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Engellilere indirimli internet geliyor!
Bakan Binali Yıldırım, engelli kullanıcılara DSL internet hizmetinde indirime gidilerek
pozitif ayrımcılık yapıldığını söyledi.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, engelli kullanıcılara DSL internet
hizmetinde yüzde 25 indirime gidilerek pozitif ayrımcılık yapıldığını söyledi.
Bakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, evlerinden internete bağlanmak isteyen engelli vatandaşların
daha ucuza, daha hızlı bir şekilde internete bağlanacaklarını belirterek, ''Bu kardeşlerimize sağlanan
kolaylıklarla sadece internete değil, yaşama da sıkı sıkıya bağlanmalarına neden olacaktır'' diye
konuştu.
İndirimden faydalanabilmek için özürlülük oranının yüzde 40 ve üzeri olması şartı aranacağına
dikkati çeken Yıldırım, engelli kullanıcılar veya engellinin birinci dereceden yakını (anne, baba veya
çocuğu), özürlülük oranını gösteren belge (özürlü kimlik kartı, sağlık kurulu raporu veya özürlülük
oranını gösteren ibareyi taşıyan nüfus cüzdanı) ile internet sağlayıcılara başvurarak bu tarifelerden
faydalanabileceklerini bildirdi. Engelli vatandaşların belirlenen 6 adet DSL internet paketinden
herhangi birini seçebileceğini ifade eden Yıldırım, söz konusu tarifenin 1 Şubatta yürürlüğe
gireceğini hatırlattı.
''Faturaları sesli okunacak''
Görme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve çağın şartlarına uygun imkanları onların
hizmetine sunmanın da görevlerinin arasında yer aldığını belirten Bakan Yıldırım, şunları kaydetti:
''Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yer alan 'Görme engellilerin
abonelik sözleşmelerini ve faturalarını kendilerinin faydalanabilecekleri şekilde talep etme hakkı'
hükmü uyarınca, görme engelli tüketicilerin abonelik sözleşmelerini ve faturalarını braille alfabesi
ile düzenlenmiş olarak ya da sesli yanıt sistemi (IVR) üzerinden bilgilerin kendilerine sesli olarak
okunması yoluyla almaları sağlanıyor.
İşletmeciler ile yapılan toplantı sonucunda alınan karar doğrultusunda altı büyük işletmecinin web
sayfalarının, engellilerin erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yeniden yapılandırılması sağlandı.
Sunulan hizmetlerin ana sayfa üzerinde toplanarak gösterilmesi ve buradan ilgili linkler aracılığıyla
detay bilgilere erişim sağlanması gerçekleştirildi. Ayrıca engelli dernekleri ve konfederasyonları ile
çalışma grubu kurularak, ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimiz tespit edilmeye çalışılıyor. Bu
kapsamda örneğin, işitme engelliler için sadece SMS paketleri, işitme engellilerin acil durumda acil
yardım hizmetlerini kısa mesaj yöntemi ile ücretsiz erişebilmesinin sağlanması için çalışmalar

sürdürülmektedir.''
'Gören göz projesini hayata geçirdik'
Herkesin her an engelli olmaya aday olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Yıldırım, engelli
vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini, bu bilinçle hareket ederek, gören göz
projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Teknolojinin en ileri seviyede kullanıldığı bir cihaz
oluşturduklarını anlatan Yıldırım, cihazı kullanan görme engelli vatandaşa, cihazın rehberlik
edeceğini ve vatandaşın başka bir yardıma ihtiyacı kalmayacağını kaydetti. Yıldırım, 1,5 milyon
görme engelliye ücret almadan bu cihazları dağıttıklarını bildirdi.
Başlattıkları projeyle engelli gençlerin evlerinde çağrı hizmeti verdiklerini kaydeden Yıldırım, ''Bu
gençler yardım beklerken, vatandaşa yardım eder hale geldiler'' dedi.
Engelli vatandaşlar için bakanlığınca yapılan hizmetleri anlatan Yıldırım, ''Bunlar lütuf değildir,
sorumluluktur, geç kalan görevin yerine getirilmesidir'' diye konuştu.
Önceki yıllarda altyapı hizmetlerinin engelliler düşünülmeden hayata geçirildiğini dile getiren
Yıldırım, yollar, hastaneler ve toplu ulaşım araçlarındaki bu tür engellerin ortadan kaldırılması için
çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.
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