaktif bir ekilde
yararlanabilmeleri için, en az burada bulunan
bilgisayarlar n dörtte birinin uygun bir hale
getirilmesi gerekmektedir. Ayr ca k smen
görmesi olan görme engelliler için
geli tirilmi  bilgisayar yaz mlar
bulunmaktad r. Görme engelli ki i bu
yaz mlar yard yla yaz , grafik, resim gibi
materyalleri alg lamakta, bu yaz mlar görme
engellilerin e itim sürecine önemli katk lar
sa lamaktad r.

2. ÜN VERS TELERDEK  GÖRME
ENGELL LER

Üniversite ö rencilerinin ö renim ya ant lar
boyunca, üniversite yerle kelerinde bir çok
zorlukla kar la  bilinmektedir. Üniversite
gençli i aras ndaki görme özürlü ö rencilerin
fiziksel, ruhsal ve sosyal gereksinim ve
beklentileri görenlerden farkl  de ildir. Bu
nedenle e itim amaçlar nda bir farkl k
beklenmemelidir. Ancak e itim ortamlar n
görme engelli ö rencilerin özelliklerine uygun
olarak haz rlanmas  gerekmektedir.
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Görme engelli üniversite ö rencilerinin
çevrelerini geni letmede, ya ant lar
zenginle tirmede, teknoloji ürünü araç
gereçlerin (özellikle bilgisayar ve Internet’in)
ak lc  bir biçimde planlan p uygulamaya
konmas  önemli bir ad m olacakt r. Çünkü
görme engelli ö renciler görme gücünün
sa layaca  alg lardan yoksun kald klar  için
çevrelerinden dokunma, i itme, koklama gibi
duyumlar  izleme yoluyla elde etmektedirler.
Birey bütün yaratma gücü ve yetenekleriyle
toplumun bölünmez bir bütünü oldu undan bu
gücü, toplum yarar na yöneltmek kullanmak
ve verimli k lmak görevi de toplumun
kurumlar na aittir. Görme engelli yüksek

renim gençli inin var olan gizli güçlerini
program d  etkinliklerle de erlendirmek,
onlar n sosyal becerilerini geli tirmek,
üniversite ya ant lar nda kar la acaklar
sorunlar  en aza indirmekte üniversitelere
büyük görevler dü mektedir.

Üniversite hayat ndan örnekler vermemiz
gerekirse; görme engelli ö rencinin,
üniversitede fakülte binas  içinde rahatça
dola abilmesi için, merdiven ve koridor
ba lar na aç klama belirten braille levhalar n
konmas  gerekmektedir. Ders programlar
haz rlan rken, derslerin dersliklere göre
da lmas  esnas nda, görme engelli

rencilerin ald klar  derslerin mümkün
oldu u kadar ula  kolay olan dersliklere
verilmesi daha yerinde olacakt r. Görme
engelli ö renci, üniversitenin bulundu u
ehire ba ka bir ehirden gelmi se ya da

üniversiteye uzak bir yerde ikamet ediyorsa
rencinin talebi ile devam etti i fakülteye

yak n olan yurtlara yerle tirilmelidir. Görme
özürlü ö rencilerin yemekhaneden rahatça
yararlanmas  için, ula  kolay olan bir
masan n görme özürlü ö rencilere
ayr lmas nda fayda vard r. Önceden
yemekhane çal anlar  ikaz edilerek, görme
özürlü ö rencinin yemekhaneye gelmesi
esnas nda yeme inin bulundu u masaya
getirilmesi ya da yemek almas na yard m
edilmesi sa lanmal r. Bu tür örnek durumlar
için çözüm üretmek, zaten hayatla mücadele
eden görme engelli üniversite ö rencilerinin
tüm enerjilerini derslerine ay rmas na
yard mc  olacakt r.

3. GÖRME ENGELL LER N B M

Görme engelliler de bili im teknolojisinin
olanaklar ndan yararlanabilirler. Görme
sorunu olan bireylerin bilgisayar
kullanabilmeleri için özel bir donan ma
ihtiyaçlar  yoktur. Yani piyasada
bulunabilecek güncel bir bilgisayar modelini
ve bu modele entegre donan mla ilgili di er
ayg tlar  kullanabilmeleri mümkündür.
Belirtilmesi  gereken bir di er konu da
görmeyenlerin güncel yaz mlardan pek
ço unu kullanmakta olduklar r.
Görmeyenlerin di er bireylerden farkl  olarak
bili im alan nda duyduklar  tek özgün ihtiyaç
kulland klar  bilgisayarlar  seslendiren yada
ekrandaki yaz lar  büyüten özel yaz mlard r.
Görme engelliler için bili im çözümlerini ve
yaz mlar  iki alt ba kta inceleyebiliriz:

3.1. Sesli Çözümler

Bu yaz mlar ba ca üç kategoride
toplanmaktad r.

Editör Programlar: Bu tür yaz mlar n
kullan lmas  halinde Microsoft Word benzeri
bir kelime i lem ortam  olu makta, ihtiyaç
duyulan metin çal malar  bu ortamda
yap labilmektedir. Gerçekle tirilen bu
çal malar kaydedilip dosya formunda
saklanabilmekte, ancak i letim sisteminin
bütüncül olanaklar ndan
yararlan lmamaktad r.

Sadece Metin Seslendiren Yaz mlar: Bu
programlar sadece özel alanlar na kopya
edilip yap lan metinleri seslendirmekte, bu
fonksiyon d nda herhangi bir kelime i lem
olana   sunmamaktad rlar.

Ekran Okuma Programlar : Görme yetene i
minimum düzeyde olan bilgisayar
kullan lar na yönelik en kapsaml  sesli
çözümlerdir. Di er iki yaz ma göre daha
avantajl  olmalar n temel nedeni i letim
sistemlerini,  dolay yla i letim sistemleriyle
birlikte çal an di er yaz mlar
seslendirebilmelerinden kaynaklanmaktad r.
Bu önemli avantaj sayesinde Microsoft
Windows i letim  sistemleri  ile birlikte
çal an programlar kullan labilmekte,
elektronik posta ve di er internet
olanaklar ndan yararlan labilmektedir.
Internet ortam nda baz  web sayfalar nda
resim ve grafik formlar n yo un olmas ndan
kaynakl  eri ebilirlik sorunlar  ya anmakla
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birlikte sanal ortam  de erlendirme oran  hayli
yüksektir.

Özetlememiz gerekirse, görme engelli
renciler sesli çözümlerden yararlanarak

üniversite e itim bilgisayar kullanabilirler. Bu
anlamda en kapsaml  kullan m olana na
ekran okuma programlar  sayesinde
ula lmaktad r. Ekran okuyan bir yaz m
görme engelliler için Microsoft Windows

letim sistemleri’ni kontrol edebilmek,
Braille yaz  ile kabartma yaz  basabilmek,
Internet ortam nda sörf yapabilmek, e-posta
olana ndan yararlanabilmek ve sistemle
uyumlu di er programlar  kullanabilmek
anlam na gelmektedir. Ayr ca bir taray
yard yla ihtiyaç duyulan kitaplar
taranabilmekte, bilgisayar ortam na bu ekilde
ta nan metinler ekran okuyucular taraf ndan
seslendirilebilmektedir. Bu fonksiyonun
gerçekle tirilmesi için Optik Karakter Tan ma
(Optic Character Recognition - OCR)
yaz mlar  da gerekmektedir.

3.2. Görsel Çözümler

Bilindi i gibi görme engelli olmak de ik
görme oranlar  içermektedir. Farkl  bir
anlat mla, görmeyenler aras nda hiç görmeyen
körler oldu u gibi görme oran  az olanlar da
bulunmaktad r. Görme oran  yada görme
art  yüksek engellilere baz  görsel çözümler
faydal  olabilmektedir. Bu tür büyüteç ve
kontrast özelli i olan yaz mlar ekrandaki
yaz lar  büyütmekte, farkl  renkler ile daha
belirgin konuma getirmektedir. Microsoft
Windows i letim sistemlerinde bu tür
fonksiyonlar olmakla birlikte özel büyüteç ve
kontrast yaz mlar n daha etkin oldu u
söylenilebilir.

4. GÖRME ENGELL  Ö RENC LER N
LG SAYAR VE NTERNET

KULLANIMI

4.1 Bilgisayar Kullan

Görmeyen bireylerin toplumla iç içe
ya amas , herkes gibi e it artlarda e itim
alabilmesi, kendine bu güne kadar hayal olan
çok de ik alanlarda istihdam yaratabilmesi
için teknolojiyi kullanmas  gerekmektedir.
Görmeyen birisi bilgisayar teknolojisiyle bir
ba kas na gerek duymadan kitaplar
okuyabilir, notlar  haz rlay p  Internet’ten

yararlanabilir, hatta bilgisayar programc
bile olabilir. Görme engelli üniversite

rencilerinin bilgisayarla okumas  için
olu turulacak sistemde olmas  gereken en
önemli  sistem ku kusuz Ekran Okuma
(Screen Reader) sistemleridir.Görmeyenlerin
bilgisayar  Türkçe sesli kullanabilmeleri için
Türkçe dilinde  okuma sistemi; Jaws for
Windows veya Hal for Windows ekran okuma
programlar n Türkçe sentezleyicisiyle
adaptasyonlar ndan olu maktad r.

Bu programlar bilgisayar aç ld  anda
devreye  girer ve bilgisayar n kapat ld  ana
kadar görmeyene tüm ekran  okur, onlara
detayl  bilgiler verir. Bilgisayar n her
ortam nda çal arak görmeyenlerin bilgisayara
tam hakim olmalar  sa lar. Klavyedeki tüm
tu lar ve faaliyetler seslendirilir. Görmeyenler
bilgisayar  klavyeden kullan rlar. Türkçe
ekran okuma program  olmas  aç ndan
önemlidir. Türkçe’ye ilaveten iste e ba
olarak dil alternatifleri de mevcuttur.
Görmeyenlerin internetin geni
olanaklar ndan yaralanmalar na olanak sa lar.
Bu program sayesinde görmeyenler tüm
bilgisayar faaliyetlerinde bulunabilirler.

Bilgisayar ile birlikte, görme engelli
üniversite ö rencileri, kabartma (braille)
yaz , görmeyenlerin dokümanlar
kabartma yaz  (Braille alfabesinde) almalar na
olanak sa lamas  aç ndan önemlidir.
Böylece çal malar  ve kitaplar
okuyabilece i ekle getirmi  olacaklard r.
Bunun d nda sistemde görmeyenlerin
normal yaz yla doküman alabilmelerini
sa layacak normal bir yaz n da bulunmas ,
onlar n görenlerle olabilecek yaz
ili kilerinin sa lanmas  aç ndan önem te kil
etmektedir. Tam bir okuma sisteminin
sa lanmas  için taray  cihaz na da ihtiyaç
vard r. Taray yla kitap ve di er mürekkep
yaz lar bilgisayar ortam na al narak
okuyabilme imkan  sa lamaktad r.
Bilgisayar  bir okuma makinesine
dönü türebileceklerdir.

Yukar da belirtilen cihazlar sayesinde bir
görmeyen bir üniversite ö rencisi, normal
bilgisayar e itimini yapabilecek, günlük
çal malar  bilgisayara aktarabilecek,
Internet’ten eksiksiz olarak faydalanabilecek,
kitaplar  ve yaz lar  taray  cihaz yla
taratarak bilgisayar ortam na aktar p
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okutabilecek, dokümanlar  hem gören
insanlar için hem de kendisi için alabilecektir.

Bütün bu sayd z özelliklere sahip, Türkçe
konu an mevcut programlar, “Hal for
Windows” ve “Jaws for Windows”
programlar r. Ancak bunlar n Türkçe dilinde
çal malar  için ek bir sentezleyiciye ihtiyac
vard r. “Hal for Windows” ve “Jaws for
Windows” ekran okuma programlar
Microsoft Windows ve DOS alt nda çal r ve
bütün programlara uyumludur. Yukar da
anlat lan, bilgisayar n görme engelli üniversite

rencilerine sa lad  geni  olanaklar  içeren
bilgisayar sistemleri Türkiye'deki görme
engelliler için rehabilitasyon merkezlerine,
kütüphane ve kurulu lara, baz  üniversitelere
ve körler okullar na kurulmu , bu sistemler
sayesinde ülkemizde görmeyen üniversite

rencilerine Türkçe olarak bilgisayar
retimine ba lanm  bulunmaktad r. Hal ve

Jaws ekran okuma programlar  Türkçe dilinin
nda ngilizce, Almanca, Frans zca,

talyanca, spanyolca, Yunanca gibi bir çok
dilde de konu abilmektedir. Ülkemizde
bugüne kadar bilgisayar  Türkçe
konu turabilmek amac yla çe itli giri imler
yap lm , hatta bir program geli tirilmi tir. Ne
var ki; bu program yukar da sayd z geni
olanaklar n hiçbirisini görme özürlülere
sunmamaktad r. Bilgisayar sistemi kurmaya
karar veren ki i ve kurulu lar n böyle bir
karar  verirken alacaklar  program n yukar da
sayd z özellikleri ta p ta mad na
bakmal  ve daha da önemlisi bu seçimi
yaparken bilgisayardan anlayan gruplara
dan mal rlar.

4.2. Internet Kullan

Görme engelli üniversite ö rencileri,
Internet’teki web sayfalar ndan yeteri kadar
faydalanamamakta, sorunlar ya amaktad rlar.
Bu sorunlar, web sitelerinin ekran okuma
programlar  göz ard  edilerek
olu turulmas ndan kaynaklanmaktad r. Do al
olarak bu durum görme engelli ö rencilerin
göz ard  edilmesi anlam ndad r. Amerika ve
Avrupa’da sitelerin eri ebilirlik
fonksiyonlar  içerecek tarzda tasarlanmalar
yasalar ile belirlendi i için sorun a rl kl
olarak Türkiye’de ya anmaktad r. Internet
ortam ndaki bilgilere rahat ula  s rlayan
web tasar mc lar n belirgin özellikleri resim,
grafik benzeri görsel öge ve formlar n

yo unlu u dolay yla klavye ula n ve
karakter okuyabilme niteli inin engellenmesi
olarak özetlenebilir. Gerçekle tirilmesi
gereken geli mi  ülkelerdeki  gibi “sadece
metin - text only”  seçene i ile sitelerin uygun
forma dönü ebilir konumda tasarlanmas r.
Görme engelli kullan n bu seçene i tercih
etmesi ile sayfa, grafik formundan bir ekran
okuyucu için ideal olan yaz  (text) formuna
geçmektedir.

5. SONUÇ

Üniversitelerde görme engelli ö renciler için
yap labileceklerden baz lar  a da
aç klanm r:

a) Görme engelli ö rencilere, engelli
haklar ndan yararlanma bilincinin verilmesi
gerekmektedir. Üniversiteye kadar gelen
görme engelli ö rencilerin daha önceki
akademik ya amlar n da gözden geçirilerek,
üniversitelerde engelli ö renci say ndan
ziyade verilen hizmet ve ö rencinin
psikolojisinin göz önünde bulundurulmas
amaç olmal r.

b) Engelsiz ya am ve buna ili kin aktiviteler
için kontrol listeleri ve standart
geli tirilmelidir. Görme engelliye uygun
çözümler için çal lmalar yap lmal r.
Çal malar için standardizasyon ve e itim
kurslar  için a  kurulabilmelidir. (Örne in,
görme engellilerde materyal kullan  üzerine

itimler verilir, konular çe itlendirilebilir).
nsan kayna  için, görme engellilik

konusunda duyarl k geli tirici e itimciler
yeti tirilmelidir.

c) Tüm üniversiteler birlikte toplant lar
düzenlenerek üniversitede görme engelli

renciler için koordinatörlüklerin geli mesi
sa lanmal r. Her üniversitenin,
deneyimlerini di er üniversitelerle
payla abilece i bir platform düzenlenmelidir.
Üniversiteler aras  bir koordinasyon kurulu ve
çal tay grubu olu turulmal r. Her
koordinatör, kendi üniversitesinde görme
engellilerin bilgisayar ve Internet kullan yla
ilgili konularda ara rma yapmal , bu
ara rmalar üzerine çal taylar, bilim kurulu
ve sekreterya olu turulmal r.

d) Yard mla ma sistemlerinin kurulmas ,
ortak kaynaklar n payla lmas , ve böylece
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enerji ve emek kayb n azalt lmas
gerekmektedir. Görme engelli ö renci
koordinatörlükleri, ba ka kurumlarla

irketler, sponsorlar) i birli i
sa layabilmelidir. Bu, irketler için önemli bir
reklam ve sosyal sorumluluk arac r.

e) Görme engellilerin e itiminde kullan lan
eski teknolojili araçlar n zaman nda
onar lmas  ve etkin çal lmas  gerekir.
(Örne in, braille printer’lar ar zaland nda
tamiri zaman alabiliyor.) Gönüllülük ve
dayan ma çerçevesinde etkinlikler ve daha
basit çözüm yollar n geli tirilmesi gerekir.

Görme engelli bir insan için körlük fiziksel bir
özür, toplumdaki yanl  önyarg  ve ayr mc
uygulamalar ise sosyal bir engeldir.
Dolays yla görme engelli bir insan için as l
sorun körlü ün bizzat kendisi de il, bu
alandaki toplumda mevcut olan yanl
önyarg lar, ayr mc  uygulamalar ve sa lanan
olanaklar n yetersizli idir. Görme engelli bir
ki iye yeterli olanaklar ve her alanda f rsat

itli i sa land  takdirde onlar da di er
insanlarla e it düzeyde topluma katk da
bulunan, ba ar  ve üretici bir insan olarak
yeti ecek ve körlük o insanlar için sadece
basit bir fiziksel problem düzeyine inecektir.

Bilgisayar insan hayat na vazgeçilmez bir
teknoloji olarak girmi tir. Görme engelliler de
bu geli meden i lerinde kolayl k sa lamak
amac yla yararlanmal r. Bilgisayar onlar n
bir çok i i yaln z ba na yapabilmesini
sa lamaktad r. Bu niteli iyle bilgisayar,
özgürlü e, özgüvene ve i  yapabilirli e aç lan
bir kap  durumundad r. Art k, bilgisayar
programc lar  ve web tasar mc lar  görme
engellilere yönelik çal malar yapma a te vik

edilmelidir.Görme engelli bilgisayar
kullan lar n dünyaya aç lan kap  olan
Internet’in, onlar n kullan na en uygun hale
getirilmesi bir zorunluluktur.
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